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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 16 ตุลาคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ นครปฐมกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครรับเลือกตั้ง 9 
2 สยามรัฐออนไลน์ "ธวัชชัย" น าคณะกกต.ตรวจความพร้อมรับเลือกต้ังอบต.ที่เชียงราย 10 
3 เดลินิวส์ออนไลน ์ เช็กความพร้อมกกต.ตีโจทย์เลือกตั้ง 11 
4 มติชนออนไลน ์ กกต.อุทัยธานี เผยตัวเลขสมัครเลือกตั้ง อบต. 49 แห่ง มียอดผู้สมัครมาก

ถึง 1,248 คน 
14 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ “สนธิญา” ยื่นกกต. ยุบพรรคเพื่อไทย 15 
2 ข่าวสดออนไลน์ พลังปวงชนไทย พร้อมอ้าแขนรับ ศรัณย์วฒุิ ชี้ไม่อยากให้ไปอยู่ฝั่ง

เผด็จการ 
16 

3 ข่าวสดออนไลน์ พปชร.ลุ้นส่งผู้สมัครส.ก. ไม่ส่งชิงผู้ว่าฯกทม. ชีธ้รรมนัส-นฤมลดูแลเลือกตั้ง 17 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ ‘เลขา พปชร.’ลั่นพร้อมชิงชัยส.ส. กทม. ครบทุกเขต 18 
5 มติชนออนไลน ์ ‘สิระ’ แจงรอมติพรรค พปชร.เคาะส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม. เผย 

‘ธรรมนัส-นฤมล’ ช่วยดูภาพรวม 
20 

6 พีพีทีวีออนไลน์ “ธรรมนัส-นฤมล” ย้ า พปชร.ส่ง ส.ส.ลงเลือกตั้งครั้งหน้า ครบ 400 เขต 21 
7 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“เมธี ลาบานนู” ก่อนเบนเข็มสู่เส้นทางการเมือง ในอ้อมอก 
“ประชาธิปัตย”์ 

22 

8 มติชนออนไลน ์ ‘นิกร’ เผย ‘ชทพ.-ภท.’ ท ารา่งแก้พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. เสร็จแล้ว ย้ า 
ต้องแก้พ.ร.ป.พรรคการเมืองด้วย 

25 

9 มติชนออนไลน ์ ปทุมธานี สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น 36 อบต.วันสุดท้าย ‘เพื่อไทย’ ชิง
พื้นที่ ‘ภูมิใจไทย’ 

27 

10 มติชนออนไลน ์ ชทพ.-ภท.ร่างแก้ กม.เลือกตัง้ ส.ส.เสร็จ ‘บิ๊กตู’่ บินอุบลฯ-ส.ส.พปชร.
แห่รับคึกคัก 

28 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พิธา' ฝันสักวันหนึ่ง 'ก้าวไกล' จะเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ ่ 30 
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12 ข่าวสดออนไลน์ 'พิธา' มั่นใจ 'ก้าวไกล' กวาดพื้นที่ภาคอีสานได้ วางแผนแก้น้ าทว่ม-ภัยแล้ง-
เกษตร-หนี้สิน 

32 

13 มติชนออนไลน ์ ‘พิธา’ ไม่หวั่น พท. ประกาศชิง ส.ส.อีสาน ขอปักหมุดที่ขอนแก่น ทวงคืน
ที่นั่งจากงูเห่า 

34 

14 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ ส.ส.ก้าวไกล ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ไร้เงากลุ่มงูเห่า 36 
15 สยามรัฐออนไลน์ อบต.ดู่ทุ่งปิดรับสมัคร-ชิงนายก.2 ส.อบต.26 มีที่นั่งเพียง 11 38 
16 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ ปชป. ติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร สก. เตรียมพร้อมรบัศึกเลือกต้ังท้องถิ่น 39 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ประตู เพื่อไทย ปิดตาย “เบบี้ บูมเมอร”์ ตัวชิง นายกฯ 41 
2 สยามรัฐออนไลน์ หวาน อม ขม กลืน “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู”่ เคลียร์ใจ ดัน “พปชร.” ชนะเลือกตั้ง 43 
3 สยามรัฐออนไลน์ ท้องถิ่นต้องปฏิรูปกันอย่างไรดี 46 
4 ข่าวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง : 14 ตุลาของคนรุ่นใหม ่ 49 
5 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX อนุสาสน์ ประกาศ โทน ีวู้ดซั่ม ชี้แนวโนม้ให ้ชัชชาติ เศรษฐา 51 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
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วันที่  15 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิ ริ อนันต์ ไพบูลย์  กรรมการการเลือกตั้ ง  พร้อมด้วย                                  
นายไกรวิทย์ โกสีย์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และ นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการ 
พร้อมคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจั งหวัดนครปฐม นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล                 
นายอ าเภอสามพราน พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
หอมเกร็ด ให้การต้อนรับ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตัง้ อบต. หอมเกร็ด 
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วันที่  15 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์สันทัด ศิ ริ อนันต์ ไพบูลย์  กรรมการการเลือกตั้ ง  พร้อมด้วย                            
นายไกรวิทย์ โกสีย์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  และ นายธเนศพล พูถาวรวงศ์ เลขานุการ 
พร้อมคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โดยมี นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด และ พ.จ.อ.เอนก อ่อนมั่นคง รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าตลาด ให้การต้อนรับ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน                   
จังหวัดนครปฐม  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตัง้ อบต. ท่าตลาด 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา

ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 

เดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย 

รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส าคัญ อีกทั้งแนะน าแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี

นายปรพล พูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เชียงราย และพนักงานที่

เกี่ยวข้อง ร่วมพบปะหารือด้วย ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัเชยีงราย 
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พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปยอดผู้สมัครในช่วง 3 วันแรก วันที่ 11-13 ตุลาคม 

2564 พบว่ามีผู้สมัครนายก อบต. 11,014 คน และสมาชิก อบต. 106,591 คน รวมผู้สมัครทั้งหมด 117,605 คน 

จังหวัดที่มีผู้สมัคร 5 อันดับแรก ประกอบด้วย นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ ตามล าดับ 

ทั้งนี้ กกต.จะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและรณรงค์การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง                   

เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กกต.” ย้ าห้ามซื้อสิทธิขายเสียง 
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการก ากับปฏิบัติการข่าว โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                          

เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กกต.” ย้ าห้ามซื้อสิทธิขายเสียง 
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ข่าวอ้างอิง 
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สยามรัฐออนไลน์ 15 ตุลาคม 2564 19:33 น.   

นครปฐมกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครรับเลือกตั้ง  

 
นายก อบต และ สมาชิก อบต. จังหวัดนครปฐม 

กรรมการการเลือกตั้ง เข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยในการรับสมัคร นายกอบต.และสมาชิก อบต.ในพื้นที่

จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

นครปฐม น าลงพื้นที่ อบต.หอมเกร็ด อ าเภอสามพราน ซึ่งจะมีการเลือก 90 ผู้สมัครนายกอบต.และ 827 สมาชิก อบต. 

ที่จะเลือกต้ังกันในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้  

วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 น. ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ 

เพื่อตรวจความเรียบร้อยของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกอบต. และสมาชิก อบต.ณ อบต.หอมเกร็ด อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ 

นางสาวสุวรรณา ภุชชงค์ ปลัดอบต.หอมเกร็ด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น รายงานข้อมูลของ 

อบต.หอมเกร็ดว่า มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 6,818 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขต จ านวนหน่วยเลือกตั้ง 

11 หน่วย ขณะนี้มี 2 หน่วยที่มีน้ าท่วมขังเล็กน้อย ไม่เป็นปัญหาเมื่อถึงวันเลือกตั้ง 28 พ.ย. 2564 และได้ขอหารือการ

แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. และการวินิจฉัยสิทธิผู้สมัครรรับเลือกต้ัง  

ศ.ดร.สันทัด ศิริไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ ให้ยึดถือตามคู่มือการเลือกตั้ง อบต. 

และหากพบปัญหาอุปสรรค สามารถปรึกษา หรือขอค าแนะน าจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม 

ซึ่งนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม กล่าว

เพิ่มเติมว่า จะเชิญผู้สมัครมารับฟังการชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง เพื่อท าความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พร้อม

เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย เพื่อให้การเลือกตั้งของจังหวัดนครปฐม ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 90 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล จ านวน 827 คน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ออกไปใช้สิทธิของท่านในวันอาทิตย์ที่ 28 

พฤศจิกายน นี้ เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289455   

https://siamrath.co.th/n/289455
https://siamrath.co.th/n/289455
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สยามรัฐออนไลน์ 15 ตุลาคม 2564 18:08 น.   

"ธวัชชัย" น าคณะกกต.ตรวจความพร้อมรับเลือกตั้งอบต.ที่เชียงราย 
 

 
 

วันที่ 15 ต.ค.64 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา 

ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ พบปะ

หารือกับนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

โดยมีนายปรพล พูตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงรายร่วมหารือ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิด และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289431  
  

https://siamrath.co.th/n/289431
https://siamrath.co.th/n/289431
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211015/50528f2abc14fa774872319c0c0435dd99600558f5ded5c43482482c4efed21a.jpg?itok=QrQP3xJR
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16 ตุลาคม 2564 7:00 น. 

เช็กความพร้อมกกต.ตีโจทย์เลือกตั้ง 
เป็นห่วงคือเรื่อง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพราะต้องมีการท าไพรมารีโหวต ขณะที่เขตเลือกตั้งมีการ
เปลี่ยนแปลง การหาสมาชิกพรรคจะทันหรือไม่ ซึ่งพรรคการเมืองก็ต้องปรับตัวให้ทัน 
 

 
 

ท่ามกลางบรรยากาศการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่มีการเริ่มเปิดรับสมัคร
ไปแล้วอย่างคึกคัก ภายใต้บริบททางการเมืองระดับชาติที่มีสัญญาณความไม่แน่นอนออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง 
วันนี้ “ทีมการเมืองเดลินิวส์” จึงถือโอกาสมาสนทนากับ “แม่บ้าน กกต.” พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงแนวทางในการจัดการเลือกตั้ง อบต. รวมทั้งการเตรียมการส าหรับการเลือกตั้ง
ระดับชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดย เลขาฯกกต. เปิดฉากกล่าวว่า ประเด็นความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง อบต. ซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศให้
มีการเลือกต้ัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา กกต.ได้หารือร่วมกับผู้จัดเลือกต้ัง ที่กระทวงมหาดไทย ได้ดูทุกอย่างแล้ว ว่า มี
ความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือสถานการณ์น้ าท่วมก็
ตาม ก็มีแนวทางส าหรับการแก้ปัญหาไว้ทุกด้าน 

ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นั้น กกต.ได้วางแผนเตรียมการจัดการไว้แล้ว ทั้งรูปแบบหน่วย
เลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดทั่วประเทศ 28 ,084,339 คน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่จะตอ้งมาที่หน่วยเลือกตั้ง จึงมีการก าหนดให้หน่วยเลือกตั้งหนึ่งไม่เกิน 600 คน โดยเป็นรูปแบบหน่วยเลือกตั้ง
ที่ออกแบบและใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่การเลือกตั้งซ่อมส.ส. ที่จังหวัดล าปาง หรือ “ล าปางโมเดล” ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มี
การแยกช่องทางพิเศษ ส าหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรืออุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มีจุดล้างมือโดยเจล
แอลกอฮอล์เป็นจุด 

ขณะที่กรรมการประจ าหน่วยสวมหน้ากากอนามัย ใส่เฟซชิลด์ สวมถุงมือ โดยจะมีการท าความสะอาดภายใน
คูหาเลือกตั้งทุก 1 ชั่วโมง ซึ่งรูปแบบหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวใช้ต่อเนื่อง นอกจากนั้น กกต.ยังได้หารือกับกรมควบคุมโรค 
ให้มาช่วยดูและออกแบบหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดลต้า ที่
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แพร่กระจายได้เร็วมาก ทั้งนี้จากรูปแบบที่มีการปรับปรุงหน่วยเลือกตั้งนี้ จะมีการอบรมกรรมการประจ าหน่วยทั่ว
ประเทศ เพื่อน าไปใช้กับหน่วยเลือกตั้ง อบต.ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยไม่เป็นสถานที่แพร่
เชื้อ 

ส่วนสถานการณ์น้ าท่วม ก็มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วว่าต้องท าอย่างไรบ้าง หากเกิดสภาวะน้ าท่วม ทั้งการรับ
สมัครเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้ง หากในวันเลือกตั้งหากเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมที่หน่วยเลือกตั้ง ก็มีข้อกฎหมาย
รองรับในมาตรา 93 และ 94 ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่ง
สามารถเลื่อนขยับวันได้หากไม่สามารถเลือกตั้งในวันนั้นได้  

@ ช่องว่างเวลาการเลือกตั้ง อบต. ที่ถูกเว้นว่างมามากกว่า 7-8 ปี จะเป็นปัญหาส าหรับ กกต. หรือไม่ 
คนที่อยู่ในพื้นที่ อบต. ในช่วงหลังรัฐธรรมนูญปี 2560 มีการประกาศใช้ ได้ผ่านการเลือกตั้งมา 2 ครั้งแล้ว คือ 

การเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหากดูจากตัวเลขผู้สมัครรั บเลือกตั้งวันแรก 
ทั้งผู้สมัครสมาชิก อบต. และผู้สมัคร นายกอบต. รวม 98 ,398 คน ซึ่งเป็นความกระตือรือร้น และจนกว่าจะถึงวัน
เลือกตั้ง จะมีทั้งการลงพื้นที่หาเสีย หรือการที่กกต.ลงไปรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดว่าความตื่นตัวของประชาชนใน
การเลือกต้ังครั้งนี้จะมีสูงพอสมควร 

ทั้งนี้ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อันดับแรก ขอให้ตรวจสอบหนังสือแจ้งไปยังเจ้าบ้านว่ามีชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเข้ามาใน
ทะเบียนบ้าน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของเราไม่มีชื่อก็สามารถแจ้งที่ส านักงานทะเบียนที่อ าเภอได้ ทั้งการเพิ่มชื่อ
และถอนชื่อ ภายในวันที่ 17 พ.ย. และอันดับต่อมาคงต้องรู้แล้วว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทนเพื่อท าหน้าที่ดูแลในพื้นที่ 

พอถึงวันเลือกตั้งขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดภายในหน่วยเลือกตั้ง โดยการเลือกต้ังในครั้งนี้จะมีบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเป็นบัตรเลือกตั้งนายกอบต. ซึ่งจะสามารถกาได้หมายเลขเดียว ส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิก อบต. ส่วน
ใหญ่ก็จะกาได้หมายเลขเดียวเช่นกัน ยกเว้นบางพื้นที่ที่มีจ านวนประชากรมาก เขตหนึ่งอาจมีสมาชิกได้ 2-3 คน ก็ขอให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบให้ดีว่ามีสิทธิเลือกตั้งได้กี่คนก็ต้องดูให้ดี นอกจากนั้นขอเน้นย้ าว่าอย่าท าผิดในหน่วยเลือกตั้ง 
การถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง การโชว์บัตรเลือกตั้ง ต่างๆ ซึ่งจะท าให้มีโทษทางอาญาได้ 

@ ท่ามกลางบริบทความไม่แน่นอนทางการเมือง หากเกิดการยุบสภาขึ้นหลังจากนี้ กกต. มีความพร้อมจัด
เลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ มากน้อยแค่ไหน 

กกต.ต้องพร้อมตลอดอยู่แล้ว เพราะ กกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง และมีกฎหมายที่เขียนไว้แล้วว่าต้องท า
อะไรบ้าง แต่ขณะนี้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมยังไม่ประกาศใช้ หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรก็ตามก็ต้องถือ
กฎหมายปัจจุบันเป็นหลัก ยืนยันว่าในส่วนของ กกต.สามารถด าเนินการได้อย่าเพิ่งคาดการณ์อะไรล่วงหน้า รูปแบบการ
เลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มีข้อดีข้อเสียในมุมของการจัดการเลือกตั้งอย่างไร ปัญหาอุปสรรคแตกต่างกัน
อย่างไร 

การจะเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียว หรือบัตรเลือกตั้งสองใบนั้นเป็นข้อที่เปลี่ยนแปลงมากกว่า เพราะก่อนหน้านี้เรา
ก็ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว และมีการใช้สูตรค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
และก าลังจะเปลี่ยนไปเป็นแบบบัตรเลือกตั้งสองใบอีก ซึ่งประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่เป็นประเด็นทาง
การเมือง แต่ในส่วนของการจัดการเลือกตั้ง ของ กกต.นั้นท าได้ทุกอย่ างอยู่แล้ว ทั้งบัตรเลือกตั้งใบเดียว หรือ บัตร
เลือกตั้งสองใบ 
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แต่ที่เป็นห่วงคือเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพราะ
ต้องมีการท าไพรมารีโหวต ขณะที่เขตเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลง การหาสมาชิกพรรคจะทันหรือไม่ ซึ่งพรรคการเมืองก็
ต้องปรับตัวให้ทันเรื่องการท าไพรมารีโหวตด้วย ถ้าไม่มีการร่างแก้ไข พ.ร.ป.พรรคการเมืองในเรื่องดังกล่าว ก็คงจะต้อง
ด าเนินการตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับเดิม คือ ถ้ามี 400 เขตเลือกตั้ง  

พรรคการเมือง จะต้องมีการจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองให้ครบทั้ง 400 สาขา/ตัวแทน ถึงจะส่ง
ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตได้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ส าคัญ และผมก็เป็นห่วง เพราะหากพรรค
การเมืองด าเนินการไม่ท าแบบนี้ อาจจะมีการด าเนินคดีอาญาในภายหลัง เพราะกฎหมายดังกล่าวมีโทษทางอาญาด้วย 

“ขณะนี้การด าเนินการจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมือง ทุกพรรคยังท าได้ไม่ครบ 350 เขตเดิม และยิ่ง
เปลี่ยนเป็น 400 เขต ก็จะยิ่งยากไปใหญ่ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลส าหรับพรรคการเมือง ในฐานะนายทะเบียนพรรค
การเมือง จึงต้องมีการแจ้งให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคทราบ ว่าขั้นตอนต่อไปของกฎหมายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะ
เป็นอย่างไรบ้าง เพราะหากมีการยุบสภา และต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน การที่พรรคการเมืองจะด าเนินการ
กระชั้นชิด 50-60 วัน ในการตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรค รวมทั้งการหาสมาชิกพรรคคงจะยากมาก เพราะทุกวันนี้เห็น
พรรคการเมืองไปหาสมาชิกพรรคก็ยากพอสมควร” 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/articles/378707/   

https://www.dailynews.co.th/articles/378707/
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 20:37 น.  

กกต.อุทัยธานี เผยตัวเลขสมัครเลือกตั้ง อบต. 49 แห่ง มียอดผู้สมัครมากถึง 1,248 คน 
 

 
 

วันที่ 15 ต.ค.64 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจ าจังหวัดอุทัยธานี แจ้งตัวเลขการสมัครรับเลือกตั้ง 

ต าแหน่ง นายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทั้ง 49 แห่ง ของจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 

2564 มีผู้สมัครนายก อบต.จ านวน 94 คน และสมาชิกอบต.จ านวน 1,154 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 1,248 คน ซึ่งวันนี้

เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จากนี้ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล(ผอ.กต.อบต.) จะตรวจสอบคุณสมบัติ และ

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 หากผู้สมัครใดไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัคร ที่ ผอ.กต.

อบต.ประกาศ สามารถยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 3 วัน โดยยื่นได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าจังหวัด ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

โดยหลังยื่นใบสมัครต่อ ผอ.กต.อบต. และได้หมายเลขแล้ว ผู้สมัคร สามารถด าเนินการหาเสียงสนับสนุนได้ตาม

กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่ กกต.ก าหนด หากผู้สมัครต้องการหาเสียงทางโซเชียรมีเดีย หรือ ใช้ยานพาหนะ

ในการหาเสียง หรือ ใช้ผู้ช่วยในการหาเสียง หรือจัดเวทีหาเสียง ต้องแจ้งต่อ 

ผอ.กกต.จว.อุทัยธานี ก่อนด าเนินการหาเสียง โดยสามารถแจ้งโดยตรงที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด หรือมอบฉันทะให้ผู้แจ้งแทน หรือแจ้งไปรษณีย์ลงเบียน ก็ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2993161   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2993161
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/อบต..jpg
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15 ตุลาคม 2021 - 15:45  

“สนธิญา” ยื่นกกต. ยุบพรรคเพื่อไทย 

 
“สนธิญา” ยื่นกกต. ยุบพรรคเพื่อไทย กรณี ขับ “ศรัณย์วุฒ-ิพรพิมล” ออกจากพรรคเนื่องจากโหวตสวนมต ิ

นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่น

หนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย กรณีขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ 

และน.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากเพื่อไทย เนื่องจากโหวตสวนมติพรรค และกรณีการที่ส.ส.พรรคเพื่อ

ไทย เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ว่า ตนยื่นขอให้กกต.ยุบพรรคเพื่อไทยมาจนขณะนี้รวม 3 ครั้งโดย

ในครั้งนี้ยื่นกกต.ขอให้ยุบพรรคใน 2 ประเด็น 

โดยประเด็นที่พรรคเพื่อไทยขับ 2 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากยื่นสวนมติพรรค ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใน

มาตรา 5 ระบุว่าบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับมิได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้อ้างข้อบังคับของพรรคเพื่อ

ไทยและไปขับส.ส นอกจากนี้ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และ 124  ที่ระบุว่าการออกเสียงและลงคะแนนเป็นเอก

สิทธิของส.ส. และมาตรา 224 (5) และ(6) ระบุให้อ านาจกกต.การพิจารณายุบพรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ยังฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญมาตรา 14(4) ที่ระบุว่า ข้อบังคับพรรคต้องไม่มีลักษณะครอบง าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ

ของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ 

ในส่วนประเด็นกรณีส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ที่ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยกระท าการเรียก

รับเงินต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  เป็นการกระท าผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 20 , 21 ,22 

, 46 และมาตรา 92 (1)(2)(3) โดยขอให้กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อเพ่ือไทยต่อไป 

นอกจากมายื่นยุบพรรคเพื่อไทยแล้ว ตนจะให้ข้อมูลเอกสารในการสอบสวนตนต่อกกต.  ซึ่ งมีอยู่

ทั้งหมด 9 ประเด็นโดยรวมกับเรื่องที่มายื่นในวันนี้ เพื่อให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตนร้องเพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อ

ไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_212319/   

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_212319/
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15 ต.ค. 2564 - 16:18 น.  

พลังปวงชนไทย พร้อมอ้าแขนรับ ศรัณย์วุฒิ ชี้ไม่อยากให้ไปอยู่ฝั่งเผด็จการ  
 

 
 

พลังปวงชนไทย ยืนยันพร้อมอ้าแขนรับ ศรัณย์วุฒิ เข้าพรรค ยอมรับสนิทกัน และเป็นคนที่มีความสามารถ ไม่อยากให้

ไปอยู่ฝั่งเผด็จการ 

15 ต.ค. 2564 – นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ นายศรัณย์วุฒิ 

ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ อดีตพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงระบุมี 3 พรรคในใจที่จะย้ายเข้าไปสังกัด หนึ่งในนั้นคือ พรรค

พลังปวงชนไทย 

นายนิคม กล่าวว่า ตนเพิ่งฟังการแถลงข่าวของ นายศรัณย์วุฒิ จบไป ในเรื่องที่ว่าจะมีการจับมือกันระหว่าง

พรรคเล็กนั้น ตนขอปฏิเสธในประเด็นดังกล่าว เพราะไม่เคยมีการพูดคุยกันถึงการจับมือระหว่างพรรคเล็ก และ พรรค

พลังธรรมใหม่ ของ นพ.ระวี มาศฉมาดล ก็อยู่คนละฟากฝั่งกันอย่างชัดเจน อุดมการณ์ของตน และ นพ.ระวี ก็ไม่ตรงกัน

เท่าไหร่ ดังนั้นตนจึงปฏิเสธกันเรื่องการจับมือกันในพรรคเล็ก 

ส่วนกรณี นายศรัณย์วุฒิ ยอมรับว่า ตนและนายศรัณย์วุฒิสนิทกันจริง ที่ผ่านมา นายศรัณย์วุฒิ เคยเปรยกับตนว่า หาก

มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือตัวท่านไม่ได้อยู่พรรคเพื่อไทยแล้ว จะขอไปอยู่พรรคพลังปวงชนไทย ซึ่งตนก็บอก

ว่ายินด ี

ตนรู้สึกว่าไม่อยากให้ นายศรัณย์วุฒิ ซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งในฝ่ายประชาธิปไตยไปอยู่กับพรรค

ฝ่ายตรงข้าม นายศรัณย์วุฒิ เองก็ยืนยันกับตนอย่างหนักแน่นว่าจะไม่อยู่กับฝ่ายเผด็จการแน่ แต่ปัญหาภายในพรรคที่

เกิดขึ้น ตนไม่ขอไปยุ่งเกี่ยว อย่างไรก็ตามก็อยู่ที่เขาตัดสินใจ แต่จนถึงขณะนี้ นายศรัณย์วุฒิ ยังไม่ได้มาคุยกับตนเรื่อง

การขอย้ายมาเข้า พรรคพลังปวงชนไทย 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6678502   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6678502
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/ศรัณย์วุฒิ-1-1.jpg
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15 ต.ค. 2564 - 16:20 น.  

พปชร.ลุ้นส่งผู้สมัครส.ก. ไม่ส่งชิงผู้ว่าฯกทม. ชี้ธรรมนัส-นฤมลดูแลเลือกตั้ง  
 

 
 

สิระ แย้ม พปชร.รอที่ประชุมพรรคเคาะส่งผู้สมัครส.ก.หรือไม่ ยันไม่ส่งชิงผู้ว่าฯกทม แจง ธรรมนัส -นฤมล ช่วยดู

ภาพรวม-คุมค่าใช้จ่าย 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงเตรียมความพร้อม

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯกทม.ว่า เบื้องต้นส.ส.กทม. ได้ประชุมพูดคุยกับร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรค ที่ดูแลภาพรวมของการเลือกตั้งว่า จะส่งผู้สมัคร ส.ก.และผู้สมัครผู้ว่าฯ

กทม.หรือไม่ 

โดยส.ส.กทม.ส่วนใหญ่ เห็นว่าพรรคควรส่งผู้สมัครส.ก.ในนามพรรค แต่ไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. สุดท้ายต้องรอ

มติจากที่ประชุมใหญ่พรรคอีกครั้ง 

นายสิระ กล่าวว่า ส่วนที่มีชื่อนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค มาช่วยดูแลเรื่องการเลือกตั้งด้วย 

เพราะต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทร่วมก่อตั้งพรรคมาก่อน จึงมาช่วยดูแลบริหาร

จัดการในเรื่องน้ี 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6678626  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6678626
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/พปชร.แจง.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

18 

 

 
 
 

16 ตุลาคม 2564 11:56 น. 

‘เลขา พปชร.’ลั่นพร้อมชิงชัยส.ส. กทม. ครบทุกเขต 
'เลขา พปชร.' ลั่น ส่งผู้สมัครส.ส. กทม. ครบทุกเขต ปัดตอบส่ง 'บิ๊กแป๊ะ' ลงผู้ว่าฯ กทม. โยนเป็นเรื่อง กก.บห. ขณะที่ 
'ส.ก.' จะส่งในนาม พรรคหรือกลุ่ม ต้องหารืออีกครั้ง 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 16 ต.ค.  ที่สน.บางโพ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ าท่วมขัง บริเวณชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา เขตบางซื่อ และ
เขตดุสิต  ที่ถูกมองว่าจะเป็นการเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้า ว่า เราต้องแยกเรื่องการเมืองกับการบ้าน วันนี้ถือว่าเรามา
ท าการบ้าน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งการบ้านเหล่านี้ในอนาคตเราจะน ามาเป็นนโยบายเข้าสู่ระบบ
การเมือง เพราะพรรคการเมือง ต้องมีนโยบายที่ดี ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ  
ดังนั้นวันนี้เรามาท าการบ้านเพ่ือน ามาสู่การเมืองในอนาคต 

เมื่อถามถึง กรณีที่ระบุว่าจะลงพื้นที่ให้ครบ 30 เขตเลือกตั้งในกทม. ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เนื่องจากในขณะนี้
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารั ฐ ได้มอบหมายนางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ เป็นที่ปรึกษาในการก ากับดูแลทั้งผู้สมัครส.ส. และว่าที่ผู้สมัครฯ ฉะนั้นตนและ
นางนฤมลได้คุยกันแล้ว และรับนโยบายจากหัวหน้าพรรคแล้ว ตั้งใจว่าจะลงพื้นที่ให้ครบ 30 เขต แม้ว่าจะมีส.ส.หรือไม่มี
ส.ส.ก็ตาม เรามีผู้สมัครและว่าที่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพร้อม ที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนในแต่ละเขต ซึ่งถ้ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ลงมาและกฎหมายลูกถูกแก้แล้ว ก็ในพื้นที่กทม.จะเพิ่มเป็น 34 เขต  
ดังนั้นซึ่งเราต้องท างานให้ครบทั้ง 34 เขต 

เมื่อถามถึง ความพร้อมในการของว่าที่ผู้สมัครส.ก.ของพรรคพลังประชารัฐ  ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในส่วนนี้ 
นางนฤมลได้หารือกับทีมงานส.ส.กทม. ใช้ค าว่า “หารือ” ไม่ใช้ค าว่า “สั่งการ” ว่าผู้สมัครทุกคนตลอดจนถึงว่าที่ผู้สมัคร
ส.ส.กทม. ทั้ง 34 เขตจะกลับไปดูแลผู้ที่จะอาสามาเป็นผู้สมัคร ส.ก. ซึ่งจะเป็นในนามพรรคพลังประชารัฐหรือในนาม
กลุ่ม ก็ต้องว่ากันอีกครั้ง   

เมื่อถามว่า ส่วนกรณีที่ส.ส.บางคนลงว่าเป็นทีมงานของพล.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร.ด้วย ในส่วนนี้
พรรคพลังประชารัฐจะส่งในนามพรรคหรือในนามกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การเมืองในระดับท้องถิ่น ตนมักพูดเสมอ
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ว่าคือการเมืองระดับรากเหง้าของการเมืองระดับชาติ และส.ส.ทุกคนก็จะมีฐานเป็นของตนเอง หมายความว่าต้องมี
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นของตนเอง แต่เราจะสนับสนุนในรูปแบบใดที่ไม่ผิดกฎหมาย เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษากัน 

เมื่อถามว่าพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ได้มีการพูดถึง
เรื่องยุทธศาสตร์การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างไรบ้าง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า พล.อ.วิชญ์ หารือกับพล.อ.ประวิตร ก็ถือว่าท่าน
ท างานคู่กัน ซึ่งคาดว่าหากหารือกันแล้วนโยบายต่างๆ ก็จะสั่งการมาที่ตนและนางนฤมลให้ก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ 
ประกอบกับนโยบายเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการวางไว้ ในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนในพื้นที่
ต่างจังหวัด หรือยุทธศาสตร์ในฐานะที่ตนเป็นส.ส.ต่างจังหวัดก็รู้ดีว่าชาวบ้านต้องการอะไร ปัญหาคืออะไร และได้รับฟัง
ปัญหาจากส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส. ในเวลานี้พรรคพลังประชารัฐพูดได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ว่าเรามีผู้สมัครเกือบครบทุก
เขต 

เมื่อถามว่า  ในส่วนของ ส.ก.หวังปักธงกวาดครบเลยหรือตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่  ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า มอบหมาย
ให้ส.ส.หรือผู้สมัครดูแลและท าให้ดีที่สุด ส่วนจะกวาดหรือไม่กวาดต้องดู ยังมีเวลา เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที มีการหารือกัน
อีกยาว  เมื่อถามย้ าว่า ในส่วนของ ผู้ว่า กทม. พรรคจะไม่ส่งเองใช่หรือไม่  เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า อยู่ที่
พล.อ.ประวิตรให้นโยบายและเราจะต้องมาประชุมกับกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนส.ส.ในกทม.ว่ าเราจะมีแนวทาง
อย่างไร 

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีผู้สมัคร ผู้ว่า กทม. คนไหนที่ประสานติดต่อเข้ามาขอลงในนามพรรค พปชร.บ้างหรือไม่ 
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนนี้มีแต่ข่าวว่าจะสนับสนุนท่านนั้นท่านนี้ แต่ทุกอย่าง พรรคเป็นสถาบันการเมืองท้ายสุด
จะต้องมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญและเป็นเรื่องของส.ส.กทม.ตลอดถึงว่าที่ผู้สมัครฯ ต้องมี
บทบาท...  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/380287/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/380287/
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 16:57 น.  

‘สิระ’ แจงรอมติพรรค พปชร.เคาะส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม. เผย ‘ธรรมนัส-นฤมล’ 
ช่วยดูภาพรวม 
 

 
 

‘สิระ’ แจงส่งผู้สมัคร ส.ก.รอที่ประชุมพรรคเคาะ ยันไม่ส่งชิงผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรค เผย ‘ธรรมนัส-นฤมล’ ช่วยดู
ภาพรวม-คุมค่าใช้จ่าย 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงเตรียมความพร้อม

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯกทม. ว่าเบื้องต้น ส.ส.กทม.พรรค พปชร.ได้ประชุมพูดคุยกับ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. ที่ดูแลภาพรวมของการเลือกตั้งว่าจะส่ง ผู้สมัคร 

ส.ก.และผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หรือไม่ ส.ส.กทม.ส่วนใหญ่เห็นว่าควรส่งผู้สมัคร ส.ก.ในนามพรรค แต่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

พรรคจะไม่ส่ง แต่สุดท้ายสุดต้องรอมติจากที่ประชุมใหญ่พรรคอีกครั้ง 

นายสิระกล่าวว่า ส่วนที่มีชื่อนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค มาช่วยดูแลเรื่องการเลือกตั้งด้วย เพรา

จะต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทร่วมก่อตั้งพรรคมาก่อน จึงมาช่วยดูแลบริหารจัดการ

ในเรื่องน้ี 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2992729  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2992729
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/สิระ-เลือกตั้งกทม.jpg
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เผยแพร ่13 ต.ค. 2564 ,18:13น. 

“ธรรมนัส-นฤมล” ย้ า พปชร.ส่ง ส.ส.ลงเลือกตั้งครั้งหน้า ครบ 400 เขต 

 
ภายหลังพรรคเพื่อไทย ขับ 2 ส.ส. ออกจากพรรค และมีรายงานทั้งคู่อาจไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และ 

พรรคภูมิใจไทย ล่าสุด “อนุทิน” เผยยังไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้ ขณะที่ “ธรรมนัส” ควง “นฤมล” ลงพื้นที่สังเกตการณ์

การประชุมเลือกตัวแทนพรรค จ.ขอนแก่น ย้ า พปชร.ส่ง ส.ส.ครบ 400 เขต 

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถูกสื่อมวลชนถามถึง กรณีที่พรรคการเมือง

ต่างๆลงพื้นที่ต่อเนื่อง ถูกมองว่า เป็นการเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมัยหน้า ที่อาจเกิดขึ้นก่อนก าหนดหรือไม่ ยืนยันว่า เป็นเรื่อง

ปกติ ที่ส.ส.ลงพื้นที่พบปะประชาชน ย้ าว่า พรรคภูมิใจไทย จะท าหน้าที่ในทุก ๆ วันให้ดีที่สุด 

ส่วนกระแสข่าว นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ถูกขับออกจากพรรคอาจย้ายมาสังกัด

พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ตอบสั้นๆ ว่า “ยัง” 

ขณะที่ส.ส.อีกคนที่ถูกจับออกจากพรรคเพื่อไทย คือ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์   มีข่าวว่าจะย้าย

ไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เบื้องต้น นายศรัณย์วุฒิ ไม่ได้ตอบรับหรือปฎิเสธข่าวนี้ แต่บอกว่า จะแถลงข่าวพรุ่งนี้ 14 

ต.ค. ที่รัฐสภา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ถูกถามถึงเรื่องนี้ แต่ไม่

ตอบค าถามใดใด 

ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ พร้อม

ด้วย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ควงคู่ลงพื้นที่สังเกตการณ์การประชุมเลือกตัวแทนพรรค ประจ าจังหวัด

ขอนแก่น โดยมี นายเอกราช  ช่างเหลา นายวัฒนา ช่างเหลา  และ นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น และคณะคอย

ต้อนรับ 

ช่วงหนึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า รู้สึกยินดีที่เห็นว่าพี่น้องมีความพร้อม กระตือรือร้น เตรียมการเลือกตั้งในครั้ง

หน้า พรรคมีความพร้อมเลือกตัวแทนเขตให้ครบ 400 เขต ตามที่วางเป้าหมายไว้ 

ส าหรับการลงพื้นที่ วันนี้ คาดว่า ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส และ นางนฤมล จะอยู่รอ พล.อ.ประวิตร ที่มีก าหนดการลง

พื้นที่ตรวจราชการน้ าท่วมที่จ.ขอนแก่น ในวันพรุ่งนี้ (14ต.ค.) 

https://img.pptvhd36.com/thumbor/2021/10/13/news-a33c79dd99.jpg
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อ้างอิง : 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1
%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/158386   

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/158386
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/158386
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 16:34 น.  

“เมธี ลาบานูน” ก่อนเบนเข็มสู่เส้นทางการเมือง ในอ้อมอก “ประชาธิปัตย์” 
 

 
 

ย้อนรอย “เมธี อรุณ” นักร้องน าวงลาบานูน ก่อนเข้าสู่อ้อมอก พรรคประชาธิปัตย์ ชิงต าแหน่งผู้สมัคร ส.ส. 
นราธิวาส สู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า  

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 พรรคประชาธิปัตย์ น าโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

การลงพื้นที่ของผู้น าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ มีการเปิดตัวแคมเปญ “เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ” 
พร้อมเปิดตัว 2 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย นายเมธี อรุณ นักร้องดังวงลาบานูน นายเจะอามิง 
โตะตาหยง อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรครวมพลังประชาชาติไทยที่กลับเข้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง และ นายกู
อาเซ็ม กูจินามิง อดีต ส.ส. ประชาธิปัตย์ พร้อมมอบเสื้อแจ็คเก็ต ตราสัญลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์ให้กับผู้สมัคร 

ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ นายเมธี อรุณ นักร้องดังขวัญใจวัยรุ่นยุค’90 ที่ให้เหตุผลในการฝากอนาคต
ทางการเมืองไว้กับพรรคประชาธิปัตย์ว่า ศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่เด็ก ๆ และเชื่อว่าหากหัวหน้าพรรคได้
เป็นนายกรัฐมนตรี จะสามารถน าพาประเทศได้ 

“ประชาชาติธุรกิจ” พาไปท าความรู้จัก นักร้องขวัญใจวัยรุ่นยุค’90 ที่อยากข้ามห้วยจากการร้องเพลงบนเวที 
หวังเอาดีบนเวทีการเมือง 
เมธี ลาบานูน คือใคร ดังแค่ไหน 

เมธี ลาบานูญ มีชื่อจริงว่า “เมธี อรุณ” เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2522 อายุ 42 ปี เป็นชาวจังหวัด
นราธิวาส รวมถึงเป็นนักร้องน าวง ลาบานูน ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้สังกัดค่าย จีนี่เรคอร์ดส ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
ก่อนหน้านั้นอยู่ค่าย มิวสิค บั๊กส์ 
การศึกษา 

เมธี เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ก่อนจะได้รับทุน
ศึกษาต่อในชั้นมัธยมปลายทีโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะครุ
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ศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาโทในหลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
“ลาบานูน” เจ้าพ่อเพลงฮิตหลายร้อยล้านวิว 

ลาบานูน (Labanoon) เป็นวงดนตรีสัญชาติไทยมุสลิม จ านวน 3 คน ประกอบด้วย เมธี อรุณ ร้องน า, กีตาร์ 
อนันต์ สะมัน (อนันต์) เบส, และณัฐนนท์ ศรีศรานนท์ (เมย์) มือกลอง จากอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เกิดจาก
การเข้าร่วมประกวดในโครงการฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดส์ และผ่านเข้าไปในรอบ  10 วงสุดท้าย ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ 
จากค่ายมิวสิค บั๊กส์ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินจึงชักชวนพวกเขามาร่วมงาน 

ส าหรับค าว่า “ลาบานูน” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า “นมสด” เนื่องจากพวกเขาต้องการท าเพลงให้ออกมา
เรียบง่ายเหมือนนมรสจืด มีผลงานอัลบั้มเพลงที่ออกกับค่ายมิวสิค บ๊ักส์ ทั้งหมด 7 อัลบั้ม ได้แก่ นมสด (พ.ศ. 2541), 
191 (พ.ศ. 2542) คนตัวด า (พ.ศ. 2545) Clear (พ.ศ. 2546) สยามเซ็นเตอร์ (พ.ศ. 2548) 24 ชั่วโมง (พ.ศ. 2549) และ 
Keep Rocking (พ.ศ. 2555) 

อัลบัม้เพลงของลาบานูนนส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมสูงสุดอย่าง อัลบั้มนมสด อัลบั้ม 191 อัลบั้มคนตัวด า ล้วนเป็น
อัลบั้มที่ท ารายได้กว่า 1 ล้านตลับทั้งสิ้นในยุคนั้น 

ในปี พ.ศ. 2557 หลังจากพักงานดนตรี ทั้ง 3 คนได้ย้ายมาอยู่สังกัดจีนี่เรคอร์ด จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และออกซิง
เกิลทั้งหมด 5 เพลงคือ “ศึกษานารี” “พลังงานจน” “เชือกวิเศษ” “แพ้ทาง” และ “พนักงานดับเพลิง” ซึ่งทั้งหมดจะ
อยู่ในอัลบั้มใหม่ชื่อว่า N.E.W.S. (พ.ศ. 2559) 

โดยเฉพาะเพลง “เชือกวิเศษ” สามารถท ายอดผู้ชมได้มากถึง 530 ล้านวิว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ท าสถิติสูงสุด
เช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับเพลงดังอย่าง “แพ้ทาง” ที่ได้นักแสดงวัยรุ่นสาว 6 คน มาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอ มีผู้ยอดผู้
เข้าชมกว่า 411 ล้านครั้ง 

ลาบานูนออกอัลบั้มล่าสุดในปีที่ผ่านมา ชื่อว่า เดลิเวอร์ลี่ (Delivery) มีเพลงทั้งสิ้น 11 เพลง มีเพลงฮิตที่ที่มี
ยอดผู้เข้าชมในหลักสิบล้านทั้งด้วยกันทั้งสิ้น 2 เพลง คือ เพลงดอกฟ้า ได้ “เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ และมิ้นท์-รัญชน์รวี 
เอื้อกูลวราวัตร” มาเล่นเป็นพระนางให้มิวสิกวิดิโอให้ด้วยยอดผู้เข้าชมกว่า 70 ล้านครั้ง ขณะที่เพลง “รักคนผิด” ได้
พระเอกหน้าใหม่อย่าง “เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล” มาเป็นผู้ถ่ายทอด มียอดผู้เข้าชมกว่า 46 ล้านครั้ง 
เข้าสู่เส้นทางการเมือง 

ข้อมูลจากวิกิพิเดีย ระบุตอนหนึ่งว่า “เมธี” เคยต ารงต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
(อบจ.สตูล) ในช่วงพักวงลาบานูน 

ขณะเดียวกันในช่วงหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร หรือ 
อบจ. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 มติชนได้รายงานว่า (11 ธ.ค.63) “เมธี” ได้น าผู้สมัคร นายร ารี มามะ หรือ 
แชลี ผู้สมัครนายก อบจ.นราธิวาส หมายเลข 2 พร้อมด้วย นายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.หลายสมัย ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร
หาเสียง ที่ตลาดยะกังขนมน้ า 100 ปี เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นตลาดน้ า ที่มีชื่อเสียง 

“เมธี” ได้เดินพร้อมกองเชียร์ ซึ่งท าหน้าที่แจกโปสเตอร์ให้กับประชาชนที่ผ่านไปมา เพื่อแนะน าผู้สมัคร พร้อม
ทักทายพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในบริเวณตลาดน้ า ผ่านเครื่องขยายเสียงอย่างเป็นการเอง และชูนโยบาย ที่สร้างคุณภาพ
ชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส อยู่ดีกินดี การศึกษาดี และพัฒนาพื้นที่ อย่างยั่งยืน 
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หลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาเสียงเมื่อปีที่แล้ว “เมธี” หวังชิงต าแหน่งผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดนราธิวาส พรรค
ประชาธิปัตย์ ให้ส าเร็จ หวังสานต่ออุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเอง 

เขายังได้ฝากถึงวัยรุ่นให้ “เปิดใจกว้าง ๆ” เพื่อจะได้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืน มีอุดมการณ์ และ
สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-782414   

https://www.prachachat.net/politics/news-782414
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 18:20 น.  

‘นิกร’ เผย ‘ชทพ.-ภท.’ ท าร่างแก้พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. เสร็จแล้ว ย้ า ต้องแก้พ.ร.ป.พรรค
การเมืองด้วย 

 
 

‘นิกร’ เผย ‘ชทพ.-ภท.’ ท าร่างแก้พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. เสร็จแล้ว ย้ า ต้องแก้พ.ร.ป.พรรคการเมืองด้วย เหตุ เนื้อขัดร่าง

แก้รธน.ว่าด้วยระบบลต. 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ไข 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า ขณะนี้พรรคชาติไทยพัฒนา และ พรรคภูมิใจ

ไทย ได้ยกร่างแล้วเสร็จแล้ว มีเนื้อหาที่แก้ไข ไม่เกิน 10 มาตรา โดยแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับ

แก้ไขเท่านั้น ส่วนกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ว่ามีการ

แก้ไข 30 มาตรา นั้น เชื่อว่าจะแก้ไขในประเด็นอื่นๆ ที่มีปัญหากับการบริหารงาน ฐานะองค์กรอิสระที่ดูแลการเลือกตั้ง 

หากเสนอแล้วมีเหตุผลพรรคการเมืองยินดีสนับสนุน 

“การเสนอแก้ไขกฎหมายลูก เชื่อว่าจะใช้เวลาพอสมควร เพราะร่างกฎหมายลูก มีสถานะเป็นกฎหมายการเงิน 

เมื่อพรรคการเมืองเสนอให้ประธานรัฐสภาแล้ว ประธานรัฐสภาต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติก่อน และเมื่อ

นายกรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว จึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวาระแรก และต้องจัดการรับฟังความเห็นด้วย” นายนิกร 

กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายวิษณุ ระบุว่ายังไม่มีความเร่งด่วนที่จะแก้ไขพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขใหม่ นายนิกร กล่าวว่า มีความจ าเป็นต้องแก้ไข เพราะมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับร่าง

แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง โดยเฉพาะมาตรา 51(2) ที่ก าหนดเนื้อหาต่อการส่งส.ส.บัญชีรายชื่อที่ก าหนดให้

มี 150 คน ทั้งที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่รัฐสภาเห็นชอบ ก าหนดให้มี 100 คน 

นายนิกร กล่าวว่า ในพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ยังมีเนื้อหาที่สร้างปัญหาต่อการปฏิบัติ คือ กรณีที่ก าหนดให้

มีผู้แทนพรรคการเมืองประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อมีส่วนร่วมต่อการพิจารณาส่งผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากมีการปรับจ านวน 

ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง เป็น 400 เขต ท าให้ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด เพราะของเดิมก าหนดให้มี 350 เขต ดังนั้น

ต้องมีการขีดเส้นแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ แต่กว่าจะท าได้ ต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งก่อน ดังนั้น

จะท าให้พรรคการเมืองมีปัญหาต่อการเตรียมพร้อม จึงควรแก้ไข โดยก าหนดให้มีผู้แทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/งง000008.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

27 

 

แทนประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อให้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารี่โหวต) ซึ่งเนื้อหาเหมือนกับค าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่องการด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

(เพิ่มเติม) วันที่ 14 กันยายน 2561 หรือเนื้อหาตามร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ฉบับของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2993034  
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วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 20:46 น.  

ปทุมธานี สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น 36 อบต.วันสุดท้าย ‘เพื่อไทย’ ชิงพื้นที่ ‘ภูมิใจไทย’ 

 

วันนี้ 15 ตุลาคม 2564 ตามที่ประกาศก าหนดให้มีการเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจังหวัดปทุมธานี มี 7 อ าเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ลาดหลุมแก้ว อ.สามโคก อ.ธัญบุรี อ.
ล าลูกกา อ.คลองหลวง และ อ.หนองเสือ จัดให้มีการเลือกตั้ง นายก และสมาชิก อบต. เพียง 6 อ าเภอ ยกเว้น อ.ธัญบุรี 
เนื่องจากยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองทั้ง ซึ่งทั้ง 6 อ าเภอ จะมีการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต ทั้งหมด 36 อบต. โดยแยก
เป็นรายอ าเภอดังนี้ 1 อ.เมืองปทุมธานี มี 5 อบต. คือ บ้านฉาง, บ้านกระแชง, บางหลวง, บางพูด และ อบต.สวน
พริกไทย อ.ลาดหลุมแก้ว มี 5 อบต. คือ บ่อเงิน, ระแหง, คูบางหลวง, หน้าไม้ และ อบต.ลาดหลุมแก้ว อ.สามโคก มี 8 
อบต. คือ คลองควาย, กระแชง, บางโพธิ์เหนือ,บ้านปทุม, บ้านงิ้ว, เชียงรากน้อย, บางกระบื่อ และ อบต.ท้ายเกาะ อ.
คลองหลวง มี 5 อบต.คือ คลองสาม, คลองสี่, คลองห้า, คลองหก และ อบต.คลองเจ็ด อ.หนองเสือ มี 7 อบต. คือ 
หนองสามวัง, บึงบา, บึงบอน, บึงกาสาม, บึงช าอ้อ, ศาลาครุ, และ อบต.นพรัตน์ อ.ล าลูกกา มี 6 อบต.คือ บึงค าพร้อย, 
ล าลูกกา, บึงทองหลาง, ล าไทร, บึงคอไห และ อบต.พืชอุดม 

โดยกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้ที่อยู่ในอ านาจปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใต้ปีกของอดีตนายก อบจ.คนเก่า 
คือนายชาญ พวงเพ็ชร์ ซึ่งนั่งในต าแหน่งนายก อบจ.ปทุมธานี มา 4 สมัย ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าสังกัดพรรคภูมิใจไทย 
ความแนบแน่นและผลประโยชน์รวมทั้งการช่วยเหลือย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดากับองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆใน
จังหวัดปทุมธานี แต่เมื่อหัวการเมืองเปลี่ยนมาเป็น พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง จากพรรคเพื่อไทย มานั่งในต าแหน่ง 
นายก อบจ.ปทุมธานี ความเปลี่ยนแปลงของของผู้น าท้องถิ่นต่างๆเริ่มฉายแววให้เห็นว่าจะอยู่กับอดีตผู้น าคนเดิมที่เคย
ให้ความช่วยเหลือกันมาอีกตอ่ไปหรือไม่ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความจริงใจกันก็ตอนนี้แหละ แต่ก็คงไม่ลืมกันว่าปทุมธานีนั้นก็
มี ส.ส.ของพรรคภูมิใจอยู่ ถึงแม้ว่า 

พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง จากพรรคเพื่อไทย มานั่งเป็นนายก อบจ.ปทุมธานี แต่นั่นไม่ใช่ความเป็น
เอกภาพของพรรคเพื่อไทยโดยแท้จริง ซึ่งพรรคเพื่อไทย ในจังหวัดปทุมธานียังมีกลุ่มของนายสายัณ นพข า นายก
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ซึ่งมีความแนบแน่นใกล้ชิดกับเจ๊แดง เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ มาอย่างยาวนาน และมีลูกชาย คือ
นายศุภชัย นพข า ส.ส. ปทุมธานี จากพรรคเพื่อไทยรวมอยู่ด้วย คือตัวแปลของความไม่เป็นเอกภาพของ พล.ต.ท.ค ารณ
วิทย์ ธูปกระจ่าง แน่นอนที่คิดว่าช้ีนกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้ ก็ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันต่อไป 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2993168   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2993168
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วันที่ 16 ตุลาคม 2564 - 08:44 น.  

ชทพ.-ภท.ร่างแก้ กม.เลือกตั้ง ส.ส.เสร็จ ‘บิ๊กตู่’ บินอุบลฯ-ส.ส.พปชร.แห่รับคึกคัก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 16 ตลุาคม นายนิกร จ านง ส.ส.บญัชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ไข

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้

พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทย ได้ยกร่างแล้วเสร็จแล้ว มีเน้ือหาที่แก้ไขไม่เกิน 10 มาตรา แก้ไขรายละเอียดให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบบัแก้ไขเท่านั้น ส่วนกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานกับนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี ว่ามีการแก้ไข 30 มาตรานั้น เช่ือว่าจะแก้ไขในประเด็นอื่นๆ ที่มีปัญหากับการบริหารงาน ฐานะ

องค์กรอิสระที่ดูแลการเลือกตั้ง หากเสนอแล้วมีเหตุผลพรรคการเมืองยินดีสนับสนุน 

“การเสนอแก้ไขกฎหมายลูก เชื่อว่าจะใช้เวลาพอสมควร เพราะร่างกฎหมายลูก มสีถานะเป็นกฎหมายการเงิน 

เมื่อพรรคการเมืองเสนอให้ประธานรัฐสภาแล้ว ประธานรัฐสภาต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติก่อน และเมื่อ

นายกรัฐมนตรอีนุมัติแล้ว จึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวาระแรก และต้องจัดการรับฟังความเห็นด้วย” นายนิกร

กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายวิษณุระบุว่ายังไม่มีความเร่งด่วนที่จะแก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สอดคล้อง

กับรัฐธรรมนญูฉบับที่แก้ไขใหม่ นายนิกรกลา่วว่า ความเห็นคือ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีความจ าเป็นต้องแก้ไข 

เพราะมีเนื้อหาขัดแย้งกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง โดยเฉพาะมาตรา 51(2) ที่ก าหนดเน้ือหาต่อการส่ง 

ส.ส.บัญชีรายช่ือที่ก าหนดให้มี 150 คน ทั้งที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่รฐัสภาเห็นชอบ ก าหนดให้มี 100 คน 

นายนิกรกล่าวว่า ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ยังมีเนื้อหาที่สร้างปัญหาต่อการปฏิบัติ คือ กรณีก าหนดให้มี

ผู้แทนพรรคการเมืองประจ าเขตเลือกต้ัง เพื่อมีส่วนร่วมต่อการพิจารณาส่งผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากมีการปรับจ านวน ส.ส.

แบบเขตเลือกตั้ง เป็น 400 เขต ท าให้ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด เพราะของเดิมก าหนดให้มี 350 เขต ดังนั้นต้องมี

การขีดเส้นแบง่เขตเลือกตั้งใหม่ แต่กว่าจะท าได้ ต้องรอให้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งก่อน ดังนั้นจะท า

ให้พรรคการเมอืงมีปัญหาต่อการเตรียมพร้อม จึงควรแก้ไข โดยก าหนดให้มีผู้แทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดแทน

ประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อให้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารีโหวต) เนื้อหาเหมือนกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
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ความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่องการด าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) 

วันที่ 14 กันยายน 2561 หรือเนื้อหาตามร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ฉบับของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 

วันเดียวกัน เวลาประมาณ 08.00 น. ทีท่่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมอืง กรุงเทพฯ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 

ต าบลในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะรฐัมนตรีร่วมคณะ 

ประกอบด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและ รมว.พลังงาน นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกฯ 

พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม นางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และนายสุทธิ

พงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมคณะ 

ในส่วนการต้อนรับของนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.ก าแพงเพชร ในฐานะรอง

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) น า ส.ส.พลังประชารัฐ ร่วมต้อนรับ อาทิ นายธนะสิทธิ์ โควสุรตัน์ ส.ส.

อุบลราชธานี เขต 6 นายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายช่ือ นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร ์เขต 2 นายสญัญา นิล

สุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 นายมานสั อ่อนอ้าย ส.ส.พิษณุโลก เขต 5 นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พจิิตร เขต 1 นาย

ภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 นายสรุชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 นายจิรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยาเขต 3 นาย

ภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.เขต 3 ล าปางนายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ล าปาง เขต 4 นายเชิงชัย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิ เขต 2 

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ เขต 3 นายอรุณ สงขลา ส.ส.สงขลา เขต 4 และเปน็ที่น่าสังเกตว่ามี นายสมัคร 

ป้อมวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 2 พรรคชาติพัฒนา มาร่วมต้อนรับด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2993458  

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2993458
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16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:32 น.   

'พิธา' ฝันสักวันหนึ่ง 'ก้าวไกล' จะเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ 
 

 
 

16 ต.ค.64 - ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค

ก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นการประชุมของพรรคก้าวไกล ที่ผ่านมาห่างเหินกันไปนานเนื่องจากวิกฤตโควิด -19 

การเดินทางที่ยากล าบาก ท าให้ไม่มีโอกาสได้ประชุมกัน ไม่ได้จัดทัพเพื่อเตรียมต่อสู้ ในปีที่จะถึง ทั้งนี้การมาภาคอีสาน

ต้องการมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน ซึ่งได้เห็นช่วงที่ชาวนาก าลังล าบาก ทั้งเรื่องราคาพืชผลการเกษตร ทั้งยังเผชิญ

กับภาวะน้ าท่วมซ้ าซาก แต่พื้นที่อีสานยังคงแล้งต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับอีสานมานาน ตนในฐานะพรรคก้าวไกล

อยากจะอยู่ใกล้ๆ เขาเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น ในการเปิดสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ขณะเดียวกันก็ต้องการมา

เห็นกับตาเพื่อน าข้อมูลไปจัดท านโยบายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ทั้งนี้หากแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ที่ดิน เรื่องน้ า ให้คนอีสานได้ 

เชื่อว่าจะสามารถชนะใจคนอีสานได ้

ผู้สื่อข่าวถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าจะได้ ส.ส.เขตในพื้นที่อีสานเพิ่มขึ้น นายพิธา กล่าวว่า ในใจก็มีค าตอบอยู่ เรา

สามารถคิดกันด้วยสมอง ดูจากเขตยุทธศาสตร์ได้ว่าผลการเลือกตั้งปี 2562 เป็นอย่างไร แต่ละพื้นที่มีวาระอะไร เช่น 

การถูกเอาเปรียบในเรื่องของที่ดิน การสร้างเขื่อน ทั้งหมดนี้หากใช้หัวคิดก็สามารถคิดได้ และจะให้บอกตัวเลขก็ท าได้ 

ทั้งนี้ตนคิดว่าหากสู้กันด้วยใจ ทุกเขตส าคัญหมด ไม่อย่างนั้นคนท างานจะเสียก าลังใจ ดังนั้น 116 เขตที่อยู่ในภาคอีสาน

ตนต้ังใจจะไปให้ครบทุกเขต ไม่ว่าจะเป็นเขตยุทธศาสตร์หรือไม่ 

ถามว่า ในพื้นที่ขอนแก่นเราเคยได้ ส.ส.ตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ แต่กลับเป็นงูเห่า จะมีการปรับ

ยุทธศาสตร์ในการเลือกผู้สมัครอย่างไร นายพิธา กล่าวว่า สาเหตุที่มาจัดประชุมที่ขอนแก่น นอกจากจะไม่ใช่พื้นที่สีแดง

เข้ม รวมทั้งมีความสะดวกสบายในการเดินทาง แต่อีกทางคือเป็นสัญลักษณ์ในเชิงมาเปิดประตูสู่ภาคอีสาน ซึ่งตั้งใจจะ

มาที่เขตเลือกตั้งที่ 1 เพื่อมาทวงคืน ส.ส.ในเขตนี้ ตนเลือกนายวรนันท์ ศรีฮวด ทนายความสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้พิสูจน์

ตัวเองมาหลายสิบปี เมื่อมาอยู่กับพรรคก็ผ่านการสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า 7-8 คน รวมถึงตนด้วย ซึ่งมีกระบวนการคัดสรร 

กระบวนการพัฒนาเพื่อที่จะมั่นใจว่าคนที่มาเป็นตัวแทนในการมาทวงคืนพื้นที่ ๆ อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยท าไว้ ซึ่งเรา
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ขอเรียกความไว้วางใจ ความมั่นใจจากคนขอนแก่น เขต 1 จ านวน 1.85 แสนทั่วจังหวัดที่เคยให้พรรคอนาคตใหม่มาให้

พรรคก้าวไกลเพื่อท างานในอีสานระยะยาวและตรงไปตรงมาเช่นเดิม 

ถามต่อว่า ในพื้นที่อีสานมีจังหวัดใดที่คาดหวังว่าจะได้ ส.ส.บ้าง หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ในใจคาดหวัง

ทุกเขต ทุกจังหวัด  ซึ่งเราตั้งใจท างานเท่ากันหมด แต่ถ้าหากจะให้ดูว่าเขตไหนจะชนะตนคิดว่าทุกคนก็รู้ดูได้จากผลการ

เลือกตั้งที่ผ่านมา ว่าเขตไหนแพ้การเลือกตั้งไม่กี่พันคะแนน เขตไหนแพ้แค่ 5 เปอร์เซ็นต์ สามารถจะบอกได้ แต่ไม่ได้เป็น

ปัจจัยในการท างาน เราต้ังใจที่จะสู้ทุกเขตทุกจังหวัดในภาคอีสาน 

ต่อข้อถามว่า หนักใจหรือไม่ในการสู้กับพรรคเพ่ือไทยที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน  นายพิธา กล่าวว่า ไม่หนักใจ ใน

ระบอบประชาธิปไตย การแข่งขันเป็นเรื่องดี คนที่จะได้ประโยชน์คือประชาชน ยิ่งมีการแข่งขันอยู่ใกล้ชิดประชาชน หา

นโยบายที่โดนใจประชาชน ใครแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ได้ดี รวมถึงปัญหาหนี้สิน ให้กับเกษตรกรตนคิดว่าจะเป็น

ทางเลือก และเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายประชาชนจะได้ประโยชน ์

เมื่อถามถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ าว่าจะไม่มีการยุบสภา แต่กลับเห็นสัญญาณการลง

พื้นที่ของพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. นายพิธา กล่าวว่า ตนคิดว่าคนเราเวลาอะไรที่ทิ่มแทงใจก็

จะพูดออกมา ในลักษณะที่อาจจะต้ังใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเป็นข่าวลวง หรือตั้งใจที่จะส่งสัญญาณตรงกันข้าม เป็นสิ่งที่เกิด

ขึ้นมาตลอด และคนนี้ไม่ใช่หรือที่บอกว่าจะไม่ท ารัฐประหาร ตนคิดว่าใครจะพูดว่าอะไรพรรคไหนจะท าอะไร เป็นเรื่อง

ของเขา แต่พรรคก้าวไกลต้องการเตรียมตัวให้พร้อมในทุกเวลา ในทุกมิติ ทุกสนาม ซึ่ งเป็นสิ่งที่เราท าได้ และเราควรท า

มาตั้งนานแล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคก้าวไกลจะมีการส่งผู้สมัครผู้ว่า กทม. หรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า มี ครั้งที่แล้วได้มีการพูด

กันเรียบร้อยแล้วว่า ในเรื่องของผู้ว่า กทม.จะต้องมีความพร้อม มี ส.ก. และมีว่าที่ผู้สมัครหลายคนที่ได้ท างานไปเรื่อย 

แต่ในส่วนของผู้ว่า กทม.จะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะเปิดออกมา ในจังหวะที่ไม่ช้ า   ดังนั้นจึงเริ่มขยับในการ

ท างานในเรื่องนี้ 

เมื่อถามถึงการท าไพรมารีโหวต 400 เขตจะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งหรือไม่  นายพิธา กล่าวว่า ต้องพูดคุย

กันก่อน มีเลขาธิการพรรคเป็นผู้อ านวยการ รวมถึงมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่จะท างาน ส่วนเรื่องระบบบัตรเลือกตั้ง

ที่จะเปลี่ยนเป็น 2 ใบนั้น ไม่ว่าระบบไหนก็ต้องพร้อมสู้ เมื่อเป็นพรรคการเมือง  หากเป็นอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามเราต้อง

ปรับยุทธศาสตร์การท างานให้ใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น ดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด สักวันหนึ่งเรา

จะต้องเป็นพรรคขนาดใหญ่ วันนี้เราอาจจะเป็นพรรคขนาดกลาง แต่เรามีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ 

ดังนั้นกติกาไหนที่คิดว่าจะได้ประโยชน์กับเขาในตอนนั้น อาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้ 

ส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อที่จะเปิดทางให้พรรค

การเมืองเข้าไปช่วยเลือกตั้งท้องถิ่นได้นั้น นายพิธา กล่าวว่า ตนยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ แต่ยอมรับว่าการท างาน

ท้องถิ่นกับการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องท าไปควบคู่กัน ต้องมีการกระจายอ านาจ กระจายงบประมาณ แต่ถึงขั้นว่า

จะต้องลงไปช่วยหาเสียง จะต้องมีการหารือกันก่อน 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/119888   

https://www.thaipost.net/main/detail/119888
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16 ต.ค. 2564 - 10:43 น.  

'พิธา' มั่นใจ 'ก้าวไกล' กวาดพื้นที่ภาคอีสานได้ วางแผนแก้น้ าท่วม-ภัยแล้ง-เกษตร-หนี้สิน  

 
 ‘พิธา’ มั่นใจ ‘ก้าวไกล’ กวาดพื้นที่ภาคอีสานได้ วางแผนแก้ปัญหาน้ าท่วม-ภัยแล้ง-เกษตร-หนี้สิน เผย ไม่หวั่นสู้เพื่อ

ไทย ชี้ แข่งกันที่นโยบายปชช.ได้ประโยชน์  

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ต.ค. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จ.ขอนแก่น นายพิธา ลิ้ม

เจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั้งที่ 1/2564 ว่า 

วันนี้เป็นการประชุมของพรรคก้าวไกล ที่ผ่านมาห่างเหินกันไปนานเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 การเดินทางที่ยากล าบาก 

ท าให้ไม่มีโอกาสได้ประชุมกัน ไม่ได้จัดทัพเพื่อเตรียมต่อสู้ในปีที่จะถึง 

ทั้งนี้ การมาภาคอีสานต้องการมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน ซึ่งได้เห็นช่วงที่ชาวนาก าลังล าบาก ทั้งเรื่อง

ราคาพืชผลการเกษตร ทั้งยังเผชิญกับภาวะน้ าท่วมซ้ าซาก แต่พื้นที่อีสานยังคงแล้งต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับอีสานมา

นาน ตนในฐานะพรรคก้าวไกลอยากจะอยู่ใกล้ๆ เขาเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นในการเปิดสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 

พ.ย.นี้ ขณะเดียวกันก็ต้องการมาเห็นกับตาเพื่อน าข้อมูลไปจัดท านโยบายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากแก้ไขปัญหา

เรื่องที่ดิน เรื่องน้ า ให้คนอีสานได้ เชื่อว่าจะสามารถชนะใจคนอีสานได้ 

เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้ ส.ส.เขตในพื้นที่อีสานเพิ่มขึ้น นายพิธา กล่าวว่า ในใจก็มีค าตอบอยู่ เราสามารถ

คิดกันด้วยสมอง ดูจากเขตยุทธศาสตร์ได้ว่าผลการเลือกตั้งปี 2562 เป็นอย่างไร แต่ละพื้นที่มีวาระอะไร เช่น การถูกเอา

เปรียบในเรื่องของที่ดิน การสร้างเขื่อน ทั้งหมดนี้หากใช้หัวคิดก็สามารถคิดได้ และจะให้บอกตัวเลขก็ท าได้ ทั้งนี้ตนคิด

ว่าหากสู้กันด้วยใจ ทุกเขตส าคัญหมด ไม่อย่างนั้นคนท างานจะเสียก าลังใจ ดังนั้น 116 เขตที่อยู่ในภาคอีสานตนตั้งใจจะ

ไปให้ครบทุกเขต ไม่ว่าจะเป็นเขตยุทธศาสตร์หรือไม่ 

เมื่อถามว่าในพื้นที่ขอนแก่นเคยได้ ส.ส.ตั้ งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ แต่กลับเป็นงูเห่า จะมีการปรับ

ยุทธศาสตร์ในการเลือกผู้สมัครอย่างไร นายพิธา กล่าวว่า สาเหตุที่มาจัดประชุมที่ขอนแก่น นอกจากจะไม่ใช่พื้นที่สีแดง

เข้ม รวมทั้งมีความสะดวกสบายในการเดินทาง แต่อีกทางคือเป็นสัญลักษณ์ในเชิงมาเปิดประตูสู่ภาคอสีาน 

ซึ่งตั้งใจจะมาที่เขตเลือกตั้งที่ 1 เพื่อมาทวงคืน ส.ส.ในเขตนี้ ตนเลือกนายวีรนันท์ ฮวดศรี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

ขอนแก่น เขต 1 ทนายความสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้พิสูจน์ตัวเองมาหลายสิบปี เมื่อมาอยู่กับพรรคก็ผ่านการสัมภาษณ์ไม่

น้อยกว่า 7-8 คน รวมถึงตนด้วย ซึ่งมีกระบวนการคัดสรร กระบวนการพัฒนาเพื่อที่จะมั่นใจว่าคนที่มาเป็นตัวแทนใน

การทวงคืนพื้นที่ ที่อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยท าไว้ ซึ่งเราขอเรียกความไว้วางใจ ความมั่นใจจากคนขอนแก่น เขต 1 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/พิธา.jpg
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จ านวน 1.85 แสนคนทั่วจังหวัดที่เคยให้พรรคอนาคตใหม่มาให้พรรคก้าวไกล เพื่อท างานในอีสานระยะยาวและ

ตรงไปตรงมาเช่นเดิม 

เมื่อถามว่าในพื้นที่อีสานมีจังหวัดใดที่คาดหวังว่าจะได้ ส.ส.บ้าง หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ในใจคาดหวัง

ทุกเขต ทุกจังหวัด ซึ่งเราต้ังใจท างานเท่ากันหมด แต่ถ้าหากจะให้ดูว่าเขตไหนจะชนะ ตนคิดว่าทุกคนก็รู้ ดูได้จากผลการ

เลือกตั้งที่ผ่านมา ว่าเขตไหนแพ้การเลือกตั้งไม่กี่พันคะแนน เขตไหนแพ้แค่ 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถจะบอกได้ แต่ไม่ได้

เป็นปัจจัยในการท างาน เราต้ังใจที่จะสู้ทุกเขตทุกจังหวัดในภาคอีสาน 

เมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ในการสู้กับพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายพิธา กล่าวว่า ไม่หนักใจ ใน

ระบอบประชาธิปไตย การแข่งขันเป็นเรื่องดี คนที่จะได้ประโยชน์คือประชาชน ยิ่งมีการแข่งขันอยู่ใกล้ชิดประชาชน หา

นโยบายที่โดนใจประชาชน ใครแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้งได้ดี รวมถึงปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร ตนคิดว่าจะเป็น

ทางเลือก และเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายประชาชนจะได้ประโยชน ์

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ย้ าว่าจะไม่มีการยุบสภา แต่กลับ

เห็นสัญญาณการลงพื้นที่ของพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.  นายพิธา กล่าวว่า ตนคิดว่าคนเรา

เวลาอะไรที่ทิ่มแทงใจก็จะพูดออกมาในลักษณะที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเป็นข่าวลวง หรือตั้งใจที่จะส่งสัญญาณ

ตรงกันข้าม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด และคนนี้ไม่ใช่หรือที่บอกว่าจะไม่ท ารัฐประหาร ตนคิดว่าใครจะพูดว่าอะไรพรรค

ไหนจะท าอะไรเป็นเรื่องของเขา แต่พรรคก้าวไกลต้องการเตรียมตัวให้พร้อมในทุกเวลา ในทุกมิติ ทุกสนาม ซึ่งเป็นสิ่งที่

เราท าได้ และเราควรท ามาตั้งนานแล้ว 

เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลจะมีการส่งผู้สมัครผู้ว่า กทม.หรือไม่  นายพิธา กล่าวว่า มี ครั้งที่แล้วได้มีการพูดกัน

เรียบร้อยแล้วว่าในเรื่องของผู้ว่ากทม.จะต้องมีความพร้อม มี ส.ก. และมีว่าที่ผู้สมัครหลายคนที่ได้ท างานไปเรื่อยๆ แต่ใน

ส่วนของผู้ว่า กทม.จะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะเปิดออกมาในจังหวะที่ไม่ช้ า ดังนั้น จึงเริ่มขยับในการท างานในเรื่องนี้ 

เมื่อถามถึงการท าไพรมารีโหวต 400 เขตจะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งหรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า ต้องพูดคุย

กันก่อน โดยมีเลขาธิการพรรคเป็นผู้อ านวยการ รวมถึงมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่จะท างาน ส่วนเรื่องระบบบัตร

เลือกตั้งที่จะเปลี่ยนเป็น 2 ใบนั้น ไม่ว่าระบบไหนก็ต้องพร้อมสู้ เมื่อเป็นพรรคการเมือง เราต้องปรับยุทธศาสตร์ การ

ท างานให้ใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น 

ดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด สักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นพรรคขนาดใหญ่ วันนี้เราอาจจะเป็นพรรค

ขนาดกลาง แต่เรามีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ ดังนั้นกติกาไหนที่คิดว่าจะได้ประโยชน์กับเขาในตอน

นั้น อาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้ 

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อที่จะเปิดทางให้

พรรคการเมืองเข้าไปช่วยเลือกตั้งท้องถิ่นได้นั้น นายพิธา กล่าวว่า ตนยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ แต่ยอมรับว่าการท างาน

ท้องถิ่นกับการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติต้องท าไปควบคู่กัน ต้องมีการกระจายอ านาจ กระจายงบประมาณ แต่ถึงขั้นว่า

จะต้องลงไปช่วยหาเสียง จะต้องมีการหารือกันก่อน 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6679632  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6679632
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วันที่ 16 ตุลาคม 2564 - 10:55 น.  

‘พิธา’ ไม่หวั่น พท. ประกาศชิง ส.ส.อีสาน ขอปักหมุดที่ขอนแก่น ทวงคืนที่นั่งจากงูเห่า 
 

 
 

‘ก้าวไกล’ ประชุมใหญ่พรรค ‘พิธา’ ประกาศ กวาดอีสาน ชูนโยบายเข้าสู้ ไม่หวั่นขัดขา ‘เพื่อไทย’ มุ่งพัฒนาเป็น
พรรคขนาดใหญ่ ขอปกัหมดุ ทวงคืนที่นั่งจากงูเห่า  

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ตุลาคม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จ.ขอนแก่น นายพิธา ลิ้ม
เจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเริ่มประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของพรรคว่า วันนี้เป็นการ
ประชุมของพรรคที่ห่างเหินกันไปนาน เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 การเดินทางที่ยากล าบาก ท าให้ไม่มีโอกาสได้ประชุมกัน 
ไม่ได้จัดทัพเพื่อเตรียมต่อสู้ในปีที่จะถึง 

ทั้งนี้ การมาภาคอีสานต้องการมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน ซึ่งได้เห็นช่วงที่ชาวนาก าลังล าบาก ทั้งเรื่อง
ราคาพืชผลการเกษตร ทั้งยังเผชิญกับภาวะน้ าท่วมซ้ าซาก แต่พื้นที่อีสานยังคงแล้งต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับอีสานมา
นาน พรรค ก.ก.อยากจะอยู่ใกล้ๆ เขา เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น ขณะเดียวกันก็ต้องการมาเห็นกับตาเพื่อน าข้อมูลไป
จัดท านโยบายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ทั้งนี้หากแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ที่ดิน เรื่องน้ า ให้คนอีสานได้ เชื่อว่าจะสามารถชนะ
ใจคนอีสานได ้

เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าจะได้ ส.ส.เขตในพื้นที่อีสานเพิ่มขึ้น นายพิธากล่าวว่า ในใจก็มีค าตอบอยู่ เราสามารถ
คิดกันด้วยสมอง ดูจากเขตยุทธศาสตร์ได้ว่าผลการเลือกตั้งปี 2562 เป็นอย่างไร แต่ละพื้นที่มีวาระอะไร เช่น การถูกเอา
เปรียบในเรื่องของที่ดิน การสร้างเขื่อน ทั้งหมดนี้หากใช้หัวคิดก็สามารถคิดได้ และจะให้บอกตัวเลขก็ท าได้ ทั้งนี้ตนคิด
ว่าหากสู้กันด้วยใจ ทุกเขตส าคัญหมด ไม่อย่างนั้นคนท างานจะเสียก าลังใจ ดังนั้น 116 เขตที่อยู่ในภาคอีสาน ตนตั้งใจ
จะไปให้ครบทุกเขต ไม่ว่าจะเป็นเขตยุทธศาสตร์หรือไม่ 

เมื่อถามว่า ในพื้นที่ขอนแก่นพรรค ก.ก.เคยได้ ส.ส.ตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ แต่กลับเป็นงูเห่า จะมีการ
ปรับยุทธศาสตร์ในการเลือกผู้สมัครอย่างไร นายพิธากล่าวว่า สาเหตุที่มาจัดประชุมที่ จ.ขอนแก่น นอกจากจะไม่ใช่พื้นที่
สีแดงเข้ม รวมทั้งมีความสะดวกสบายในการเดินทาง แต่อีกทางคือสัญลักษณ์ในการมาเปิดประตูสู่ภาคอีสาน ซึ่งตั้งใจจะ
มาที่เขตเลือกตั้งที่ 1 เพื่อทวงคืน ส.ส.ในเขตนี ้

ตนเลือกนายวีรนันท์ ศรีฮวด ทนายความสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้พิสูจน์ตัวเองมาหลายสิบปี เมื่อมาอยู่กับพรรคก็
ผ่านการสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า 7-8 คน รวมถึงตนด้วย ซึ่งเรามีกระบวนการคัดสรร มีกระบวนการพัฒนาเพื่อที่จะมั่นใจ
ว่าคนที่มาเป็นตัวแทนในการมาทวงคืนพื้นที่ๆ อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยท าไว้ ซึ่งเราขอเรียกความไว้วางใจ ความมั่นใจ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/timeline_20211016_102329.jpg
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จากคนขอนแก่น เขต 1 จ านวน 1.85 แสนทั่วจังหวัดที่เคยให้พรรคอนาคตใหม่มาให้พรรคก.ก. เพื่อท างานในอีสาน
ระยะยาวและตรงไปตรงมาเช่นเดิม 

เมื่อถามต่อว่า ในพื้นที่อีสานมีจังหวัดใดที่คาดหวังว่าจะได้ ส.ส.บ้าง นายพิธากล่าวว่า ในใจคาดหวังทุกเขต ทุก
จังหวัด ซึ่งเราตั้งใจท างานเท่ากันหมด แต่ถ้าหากจะให้ดูว่าเขตไหนจะชนะ ตนคิดว่าทุกคนก็รู้ดูได้จากผลการเลือกตั้งที่
ผ่านมาว่าเขตไหนแพ้การเลือกตั้งไม่กี่พันคะแนน เขตไหนแพ้แค่ 5 เปอร์เซ็นต์ สามารถจะบอกได้ แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยใน
การท างาน เราต้ังใจที่จะสู้ทุกเขตทุกจังหวัดในภาคอีสาน 

ต่อข้อถามว่า หนักใจหรือไม่ในการสู้กับพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายพิธากล่าวว่า ไม่หนักใจ ใน
ระบอบประชาธิปไตย การแข่งขันเป็นเรื่องดี คนที่จะได้ประโยชน์คือประชาชน ยิ่งมีการแข่งขันอยู่ใกล้ชิดประชาชน หา
นโยบายที่โดนใจประชาชน ใครแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ได้ดี รวมถึงปัญหาหนี้สิน ให้กับเกษตรกร ตนคิดว่าจะเป็น
ทางเลือกและเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายประชาชนจะได้ประโยชน์ 

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ าว่าจะไม่มีการยุบสภา แต่กลับเห็นสัญญาณการ
ลงพื้นที่ของพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. นายพิธากล่าวว่า คิดว่าคนเราเวลาอะไรที่ทิ่มแทงใจก็
จะพูดออกมา ในลักษณะที่อาจจะต้ังใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเป็นข่าวลวง หรือตั้งใจที่จะส่งสัญญาณตรงกันข้าม เป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาตลอด และคนนี้ไม่ใช่หรือ ที่บอกว่าจะไม่ท ารัฐประหาร คิดว่าใครจะพูดว่าอะไรพรรคไหนจะท าอะไร เป็นเรื่องของ
เขา แต่พรรค ก.ก.ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมในทุกเวลา ในทุกมิติ ทุกสนาม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราท าได้ และเราควรท ามาตั้ง
นานแล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรค ก.ก.จะมีการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หรือไม่ นายพิธากล่าวว่า มี ครั้งที่แล้วได้มีการพูดกัน
เรียบร้อยแล้วว่าในเรื่องของผู้ว่าฯกทม. จะต้องมีความพร้อม มี ส.ก. และมีว่าที่ผู้สมัครหลายคนที่ได้ท างานไปเรื่อย แต่
ในส่วนของผู้ว่าฯกทม.จะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะเปิดออกมา ในจังหวะที่ไม่ช้ า ดังนั้น จึ งเริ่มขยับในการ
ท างานในเรื่องนี้ 

เมื่อถามถึงการท าไพรมารีโหวต 400 เขต จะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งหรือไม่ นายพิธากล่าวว่า ต้องพูดคุย
กันก่อน มีเลขาธิการพรรคเป็นผู้อ านวยการ รวมถึงมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่จะท างาน ส่วนเรื่องระบบบัตรเลือกตั้ง
ที่จะเปลี่ยนเป็น 2 ใบนั้น ไม่ว่าระบบไหนก็ต้องพร้อมสู้ เมื่อเป็นพรรคการเมือง หากเป็นอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามเราต้องปรับ
ยุทธศาสตร์การท างานให้ใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้น ดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด วันนี้เราอาจจะเป็น
พรรคขนาดกลาง แต่เรามีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ ดังนั้นกติกาไหนที่คิดว่าจะได้ประโยชน์กับเขาใน
ตอนนั้น อาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได ้

ส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อที่จะเปิดทางให้พรรค
การเมืองเข้าไปช่วยเลือกตั้งท้องถิ่นได้นั้น นายพิธากล่าวว่า ตนยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ แต่ยอมรับว่าการท างาน
ท้องถิ่นกับการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องท าไปควบคู่กัน ต้องมีการกระจายอ านาจ กระจายงบประมาณ แต่ถึงขั้นว่า
จะต้องลงไปช่วยหาเสียง จะต้องมีการหารือกันก่อน 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2993553  
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ส.ส.ก้าวไกล ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ไร้เงากลุ่มงูเห่า 
 

 
 

หอประชุมนานาชาติ จ.ขอนแก่น 16 ต.ค.- ส.ส.ก้าวไกล ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ไร้เงากลุ่มงูเห่า ด้าน 
“พิธา” ประกาศสวมม่อฮ่อม ผูกผ้าขาวม้า เข้าหาประชาชน ลุยท าพื้นที่ต่างจังหวัดปูรากฐานแห่งความ
เปลี่ยนแปลง 

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งที่ 2 ของพรรคก้าวไกลในวันนี้ (16 ต.ค.) จัดขึ้นที่หอประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น โดยก่อนที่สมาชิกพรรคจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนจะต้องผ่านการตรวจ 

Antigen Test Kit หรือ ATK พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการสาธารสุขก่อนเข้าพื้นที่หอประชุม โดยตัวแทนที่

มาร่วมประชุมในวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมครบตามกฎหมายคือ มากกว่า 250 คน 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวในที่ประชุมว่า นานมากแล้วที่ไม่ได้เจอกันแบบนี้ หลังเจอ

กับวิกฤติโควิด -19 และการบริหารจัดการแบบคาราคาซัง ท าให้ไม่มีโอกาสที่จะได้มาใกล้ชิดกัน ซึ่งอาจจะรู้สึกห่างเหิน

กันไปบ้าง หากให้ตนอ่านใจทุกคน แต่ตนก็รู้สึกดีใจ ซึ่งการเดินทางของพรรคก้าวไกล ในความคิดของตนเมื่อ

เปรียบเทียบปีแรก กับปีที่ 2 มีทั้งเรื่องที่ยังเหมือนเดิม และมีเรื่องที่แตกต่างกันไป เรื่องที่เหมือนเดิมและต้องท าให้

ชัดเจนมากขึ้นคือแนวทางในการท างานแบบพรรคก้าวไกล การท างานทางการเมืองแบบสร้างสรรค์ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย

อดีตอนาคตใหม่ การท าการเมืองแบบระยะยาวไม่ใช่แค่ต้องการหวังผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปเท่านั้น การท างานแบบ

ไม่ใช่พรรคของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ให้มีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น และขอยืนยันกับทุกคน ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ว่า ทุกอย่าง

ยังเหมือนเดิมเหมือนอดีตอนาคตใหม่ 

“ปีนี้และปีที่แล้วจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ปีที่แล้วจะเป็นสมรภูมิอยู่ที่ในสภา แต่ปีนี้อยู่ที่สังคม ปีที่ผ่านมามี

ความตั้งใจว่าจะท างานหลังจากถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ ใช้ทรัพยากรที่มีลบค าสบประมาท ว่าเป็นไปไม่ได้ เมื่อพรรค

อนาคตใหม่ถูกยุบ พรรคก้าวไกลไม่มีที่ยืน มีงูเห่า มีคนย้ายพรรค ถูกมองว่รไม่มีทางที่จะอภิปรายงบประมาณ 

รัฐธรรมนูญ สู้พรรคอื่นเขาได้ มองว่าคุณภาพจะลดลง จึงท าทุกวิถีทางที่จะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นในสภาว่า ถึงแม้ว่าจะ

ถูกยุบ แต่คุณภาพจะไม่ลดลง และจะเพิ่มขึ้นพร้อมการอภิปรายให้แหลมคมและดุดันมากขึ้น” นายพิธา กล่าว 
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นายพิธา กล่าวอีกว่า ปีที่แล้วเป็นเรื่องการประท้วงในสภา แต่ปีนี้จะเป็นการปูรากฐานแห่งความเปลี่ยนแปลง ปี

ที่แล้วเห็นตนใส่สูทพูดในสภา แต่ปีนี้จะเห็นใส่ชุดหม้อฮ่อม ผูกผ้าขาวม้า กินซอยจุ๊ อูเพ้ียะ ซึ่งหมายความว่า จะกลับไปสู่

รากฐานตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามา ต้ังแต่การเป็นอดีตอนาคตใหม่ ซึ่งสมาชิกพรรคนั้น จะเป็นรากฐานส าคัญ ส.ส.พรรคจะเป็น

รากฐานส าคัญของการเมืองที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ใช้การอภิปรายได้ดีกว่าในสภา ไม่ใช่การท างานใน

กรรมาธิการ พร้อมกับขอให้สมาชิกพรรค ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแลกเปลี่ยนทักทาย สามัคคีกัน พยายามท างานให้พาเข้าไป

เหมือนที่ทุกคนฝัน ขอให้นึกถึงตอนนั้นให้ดีที่สุด และใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันในวันนี้ให้คุ้มค่าที่สุด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อ ส.ส.ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าประชุมใหญ่ในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนที่ประกาศชัดเจนว่าจะไม่

ไปต่อกับพรรคก้าวไกล ได้แก่ นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี นายจิรวัฒน์ 

อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม.นายพีรเดช ค าสมุทร ส.ส.เชียงราย นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย นายเกษมสันต์ มี

ทิพย์ ส.ส. บัญชีรายช่ือ .-ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-804443  
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สยามรัฐออนไลน์ 16 ตุลาคม 2564 10:55 น.   

อบต.ดู่ทุ่งปิดรับสมัคร-ชิงนายก.2 ส.อบต.26 มีที่นั่งเพียง 11 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัด

ยโสธรได้ปิดการรับสมัครว่าที่ นายกและว่าที่ ส.อบต.โดยบรรดาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัครชิงต าแหน่งนายก 

อบต.ดู่ทุ่ง จ านวน 2 คน คือ นายสมพงษ์ ศิริโสม ผู้สมัครนายก.หมายเลข 1 และ นายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม ผู้สมัคร นายก 

หมายเลข 2 ส่วน ผู้สมัคร ส.อบต.ดู่ทุ่งมีทั้งหมด 26 คน เอาเพียงหมู่บ้านละ1 คน 11 หมู่บ้าน ก็ 11 คน เท่านั้น 

โดย นายสนิท จริงสุระ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัด

ยโสธร กล่าวว่า ได้ปิดรับสมัครแล้ว ต่อไปก็จะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครว่าถูกต้องตามที่กฏหมายก าหนดหรือไม่

หลังจากนั้นก็จะติดประกาศผู้มีสิทธิ์สมัครชิงต าแหน่งนายกและว่าที่ผู้สมัคร ส.อบต.พร้อมหมายเลขของผู้สมัครโดยติด

ประกาศทุกหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนทราบต่อไป 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289562   

https://siamrath.co.th/n/289562
https://siamrath.co.th/n/289562
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211016/f1455fe870a9d15ecabff81067b0e2389740cc1222a9d937ecd7db7ad7aa9e03.jpg?itok=i7OinRpd
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วันที่ 16 ต.ค. 2564 เวลา 10:56 น. 

ปชป. ติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร สก. เตรียมพร้อมรับศึกเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ติวเข้มว่าที่ผู้สมัคร สก. เตรียมพร้อมรับศึกเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. ยัน พรรคส่ง

ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.แน่ เตรียมบุคคลที่เหมาะสมไว้แล้ว  

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.64 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ ว่าฯ กทม. ว่า วันนี้ตนได้มาเป็นประธานเปิดการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลังขับเคลื่อนกรุงเทพ เตรียมการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. โดยมีว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ก. และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. ของพรรค เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพราะการเลือกตั้ง ส.ก. และ

ผู้ว่าฯ กทม. น่าจะเกิดขึ้นประมาณไตรมาสแรกของปีหน้า ทางพรรคจึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้สมัคร 

ส.ก. มีความพร้อมในการเข้าสู่สนามเลือกต้ัง 

ที่ผ่านมาพรรคได้มีการท างานในพื้นที่ทุกเขตใน กทม. เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงในช่วง

สถานการณ์โควิดระบาดอย่างรุนแรงในกทม. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ของพรรคก็ได้ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิดทั้งการหาเตียง 

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดตั้งศูนย์พักคอย การจัดหาหน้ากากอนามัยมอบให้ทุกเขต การจัดข้าวสาร 

อาหารแห้ง และข้าวกล่องปรุงสุกให้ผู้กักตัวอยู่ที่บ้าน และผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด รวมถึงการจัดตรวจ 

ATK เชิงรุกที่ก าลังท าอยู่ในปัจจุบันตามเขตต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีการเร่งรัดการท างานช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในทุกพื้นที่โดยทีมงาน  BKK 

Power ซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากที่เราสามารถแก้ไขปัญหาหลายๆ เรื่องได้อย่างรวดเร็วตาม

สโลแกน “ท าได้ไว ท าได้จริง” รวมถึงการสัมมนาเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ในการท างานเพื่อประชาชน

ทุกรูปแบบ 

ส่วนเรื่องการส่งผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. นั้น นายองอาจ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรครับผิดชอบในพื้นที่ 

กทม. ขอยืนยันว่าพรรคส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แน่นอน ขณะนี้ได้เตรียมบุคคลที่มีความเหมาะสมไว้แล้ว และจะได้เปิดตัว

ในเวลาที่สมควร เชื่อว่าจะเป็นผู้สมัครที่สามารถท างานเป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้อย่างมีคุณภาพแน่นอน 

"ความพร้อมในเรื่องผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เราไม่ได้มาเตรียมแค่วัน สองวัน เดือน สองเดือน หรือปี สองปี เราเตรียม

มาประมาณ 4-5 ปี ถ้าสถานการณ์ปกติเราจะเลือกตั้งกันประมาณ 4-5 ปีก่อน เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเราก็ยังมี
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การเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อยู่ คาดว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อาจจะมีปลาย กพ. หรือต้น มี.ค. ขึ้นอยู่กับว่า 

ครม. จะมีมติให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต้องเริ่มต้นจาก ครม. ต้องมีมติให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ส.ก. และเมือง

พัทยา เราประเมินกันว่าต้นเดือน ม.ค. ครม. ก็มีมติเรื่องนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการของการก าหนดกระบวนการการ

เลือกตั้ง” 

ผู้สื่อข่าวถามถึงการเลือกตั้งใหญ่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการก าหนดจ านวนที่นั่งไว้อย่างไรบ้างนั้น นายองอาจ 

กล่าวว่า พรรคยังไม่ได้มีการคาดหมายเรื่องจ านวนที่นั่ง เพราะการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณ

อะไรที่จะไปสู่การเลือกตั้งทั่วไประดับชาติ ฉะนั้นก็ยังไม่สามารถไปคาดหวังอะไรไปล่วงหน้า แต่พรรคการเมือง

โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เราก็เตรียมความพร้อมตลอดเวลา ซึ่งการเตรียมความพร้อมที่ส าคัญก็คือการท างานหนัก

ของคนที่เป็น ส.ส. ในการลงพื้นที่ รวมทั้งอดีต ส.ส. ที่ตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไป ก็ต้องท างานต่อเนื่อง ส่วนคนที่

พรรคมอบหมายให้ไปเป็นรัฐบาล เป็นรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา เป็นเลขานุการ ก็ก าลังท างานอย่างหนักเพื่อน านโยบาย

ของพรรคไปแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมในการหาผู้สมัครมาลงสมัครรับเลือกตั้ง 

โดยจะเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีการเปิดตัวทั้งผู้สมัคร ส.ส. ผู้สมัคร ส.ก. อยู่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และยังเตรียม

ความพร้อมในเรื่องนโยบายสาธารณะที่จะต้องน าเสนอต่อประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

“เท่าที่ฟังดูจากแต่ละพรรคบอกจ านวน ผมคิดว่าเราคงต้องสร้างสภาใหม่ เพราะที่นั่งในสภาคงไม่พอ ในส่วน

ของพรรคประชาธิปัตย์คิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงจ านวน ส.ส. ที่จะได้รับหลังการเลือกตั้ง ผมคิดว่ายังมีปัจจัยอีก

หลายปัจจัยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง สถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา พรรคประชาธิปัตย์คงยังไม่ไป

คาดหมายจ านวนที่นั่ง แต่เราเดินหน้าท างานหนักเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่า ผมคิดว่าการท างานหนักให้

พี่น้องประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเรื่อง ท าได้ไว ท าได้จริง ท าตามนโยบายที่ประกาศไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกัน

รายได้เกษตรกร การดูแลปัญหาการเกษตร การส่งออกที่เป็นหัวใจส าคัญเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาวะที่

เรามีปัญหาการระบาดโควิดทั้งโลก แต่การส่งออกของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีหัวหน้า

พรรค ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี สามารถขับเคลื่อนท าให้ตัวเลขการส่งออก

เดินหน้าไปได้ด้วยดี ขณะที่เรามีสภาวะที่ยากล าบากทางเศรษฐกิจทั่วโลก เพราะฉะนั้นการท างานของเราในทุกภาคส่วน

สามารถเดินหน้าไปด้วยดี” รองหัวหน้าพรรคปชป. กล่าว และว่า คนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นความหวังของสังคมที่จะมาแบก

รับภารกิจของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป การมีคนรุ่นใหม่เข้ามาทางการเมืองก็จะมีส่วนช่วยให้การท างานสามารถ

เดินหน้าไปได ้

ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีความหลากหลาย มีคนหลายรุ่น คนบางรุ่นก็มีประสบการณ์ คนบางรุ่น

อาจจะมีความรู้ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความเชี่ยวชาญ คนเกือบทุกรุ่นของพรรคเราก็มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 

และสามารถน าสิ่งเหล่านี้มารวมกันเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าได้ 

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/665664   

https://www.posttoday.com/politic/news/665664
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15 ต.ค. 2564 - 19:38 น.  

ประตู เพื่อไทย ปิดตาย “เบบี้ บูมเมอร์” ตัวชิง นายกฯ  
 

 
 

คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 
ประตู เพื่อไทย ปิดตาย “เบบี้ บูมเมอร”์ ตัวชิง นายกฯ 
เพื่อไทย – มีการคาดหมายถึง “แคนดิเดต” นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยว่าหวยจะออกที่ใคร 
ในจ านวนนั้นนอกเหนือจากชื่อของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่าง นายเศรษฐา ทวีสิน และช่ือของคนที่เคยตดิ 1 ใน 3 

แคนดิเดตอย่าง นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ 

ขณะเดียวกัน ก็มีชื่อของ “เขยใหญ”่ ผู้ก าลังรุ่งโรจน์คนหนึ่ง 

หากดูจากโพลซึ่ง “มติชน ออนไลน”์ ท าขึน้ระหว่าง ชื่อของ “เขยใหญ”่ กับชื่อของ นายเศรษฐา ทวีสนิ ปรากฏว่าชื่อ

ของ นายเศรษฐา ทวีสิน น าลิว่ 

กระนั้น ความแจ่มชัดจากพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ “การันตี” 

ในจ านวน 3 ชือ่อันถือเป็น “แคนดิเดต” ชื่อของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นับวันก็จะถอยห่าง 

มิใช่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยไมเ่ชื่อมั่น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ์และมิใช่เพราะว่าเกิดความห่างเหินระหว่าง นายชัชชาติ 

สิทธิพันธ์ุ กับ พรรคเพื่อไทย 

หากแต่เป็นจากความมุ่งมั่นของ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ เอง 

ต้องยอมรับว่าในห้วง 2 ปีหลัง นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ เพ่งความสนใจอยูท่ี่ “กลุ่มรักกรุงเทพฯ” อย่างเป็น จิตหนึ่ง ใจ

เดียว ไม่แปรเปลี่ยน 

ความหวังของ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ จึงอยู่ที่ “ผู้ว่าฯกทม.” มากกว่า 

ขณะเดียวกัน มีความเป็นไปได้น้อยมากที่แคนดิเดต จะเป็น “เขยใหญ่” ของตระกูลชินวัตร 

บทเรียนหนึ่งซึ่งตระกูล “ชินวัตร” สรุปมาตั้งแต่รุ่นของ นายทักษิณ ชนิวัตร เรื่อยมาจนถึง น้องสาว คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร นั้นสาหัสสากรรจ์ยิ่ง 

เป็นไปได้หรือที่จะตอ้งให้ “น้องเอม” ต้องเสียสละไปด้วย 

เพราะรู้อยู่แล้วว่า ปรปักษ์ทางการเมืองของตระกูล “ชินวัตร” นั้นโหดอย่างยิ่ง เล่นงาน นายทักษิณ ชินวัตร ถือว่าโหด

อยู่แล้ว เล่นงาน น.ส.ยิ่งลักษณ ์ชินวัตร ยังโหดกว่า 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/Vk-17-Oct.jpg
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น้้าหนักจึงเทไปยังนักธุรกิจอย่าง นายเศรษฐา ทวีสิน มากกว่า 

หากถือตามบรรทัดฐานที่ โทนี่ วู้ดซัม ตราไว้ในการลั่นดาล “กลุ่ม 3 ป.” ออกไป 

ก็จะเห็นได้ว่า ลักษณะต้องห้ามทางการเมืองยุคต่อไป มีแต่เฉพาะคนในยุค “เบบี้ บูมเมอร์” เท่านั้น แต่ส าหรับคนรุน่ถัด

จากนั้นพร้อมอ้าแขนต้อนรับอย่างเต็มเปี่ยม 

กติกาของพรรคเพื่อไทยจึงปิดประตูส้าหรับ “เบบี้ บูมเมอร์” เท่านั้น 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6678862  

  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6678862
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สยามรัฐออนไลน์ 15 ตุลาคม 2564 23:00 น.   

หวาน อม ขม กลืน “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่” เคลียร์ใจ ดัน “พปชร.” ชนะเลือกตั้ง 

 
เป็นเวลากว่าเดือน ที่ความสัมพันธ์ ของพี่น้อง 3 ป. ถูกจับตามอง ว่าจะแตกร้าว จนถึงแตกหัก ไปถึงจุดไหน 

หลังจากที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงอ านาจของการเป็น นายกรัฐมนตรีปลด ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า และ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลูกรัก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่ใหญ่พ้นเก้าอี้ รมต. แบบฟ้าผ่า 

เมื่อ 9 ก.ย. 2564  

แบบที่เรียกว่า พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรค ร่มโพธิ์ร่มไทร ของ ทั้ง 2 คน ไม่รู้ตัวล่วงหน้า และช่วยอะไรไม่ได้ 

จนเสียฟอร์ม พ่ีใหญ่ และถูกมองว่า เป็นการหักหน้า ลดอ านาจ บารมี ของ พล.อ.ประวิตร ครั้งร้ายแรง ส่งผลให้ สาย

สัมพันธ์ 3 พี่น้องที่เคยแนบแน่น เหนียวแน่น และยาวนาน กลายเป็นน้ าผึ้งขม 

แม้จะพยายาม แสดงละคร โอบกอด มีค าหวานให้กันว่า จะรักกันจนวันตาย ไม่มีทางแตกแยกกัน ก็ตาม แต่

การกระท าของแต่ละฝ่าย ไม่อาจท าให้ข่าวร้าว สยบลงได้ ตรงกันข้าม กลับยิ่งร้าวลึก จนเป็นที่จับตามอง กันทั่วบ้าน ทั่ว

เมือง 

แม้แต่รัฐมนตรี และ ส.ส. แกนน า ในพรรคพลังประชารัฐ ยังเริ่มกระเถิบตัว ห่างจาก พล.อ.ประวิตร เทมาอยู่ฝั่ง 

พล.อ.ประยุทธ์ ผู้มีอ านาจตัวจริง โดยเฉพาะ พวกที่มีความขัดแย้งกับ ร.อ.ธรรมนัส และ นฤมล เช่น กลุ่มสามมิตร และ 

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส. และ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่ท าให้ “กลุ่ม4 (รม)

ช.” ในพปชร. แตก  

ถึงขั้นที่กองเชียร์ พล.อ.ประยุทธ์ หนุนให้แยกตัวไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย ที่ “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ 

อดีตปลัดมหาดไทย มือขวา “บิ๊กป๊อก” พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ตั้งไว้นานแล้ว รองรับ หากเกิดปัญหา

ในพปชร.  

ขณะที่กองเชียร์ ฝั่ง พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส ก็เชียร์ ให้ “บิ๊กป้อม” ยึดอ านาจพรรคคนเดียว และหา

นายกฯคนใหม่ จน พล.อ.ประวิตร ดึง “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตผช.ผบ.ทบ. น้องรักเตรียม

ทหาร 11 มาเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค และถูกมองว่า จะมาเป็นทายาทของ พล.อ.ประวิตร เพราะก็

ถือเป็น ลูกพี่เก่าของ ร.อ.ธรรมนัส ด้วย 

https://siamrath.co.th/n/289249
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211015/5f6faf17f5a961537a43ea9f9389590c5d617aec577615eeae81c879e31c0192.jpg?itok=iP_aEJBh
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ที่ผ่านมา แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะพยายามงอนง้อ พี่ใหญ่ ด้วยการเข้าไปพบปะ พูดคุย ทานข้าวด้วย บ่อยกว่าแต่

ก่อน ที่บ้านป่ารอยต่อฯ แต่ก็เหมือน ไม่มีอะไรดีขึ้น ถึงขั้นที่ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล แกนน าส.ส. ภาคใต้ ประกาศจะยก

ทีมย้ายพรรคไปอยู่ พรรค ฉัตรชัย และ อ้างว่า พล.อ.ประยุทธ์ รับทราบ และไฟเขียว ให้หาพรรคใหม่อยู่ 

จนที่สุดต้องมีการพูดคุย ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร อย่างจริงจัง มีการเคลียร์ใจว่า พล.อ.

ประยุทธ์ ไม่ตั้งพรรคใหม่ และจะไม่ย้ายไปพรรคอื่น พรรคใหม่ โดยเฉพาะพรรคของ ปลัดฉิ่ง ขณะที่ พล.อ.ประวิตร 

ยืนยันว่า พปชร. จะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็น แคนดิเดท นายกฯของพรรค ที่ท าให้ พล.อ. ประยุทธ์ สบายใจ และ 

มั่นใจว่า พปชร.จะเสนอชื่อ แคนดิเดท นายกฯคนเดียว คือ พล.อ.ประยุทธ์ สู่การเป็นนายกฯสมัยที่ 3 ท่ามกลางกระแส

ข่าว พปชร.จะเสนอช่ือนายกฯให้ครบ 3 คน 

“นายกฯบอกว่า ไม่เห็นเคยได้ยินเลย นายกฯ คุยกับ หัวหน้าพรรคแล้ว ถือว่า จบแล้ว” ธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกรัฐบาล เผยค าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ฝากถึงสื่อมวลชน ที่ถามในเรื่อง นายกฯส ารอง  

ดังนั้นจึงคาดว่า พล.อ. ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ไม่ได้คุยกัน เรื่องนายกฯส ารอง เพราะ พล.อ.ประวิตร ก็

อาจเกรงใจ พล.อ.ประยุทธ์ หรือยังหาตัวคนที่เหมาะสมที่จะมาเป็น นายกฯส ารองไม่ได้ แต่ก็สอดคล้องกับกระแสข่าว 

ก่อนหน้านี้ ที่ พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส ก าลังหาตัว นายกฯส ารอง ของ พปชร. เพราะต้องเผื่อไว้หาก พล.อ.

ประยุทธ์ คะแนนนิยมลดวูบ หรือ เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง และเพิ่มจุดขาย ให้พปชร. หากมองในแง่ดี ก็อาจกล่าวได้

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร คุยกันชัดเจนมากขึ้นแล้ว  

จนที่สุด พล.อ.ประวิตร ก็เข้าสู่จุดพีค ด้วยการเรียก ร.อ.ธรรมนัส มาร่วมวงคุยด้วย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่

มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพราะแม้พี่น้อง เคลียร์ใจกันได้ แต่ต้นตอของปัญหา คือ พล.อ.ประยุทธ์ และ ร.อ.ธรรมนัส จึงท าให้ 

พล.อ.ประวิตร ต้องให้ทั้งคู่ มาเจอหน้ากัน หลังจากที่หลบหลีกกันมาตลอด ตั้งแต่เกิดเรื่อง แม้จะยังไม่เป็นที่เปิดเผยว่า

คุยอะไรกันบ้าง ตกลงอะไรกัน ไว้ แต่ก็ท าให้ พล.อ.ประวิตร ยิ้มได้ และอารมณ์ดี เพราะอย่างน้อย จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ 

แข็งๆ ไม่ยอม ร.อ.ธรรมนัส เลย ก็ยอมเจอหน้า 

เพราะก่อนหน้านี้หมาดๆ นายกฯเพิ่ง ออกค าสั่งยึดอ านาจ พล.อ.ประวิตร ที่คุม 4 กรม ในกระทรวงเกษตรฯ ที่ 

ร.อ.ธรรมนัสเคยคุมมา กลับไปให้ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามเดิม 

เพราะเกรงว่า หากพล.อ.ประวิตร คุมอ านาจ 4 กรมนี้ ร.อ.ธรรมนัส จะเข้ามามีบทบาท อยู่เบ้ืองหลัง ที่ก็ถูกมอง

ว่าเป็นการหักหน้าพล.อ.ประวิตร และตีกับ ร.อ.ธรรมนัส อีกครั้ง จึงท าให้ พล.อ.ประวิตร ต้องให้พล.อ.ประยุทธ์คุยกับ 

ร.อ.ธรรมนัส ให้เคลียร์ เพื่อลดความขัดแย้ง เพราะถึงอย่างไร พล.อ.ประวิตร ก็ต้องใช้งาน ร.อ.ธรรมนัส ในฐานะ

เลขาธิการพรรค และแม่ทัพใหญ่ในการสู้ศึกการเลือกตั้ง ทุกสนาม บจากนี้ 

เพราะหากพรรคพลังประชารัฐ ต้องการจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งก็จะต้องอาศัย ร.อ.ธรรมนัส อย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเรียกได้ว่าพล.อ.ประยุทธ์ ก็จ าเป็นต้องพึ่งพา ร.อ.ธรรมนัส  

เป็นที่กล่าวขานกันว่า แม้จะคุยกันแล้วแต่ ความรู้สึก ของ พล.อ.ประวิตร ที่มีต่อพล.อ.ประยุทธ์ รวมถึง

ความรู้สึกของ ร.อ.ธรรมนัส ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ย่อมไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิม แต่ทว่าเพราะมีเป้าหมายใหญ่ส าคัญคือ
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ต้องท าให้พรรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้ง และเป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง จึงต้องละทิ้งความรู้สึก

ส่วนตัว 

ฝ่ายพล.อ.ประยุทธ์เอง ก็คงรู้ดีว่า แม้จะเจรจากันแล้ว แต่ความรู้สึก คงจะไม่กลับมา 100% เช่นเดิมอีก และ

อาจจะแฝงด้วยความหวาดระแวงไม่แน่ใจ ใน พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส อยู่บ้าง ยิ่ งหาก พล.อ.ประวิตร คิดหา

นายกรัฐมนตรีส ารอง และเสนอชื่อในบัญชีรายช่ือแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคพลังประชารัฐจริง ถึงเวลาในสภาก็อาจจะ

มีการเดินเกม ไม่ให้โหวตเลือกพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยก็เป็นได้ 

นี่จึงอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องส่ง พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ มาเป็นที่ปรึกษา

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ช่วยงานพล.อ.ประวิตร ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร จะต้องการหรือจะใช้งานหรือไม่ก็ตาม จนถูก

มองว่าเป็น ทายาททางการเมืองของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ส่งมาแชร์อ านาจในพรรคพลังประชารัฐ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า 

พรรคพลังประชารัฐ ไม่ใช่ของพล.อ.ประวิตร คนเดียว 

อีกทั้งเป็นที่รู้กันดีว่า พีระพันธุ์ เป็นคนที่ “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองราชเลขาธิการฯ เมื่อครั้งที่

เป็น ผบ.ทบ. ได้ทาบทาม และให้มาช่วยงานพล.อ.ประยุทธ์ แล้วหวังให้เป็นทายาททางการเมืองในอนาคตด้วย จึงไม่

แปลกที่ สิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ คนดังของพรรคพลังประชารัฐ จะออกมาโจมตี พีระพันธุ์ เสมือนเตะตัดขา ด้อย

ค่า ในฐานะที่เพิ่งเข้ามาใหม่และเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ไม่กี่วัน โดยที่บทบาทของสิระ ก็ถูกมองว่ามีบางกลุ่มใน

พรรคอยู่เบื้องหลัง 

ดังนั้น เกมในพรรคพลังประชารัฐ จึงยังคงเข้มข้น แม้ว่าพล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ จะเคลียร์ใจกันได้

ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ในการท าศึกการเมืองครั้งนี้จ าเป็นที่จะต้อง หวานอม ขมกลืน แล้วจับมือ เดินด้วยกันต่อไป 

เพราะมีเป้าหมายเดืม เป้าหมายใหญ่เดียวกัน ในการชนะเลือกตั้ง เป็นแกนน าจัดตั้ง รัฐบาลให้ได้อีกสมัย 

ว่ากันว่า ตัวละคร และกลเกมต่างๆ ในพรรคพลังประชารัฐ และสนามการเมือง จะปรากฏให้เห็น ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปีหน้าเมื่อมีสัญญาณการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289249  
  

https://siamrath.co.th/n/289249
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สยามรัฐออนไลน์ 15 ตุลาคม 2564 23:00 น.   

ท้องถิ่นต้องปฏิรูปกันอย่างไรดี 

 
บทความพิเศษ / ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น) 

มีเหตุผลความจ าเป็นใดบ้างที่ต้องปฏิรูปท้องถิ่น หรือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (อปท.) ลองมาทบทวนรีวิวดูจาก

ของเก่าย้อนหลังไปประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา 

(1) สิ่งที่อยากเห็นโดยเร็ว คือ ปกติกฎหมายท้องถิ่นอย่างน้อยต้องตราออกเป็น “พระราชบัญญัต”ิ (พรบ.) หาก

สามารถน ามาประมวลรวมก้นเพื่อตราเป็น “ประมวลกฎหมายท้องถิ่น” (Code Law) ได้ยิ่งดี เพราะที่ผ่านมากฎหมาย

จัดตั้งท้องถิ่น มึการตราเป็น พ.ร.บ.จัดตั้ง อปท. ที่แยกแยะไปตามประเภทของ อปท. ถึง 5 รูปแบบ ที่ค่อนข้างยุ่งยาก 

เรียงล าดับตามความเก่าแก่ ได้แก่ (1.1) เทศบาล (1.2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) (1.3) กรุงเทพมหานคร 

(กทม.) (1.4) เมืองพัทยา (1.5) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และในช่วงรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 เรียกได้ว่าเป็น “ยุค

ทองของการกระจายอ านาจ” เพราะมีการตรากฎหมายท้องถิ่นครบ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยก าหนดแผนและขั้นตอนใน

การกระจายอ านาจฯ และมีการเปลี่ยนรูปแบบผู้บริหารท้องถิ่นเป็น “แบบเข้มแข็ง” (Strong Executive) “ผู้บริหาร

ท้องถิ่น” ทุกรูปแบบให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ไม่ได้มาจากสภาท้องถิ่น แต่เพิ่งมายกเลิก และให้ “แช่

แข็งท้องถิ่น” (Freeze) โดยไม่มีการเลือกตั้งฯ ในช่วงการยึดอ านาจของ คสช.และช่วงรัฐบาลปัจจุบัน รวมระยะเวลาแช่

แข็งประมาณ 5-10 ปี แล้วแต่ละประเภทของ อปท. เช่น คสช. แต่งตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.ปี 2559 (แช่แข็งมา 5 ปี) 

(2) กฎหมายท้องถิ่นอย่างน้อยได้ตราเป็น พรบ. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 แล้ว แต่ในช่วงของรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2550 กลับไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการกระจายอ านาจฯ ปัจจุบัน “กฎหมายล าดับรอง” หรือ “อนุบัญญัติ” ได้แก่ 

ระเบียบกระทรวง หรือ กฎกระทรวง (มหาดไทยในฐานะผู้ก ากับดูแล) ซึ่งปัจจุบันมี อนุบัญญัติที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน 

สับสน และมีปัญหามาก คือ (2.1) “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบุคคลส่วนท้องถิ่น” (ประกาศ ก.ถ.) มีหน้าที่จัดท า

มาตรฐานกลาง (2.2) “ประกาศคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” (ประกาศ ก.กลาง รวม 3 ก.แยก

เป็น ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ไม่รวม กทม.คือ ก.ก.) มีหน้าที่จัดท ามาตรฐานทั่วไป และ (2.3) “ประกาศคณะกรรมการ

กลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” (ประกาศ ก.กลาง รวม 3 ก.แยกเป็น ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) มีหน้าที่

จัดท าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลทึ่ใช้บังคับในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังมี ( 2.4) ประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เช่น ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ

https://siamrath.co.th/n/289245
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211015/48f62d92609fdfdf9b275caca92e7a9450621ca067a2f5268c4e593bd0c187ef.jpg?itok=a5tZEEKc
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จัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ อปท. เป็นต้น  

(3) ระเบียบปฏิบัติของท้องถิ่นปัจจุบันมีปัญหาใน “ล าดับศักดิ์ของกฎหมายท้องถิ่น” กล่าวคือ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็น “กฎ” ตามความหมายทางปกครอง อยู่ในระดับที่สับสน การตีความ การบังคับใช้

ในหลายๆ กรณีต้องตีความ หรือหารือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เพราะท้องถิ่นแต่ละประเภท แต่ละแห่ง อาจมีบริบทที่

แตกต่างกัน ไม่ใช่แบบเสื้อโหล (One-Size-Fits-All) ที่ประสบปัญหาท าให้หน่วยงานตรวจสอบไม่เข้าใจ อาทิ อ้างว่า ไม่

มีระเบียบก าหนดให้ อปท.ท าได้ ต้องแก้ไขปัญหามาเป็นระยะๆ สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็น คือ เป็นความผิดทางวินัย

การเงินการคลัง การละเมิด หรือ ความผิดทางอาญา ส่วนหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ก็ไม่สามารถ

แก้ปัญหาต้นตอ หรือ ปัญหาที่ตนเองท าขึ้น ได้อย่างเด็ดขาด เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซื้อเวลาไปวันๆ ความ

จริงใจในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นจึงมีน้อย อปท.ต้องเดือดร้อนตลอดมา สถ.ตรวจสอบตนเองและปรับบริบทหน้าที่ใหม่

เช่นว่า อันไหนมีหรือไม่มีอ านาจในการออกหลักเกณฑ์ แม้กระทั่งอ านาจในการตอบข้อหารือก็ยังเป็นปัญหามาตลอด 

สมควรสะสาง กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องที่มีปัญหาทั้งหมด 

(4) เสียดายการที่คน อปท. ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนในคณะสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อ 7 ปีก่อน ส่วน

ใหญ่เป็นระดับแกนน าท้องถิ่นทั้งสายข้าราชการประจ า และสายการเมืองท้องถิ่น เช่นเป็นแกนน าปลัด อปท.ตัวอย่าง ที่

อาสาท าเพื่อคน อปท. มิใช่การสร้างกระแสให้พอผ่านไปแบบไฟไหม้ฟาง แต่สุดท้ายผลงานใน สปช. ที่ไปปรับปรุงต่อใน 

สปท. กลับไม่ได้รับการพิจารณาจากรัฐบาล ยังคงเป็นปัญหาอยู่จนทุกวันนี้ เช่น ประมวลกฎหมายจัดตั้ง อปท. กฎหมาย

การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น หรือ การควบรวม อปท. (Amalgamation or Merging Local Unit) ให้มีขนาดที่

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

(5) การแก้ปัญหากรณี ประกาศ ก.จังหวัด หรือระเบียบของท้องถิ่น (ระเบียบ มท.) รวม “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” 

ที่ไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่ชอบด้วยกฎหมายมักจะได้รับการทักท้วง และโดยเฉพาะระเบียบ มท.ที่ถูกหน่วยตรวจสอบ 

เรียกคืนเงินอยู่บ่อยครั้งนั้น เห็นควรบัญญัติหรือก าหนดให้ “ระเบียบหรือประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น” ซึ่งจะใช้บังคับ

กับท้องถิ่นทุกฉบับที่มีสถานะเป็นกฎตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้น ต้องน าไปประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาทุกฉบับ ซึ่งมีผลทางกฎหมายให้ถือว่าทุกคนรู้ และหาก สตง.จะทักท้วงว่าระเบียบไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้อง

ยื่นฟ้องขอเพิกถอน “กฎ” ดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความไม่ถูกต้องของผู้ออก

กฎได้ในระดับหนึ่ง และความไม่เข้าใจของหน่วยงานผู้ก ากับควบคุมตรวจสอบที่ปล่อยปละละเลยให้กฎที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายมีผลใช้บังคับจนเกิดความเสียหายต่อสาธารณะ เพราะวันดีคืนดีไม่มีเรื่องทุจริตให้ ตรวจสอบหรือตรวจไม่พบ 

การหาผลงานของหน่วยก ากับตรวจสอบฯ จึงเกิดขึ้นบนความทุกข์ยากล าบากของคนท้องถิ่น 

 (6) ประเด็นปัญหา เรื่อง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น (ก.พ.ค.ท้องถิ่นหรือ ก.พ.ถ.) ซึ่งยังไม่มี 

ท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายวินัยของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นมาก การชี้มูลวินัย ป.ป.ช.จึงประสบ

ปัญหามาตลอดตั้งแต่กฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับเดิม พ.ศ.2542 และ กฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม่ พ.ศ.2561 เพราะยังมิได้มี
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การแก้ไขกฎหมายบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย ป.ป.ช.และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไข

ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปวินัย ให้เหมือนกับข้าราชการ ก.พ. 

(7) มีประเด็นจากแกนน าท้องถิ่นท่านหนึ่งที่เห็นว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ควรพิจารณาเกี่ยวกับการ

ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบในอย่างน้อย 3 เรื่อง ได้แก่ (7.1) การปฏิรูปโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐบาลกับ อปท. และการก ากับดูแลทั้งระบบ (7.2) การก าหนดโครงสร้างและรูปแบบของ อปท. (7.3) การบริหารงาน

บุคคลของ อปท. ทั้งนี้ด้วยเหตุผลโดยรวมว่า ภายใต้หลักการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.ให้มีอิสระในการจัดการ

บริการสาธารณะด้วยตนเองภายใต้กรอบของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับ อปท.จึงอยู่ในรูปของ 

“การก ากับดูแล” ไม่ใช่ “การควบคุมบังคับบัญชา” ที่เป็นเรื่องของการสั่งการของราชการส่วนกลางและราชการส่วน

ภูมิภาค โดยมีกระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่ในการก ากับดูแล อปท.ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ซึ่งพิจารณาในแง่ “เนื้อหา” แล้วมีปัญหามาโดยตลอด ว่าแท้ที่จริงแล้วราชการส่วนกลางและส่วน

ภูมภิาคใช้อ านาจไปในทางควบคุมบังคับบัญชามากกว่าการก ากับดูแลตามที่ควรจะเป็น ประกอบกับหน่วยงานที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับ อปท.ไม่ว่าจะเป็นในระดับนโยบาย การส่งเสริม การพัฒนา การควบคุมก ากับดูแล การตรวจสอบ 

การบริหารงานบุคคล และอื่นๆ ต่างกระจัดกระจายอยู่ในกระทรวงและกรมต่างๆ เช่น คณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) อยู่ในส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ก.ถ.) อยู่ในส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  (ก.

กลาง) อยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น ส่งผลให้การก ากับดูแล อปท.ของรัฐบาลขาดการประสานให้

สอดคล้องกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดความสับสนในทางปฏิบัติตามมาอย่างมากมาย ส าหรับตัว อปท.เองก็ขาดความ

มั่นใจและความเชื่อมั่นในทิศทางของแนวนโยบาย และการก ากับดูแล นอกจากนี้การก าหนดแนวนโยบายและการก ากับ

ดูแลหลายๆเรื่องถูกก าหนดขึ้นโดยไม่สอดคล้องกับบริบทของความเป็น อปท. เนื่องจากราชการส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคใช้ข้อพิจารณาของตนเองแต่ฝ่ายเดียวเป็นตัวก าหนด โดยขาดการเปิดโอกาสให้ อปท.ได้มีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็น รวมเหตุผลและความจ าเป็นที่แท้จริงของ อปท.อันจะเป็นประโยชน์ให้การก าหนดแนวนโยบาย และการก ากับดูแลใน

เรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างรอบคอบเหมาะสม และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

และส่วนท้องถิ่น 

ส่วนเรื่อง “การบริหารราชการแบบรัฐราชการรวมศูนย์” และ ความหวงในการกระจายอ านาจ ก็เป็นประเด็น

ส าคัญยิ่ง แต่คิดว่าต้องพยายามปรับทัศนคติ และกรอบความคิดของฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชน ประชาสังคม ให้เข้าใจ

ตรงกัน ซึ่งอาจมิใช่เรื่องยาก หากหันหน้าเข้าหากัน มิใช่ต่างฝ่ายต่างอมพะน า ดื้อดึง ดึงดัน คัดค้าน ต่อต้าน เช่น แนวคิด

ในการตั้ง “จังหวัดจัดการตนเอง” หรือแม้กระทั่ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Economic Zones) ไหนบอกว่าประเทศไทย

เป็น “Thailand is the Land of Compromise.” ไง 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/289245   

https://siamrath.co.th/n/289245
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16 ต.ค. 2564 - 00:08 น.  

ใบตองแห้ง : 14 ตุลาของคนรุ่นใหม่  

 
คอลัมน์ ใบตองแห้ง 

48 ปี 14 ตุลา ดูเหมือนไม่คึกคักเท่า 45 ปี 6 ตุลา ซึ่งคนรุ่นใหม่มีอารมณ์ร่วมกว่า ซ้ ากรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา 
อดีต ส.ว.สรรหา แสดงความไม่พอใจป้าย “ทะลุฟ้า” 

เป็นธรรมดา 48 ปีความคิดคนเปลี่ยนไป หรือไม่เปลี่ยนแต่ตกยุคสมัย กระนั้น คนตุลาที่หนุนคนรุ่นใหม่ก็เยอะ
ไป การที่คนรุ่นนั้นมีความคิดต่างหลากหลาย ไม่ได้ลดคุณค่าความหมาย 14 ตุลา 
14 ตุลาเป็นวันยิ่งใหญ่ของประชาธิปไตยไทย แม้มองกันว่าประชาชนถูกปล้นชิงอ านาจ จนอีก 3 ปีให้หลังเกิด 6 ตุลา 
เผด็จการหอย แล้วถอยกลับมาเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ จนกลายเป็นประชาธิปไตยใต้อ านาจน า 

แต่ 14 ตุลาก็ไม่ได้มีความหมายแค่ไล่ถนอมประภาส หากมีความหมายในด้านจิตส านึกประชาธิปไตยเบ่งบาน 
การเรียกร้องสิทธิ ทวงความเป็นธรรม ของนักเรียนนักศึกษา กรรมกร ชาวนา ความตื่นตัวของประชาชน ความ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดวัฒนธรรม ส่งผลให้หลัง 6 ตุลาก็ยังต้องคืนประชาธิปไตยครึ่งใบ สืบต่อมาจนรัฐประหาร รสช. 
สืบทอดอ านาจไม่ได้ เกิดพฤษภา 35 และรัฐธรรมนูญ 2540  

จนกระทั่งรัฐประหาร 2549 น าเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้ง 14 ตุลามีความหมายยิ่งใหญ่ถัดจาก 24 มิถุนา 2475 
“อภิวัฒน์สยาม” ซึ่งวางรากฐานได้เพียง 15 ปี ก็ถูกโค่นโดยรัฐประหาร 2490 “ฟื้นอ านาจเก่า” แล้วสฤษดิ์ท า
รัฐประหาร 2500 ประเทศตกอยู่ใต้เผด็จการยาวนาน จนระเบิดออกมาเป็นพลังนักศึกษาประชาชนมหาศาล ซึ่งแม้
ประชาชนไม่สามารถยึดอ านาจ ก็ส่งผลสะเทือนกว้างขวาง เสมือนการอภิวัฒน์อีกครั้ง 

แล้วเราจะมีครั้งที่สามไหม หลังจากรัฐประหาร 2557 ประยุทธ์ครองอ านาจมา 7 ปี จนเกิดคณะราษฎร 2563 
ชูสามนิ้ว ซึ่งนัดเคลื่อนไหวอีกครั้ง 31 ตุลาคมนี ้

เข้าใจกันก่อนนะ ครั้งที่สาม ไม่ได้หมายความว่าจะต้องนองเลือดอีกครั้ง หรือเกิดการโค่นล้มอะไรอีกครั้ง แต่
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ปฏิรูปครั้งใหญ่ เพื่อปลดพันธนาการประชาธิปไตย ให้เดินไปข้างหน้าอีกครั้ง 
เพราะสถานการณ์ขณะนี้ คือประชาธิปไตยถอยหลัง ถูกท าลาย จนเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง แต่อยู่ได้ด้วยอ านาจ
ใหญ่โตมหึมา ซึ่งเสื่อมไปทุกองคาพยพ ต ารวจ ทหาร รัฐราชการ กระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ 

ไม่ใช่แค่ตัวประยุทธ์ แต่ที่ไล่ประยุทธ์ไม่ได้ ประยุทธ์ไม่ยอมไป ก็เพราะประยุทธ์คือสัญลักษณ์ตัวแทนอ านาจรัฐ 
ที่ท าตัวเป็นนายเหนือประชาชน ผู้มีพระคุณ ผู้อบรมสั่งสอน ดุด่า ไม่ต้องมีความรับผิดชอบ มีปัญหาก็โทษประชาชน 
ล้มเหลวโควิดก็ยังเอาบุญคุณว่าเป็นผู้สั่งเปิดประเทศ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/10/Baitong-5.jpg
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ประยุทธ์เป็นตัวแทนเครือข่ายอ านาจอนุรักษนิยม ที่พยายามเหนี่ยวรั้งอ านาจไว้กับตัวเอง รัฐราชการมหึมาจึง
ออกมาปกป้องประยุทธ์ ตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมไปถึงระบบสาธารณสุข 

ประยุทธ์ (หรือประวิตร) เดินทางไปที่ไหน ต ารวจทหารคุมก าลังอารักขา ประชาชนประท้วงไม่ได้ ไล่ไม่ได้ ถูก
จับถูกตั้งข้อหา นี่เป็นนายกรัฐมนตรีจากเลือกต้ังหรืออัครมหาเสนาบดีกันแน่ 

อ านาจใหญ่โตมหึมาดูน่ากลัว จับกุมคุมขังแกนน า สลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ าตากระสุนยาง ใช้ความรุนแรงยิ่ง
กว่า Squid Game เพราะนี่คือของจริง พยายามสยบการต่อต้าน ด้วยความรุนแรงในนามกฎหมาย ด้วยความอยุติธรรม
ในนามกระบวนการยุติธรรม แต่นี่สะท้อนอะไร 

มันสะท้อนว่าอ านาจอนุรักษนิยมหมดพลังทางอุดมการณ์ที่เคยโน้มน าสังคมไทย หมดพลัง Soft Power ที่เคยใช้
ความเคารพศรัทธาเป็นข้ออ้าง ค้ าอ านาจไม่ชอบธรรม ค้ าอ านาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เพื่อให ้“คนดีปกครองบ้านเมือง” 

พูดกันง่ายๆ ข้ออ้างประยุทธ์เป็นคนดี จึงต้องให้รัฐประหารสืบทอดอ านาจ ใช้ 250 ส.ว.เลือกตู่ ผสมพันธุ์
นักการเมืองยี้ มันฟังไม่ขึ้นแล้ว ข้ออ้างประยุทธ์เป็นเสาค้ าความมั่นคง ค้ าอุดมการณ์แห่งชาติ อุดมการณ์นั้นก็หมดพลังแล้ว 

จึงเหลือแต่อ านาจดิบๆ ที่ไม่มีความชอบธรรม และไม่มีพลังศรัทธาอีก เหลือแต่อ านาจใช้ก าลังและจับขังคุก
เท่านั้น อ านาจดิบนี้จะทานการเปลี่ยนแปลงได้นานเท่าไร 

นับตั้งแต่ 2475 รัฐธรรมนูญไทยมีการเปลี่ยนแปลงความหมายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข อย่างมีนัยส าคัญ 2 ครั้ง คือปี 2490 (โค่นคณะราษฎร) กับ 2560 ที่ท าให้ความหมายประชาธิปไตยถอยหลัง 

รัฐประหาร 2557 เกิดในยุคสิ้นสุด Consensus เดิม แล้วไม่สามารถสร้าง Consensus ใหม่ สร้างได้เฉพาะใน
อ านาจรัฐอันใหญ่โต แล้วใช้อ านาจรัฐบีบคั้นประชาชนให้ยอมรับการขีดเส้นจ ากัดความหมายประชาธิปไตย ให้เหลือ
น้อยลงแคบลง 

อ านาจรัฐปัจจุบันก าลังใช้ปฏิบัติการจิตวิทยา พยายามสร้างอาณาจักรแห่งความกลัว ก าราบปราบปรามคนรุ่น
ใหม่ให้กลัว ให้เงียบ ด้วยการออกหมายเรียกหมายจับ ให้ประกัน ไม่ให้ประกัน จับกุมคุมขังเป็นรายๆ หวังให้คนที่ เหลือ
ถอย หลบ ไปใช้ชีวิตของตัวเองในพื้นที่ที่จ ากัดให้ 

แต่ด้วยความล้าหลังไร้ประสิทธิภาพ รัฐล้มเหลวในการบริหารประเทศ และด้วยความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่ ที่
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ เรียกว่า “เผ่าพันธ์ุแห่งความหวัง” เรียนรู้ที่จะพ่ายแพ้และสู้ใหม่ การสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวจึงไม่
ส าเร็จ จะสร้างยุคสมัยแห่งความกลัวแต่ประยุทธ์กลายเป็นตัวตลก อ านาจทุกระดับถูกเย้ยหยัน 

ปัจจัยต่างๆ เห็นชัดว่า ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย ก าลังจะมาถึง 
เพียงแต่ยังไม่มีใครรู้ว่า จะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไร 

รู้แต่ว่าเกิดขึ้นแน่ๆ และเป็นภาระหน้าที่ของทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายอ้านาจ ที่จะต้องไม่ให้เกิดความสูญเสียความ
รุนแรง เพราะยิ่งรุนแรงยิ่งเปลี่ยนแปลงแรง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6679164  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6679164
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วันที่ 16 ตุลาคม 2564 - 09:06 น.  

09.00 INDEX อนุสาสน์ ประกาศ โทนี วู้ดซั่ม ชี้แนวโน้มให้ ชัชชาติ เศรษฐา 
 

 
 

09.00 INDEX อนุสาสน์ ประกาศ โทนี วู้ดซั่ม ชี้แนวโน้มให้ ชัชชาติ เศรษฐา 
ค าประกาศว่าหมดยุค ”เบบี้ บูมเบอร์” จากปาก โทนี วู้ดซั่ม มิได้มีเป้าหมายเพียงจ ากัดกรอบให้กับ ”3 ป.” ไม่ว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

เท่านั้น,หากแต่ด าเนินไปในลักษณะอันเป็นการก าหนด”เกม”ในทางการเมืองที่แหลมคมยิ่ง 

สะท้อนออกอย่างเด่นชัดว่าในสายตาของ โทนี วู้ดซั่ม การด ารง อยู่ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แห่งพรรคภูมิใจไทย การ

ด ารงอยู่ของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์ แทบไม่มีความหมาย 

นี่ย่อมเป็นรูปธรรมแห่งการตอกย้ าและยืนยันว่า โทนี วู้ดซั่ม ได้หวนกลับมาแล้ว เป็นการหวนกลับมาอย่างเปี่ยมด้วย

ความมั่นใจ เป็นความมั่นใจเหมือนกับเมื่อย่างเข้าสู่การเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2548 มากกว่าการเลือกตั้งเดือน

มกราคม 2544 ด้วยซ้ า 

นั่นย่อมเป็นความมั่นใจในตัว ”แคนดิเดต” นายกรัฐมนตรีของตน ว่ามีความเหมาะสมระหว่างรุ่นเบบี้ บูมเมอร์ กับรุ่น

เอ็กซ์ 

เหมือนกับเป็น ”รุ่นเก่า” แต่เป็นรุ่นเก่าชนิด ”ยังก์ แอ็ท ฮาร์ท” 

พลันที่ โทนี่ วู้ดซั่ม ระบุว่าหมดยุคของ ”เบบี้ บูมเมอร์” แล้วที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ ตัวของ โทนี วู้ดซั่ม เองก็ยอมรับว่า

ยุคของตนได้หมด สิ้นไปแล้วโดยพื้นฐาน 

ขณะเดียวกัน ก็ยืนยันว่าตัวของ โทนี วู้ดซั่ม เองแม้จะเป็นร่วมยุคกับ ”3 ป.” แต่ก็เปี่ยมด้วยหัวใจที่ยังไม่ห่างจากรุ่น

เอ็กซ์ รุ่นวาย 

ที่มีหลายคนมองและคาดหมายว่าน่าจะเป็นการการันตีให้กับคนรุ่น ”เขยใหญ่” นั้นขอให้มองข้ามไปได้เลย เหมือนกับ

มองข้ามคนรุ่นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน 

ตรงกันข้าม นามของบุรุษในแบบของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ์และในแบบของ นายเศรษฐา ทวีสิน ต่างหากที่อาจจะเข้าตา 

การประชุมพรรคเพ่ือไทยปลายเดือนตุลาคมจะมีความแจ่มชัด 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ-24.png
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ไม่ว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใด ไม่ว่าการเลือกตั้งจะย่างสามขุมเข้ามาเมื่อใด เมื่อแบบวิธีการเลือกตั้งเป็นระบบเขต 

400 ระบบบัญชี รายช่ือ 100 นั่นคือโอกาสเป็นของพรรคเพื่อไทย 

พรรคเพื่อไทยมีโอกาสสูงยิ่งที่จะได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 

ขณะเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐแทนที่จะต้องสู้กับพรรคเพ่ือไทยคู่ต่อสู้อย่างแท้จริงกลับเป็นพรรคก้าวไกลมากกว่า 

หลังเลือกต้ังพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกลจะเป็นพันธมิตรกัน 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2993451  
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