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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 27 ตลุาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 เลขที่ข่าว 102/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
2 เลขที่ข่าว 103/2564 กกต. รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 2 พรรคการเมือง 

 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กกต.รับจดทะเบียน 2 พรรคใหม่ พบมี 52 พรรคสิ้นสภาพ 2 พรรคถูกยุบ 16 
2 ข่าวสดออนไลน์ กกต. รับจัดตั้ง 2 พรรคการเมือง เผยปัจจุบัน มี 85 พรรคที่ยังด าเนินกิจการ 17 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เพ่ือไทรวมพลัง-ไทยสร้างสรรค'์ 2 พรรคการเมืองน้องใหม ่ 18 
4 สยามรัฐออนไลน์ กกต. รับจดทะเบียน2พรรคใหม่ "เพ่ือไทรวมพลัง - ไทยสร้างสรรค์"  

แจ้ง 52 พรรคสิ้นสภาพ 2 พรรคถูกยุบ 
19 

5 MGR Online กกต. รับจดทะเบียน “เพ่ือไทรวมพลัง” และ “ไทยสร้างสรรค์” เป็นพรรคการเมืองแล้ว 20 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. รับจดจัดตั้งพรรค “เพ่ือไทรวมพลัง-ไทยสร้างสรรค”์ 21 
7 news.ch7 online ก ก ต .  เ ตื อ น ทั้ ง ผู้ ส มั ค ร แ ละผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง  ห้ า ม ก ร ะท า ก า ร 

อันเป็นการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบต. 
22 

 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต .  ร้ อย เ อ็ด  ประกาศไม่ รั บสมั ครสมาชิ ก  สภา  อบต .  21 คน  

จาก 11 อ าเภอ 14 อบต. 
24 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "พรรณิการ์ - ช านาญ" ติวเข้ม 4 ผู้สมัครนายก อบต. – ยกผลงานรูปธรรมท าได้จริง 26 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “สุดารัตน์” ปลุก 80 ผู้สมัคร ส.ส.กทม.-สก.-พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งเขตกรุงเทพฯ 28 
3 มติชนออนไลน์ พปชร.-พท. ปรับโครงสร้าง 28 ต.ค. บิ๊กป้อมนัดเคลียร์หลัง 8 กก.บห.  

เซ็นไขก๊อก ธรรมนัสไม่หวั่นปลดพ้นเลขาฯ 
29 

4 มติชนออนไลน์ ‘ธรรมนัส’ ยันไม่บั่นทอน ข่าวถูกปลดพ้นเลขา พปชร. ขอไม่ตอบโต้- 
ให้พรรคตัดสินใจ 

31 

5 ข่าวสดออนไลน์ เพ่ือไทย แซะนักร้อง กล้าๆหน่อย! จี้ยื่นยุบ พปชร. ปม บิ๊กตู่ ครอบง าพรรค 32 
6 แนวหน้าออนไลน์ ศึกชิง หน. พรรคเพ่ือไทย 28 ตุลานี้ ‘สุทิน-ชลน่าน’ ชิงด าข้ึนแท่นเบอร์ 1 33 
7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ปชป. เนื้อหอม ทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. 34 

 
บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ภาพลักษณ์ การเมือง ของ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับสถานะ ‘ก้าวไกล’ 36 
2 คมชัดลึกออนไลน์ ท้าทายแบรนด์ "ทักษิณ" ทิ้งเกรียงซบค่ายบุรีรัมย์ 38 
3 สยามรัฐออนไลน์ โยนหินถามทาง !? 40 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ ศึกหาเสียงที่เข้มข้นแต่ไก่ยังไม่โห่ 41 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "พรพิมล" เคลียร์ทางสนามปทุม จับตาเกม "เลือกตั้งใหญ่-ท้องถิ่น" 43 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “3 ป.” ผนึก ก่อนถูกยึดพรรค ผุดพิมพ์เขียว รีโนเวท “พปชร.” 45 
7 มติชนออนไลน์ อนิจจังแห่ง ธรรมนัส พรหมเผ่า สัมพันธ์กับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 47 
8 แนวหน้าออนไลน์ ลึกลับในสนามข่าว : 26 ตุลาคม 2564 48 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่ มไทย ที่ปรึกษา  
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ 
เข้าร่วมประชุมกับ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ปลัดจังหวัด
สกลนคร และท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี นางสาวจุฑามาศ จันโท รองผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดสกลนคร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุม  
ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ การคัดเลือกพนักงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายแสวง บุญมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์  
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการ  
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ การคัดเลือกพนักงาน 
เพื่อเล่ือนและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให ้นายแสวง บุญมี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชน เพื่อแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและความรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีตามเรื่องร้องเรียน  
รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ N 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 

และสิทธิมนุษยชน 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุมการรับรองสิทธ ิ
ในการขอรับค่าเช่าบ้าน โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมการรับรองสทิธิในการขอรับค่าเช่าบ้าน 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ประชุม 
ร่วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดท ายุทธศาสตร์ ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ 12 หัวข้อ "ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการเมือง" ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสมชาติ เจศรีชัย  
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน สถาบันนโยบายศึกษา 
ให้เกียรติชี้แจงกรอบแนวทางและกลวิธีในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานส านักวิจัยและวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ ากลุ่มยุทธศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกับคณะอาจารย์ท่ีปรึกษาในการจัดท ายุทธศาสตร์ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ประชุม 
เตรียมความพร้อมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  
รุ่นที่ 12 (พตส.12) โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่ วมประชุม  
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 12 
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การตรวจนับคะแนนบัตรเลือกพนักงาน 
เพ่ือเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน (อนุ ก.กกต.) 

 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 138 ตอนที่ 29 ก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้ก าหนดให้มี
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “อนุ ก.กกต.” ประกอบด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เลขาธิการคณะกรรมการ              
การเลือกตั้งมอบหมาย เป็นรองประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร              
ด้านงบประมาณ และด้านกฎหมายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
มาแล้ว จ านวน 3 คน ผู้แทนพนักงานที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ประเภทบริหาร จ านวน 3 คน ซึ่งเลือกโดยพนักงาน              
ที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ประเภทอ านวยการขึ้นไป และเลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ หรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ  
 ในการนี้ การด าเนินการเลือกพนักงานเพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน         
(อนุ ก. กกต.) ได้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารและประเภทอ านวยการ           
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลือกพนักงานจากบัญชีรายชื่อพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  
เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน (อนุ ก.กกต.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะด าเนินการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกพนักงานเพ่ือเป็น
อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน (อนุ ก.กกต.)  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  
09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ผลประการใดส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้ทราบต่อไป 
 หมายเหตุ : ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน  
จะท าการจับสลาก โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นผู้ด าเนินการจับสลาก  /  
การนับคะแนนเป็นไปโดยเปิดเผย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการถ่ายทอดสดบน Facebook 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่เริ่มนับคะแนน จนเสร็จสิ้นการนับคะแนน 
แหล่งข้อมูล : ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ส านักประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของทุกกลุ่มภารกิจ 
หากท่านมีข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ โปรดจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร หรือข้อความ 

ที่ ส านักประชาสมัพันธ์ ชั้น 2 โทร. 0 2141 7920 – 26 

เลขที่ 16/2564 วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2564 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

12 

 

 
 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 27 ตุลาคม 2564 - 10:57 น. 
กกต.รับจดทะเบียน 2 พรรคใหม่ พบมี 52 พรรคสิ้นสภาพ 2 พรรคถูกยุบ 
 

 
 
กกต.รับจดทะเบียน “เพื่อไทรวมพลัง” และ “ไทยสร้างสรรค์” เป็นพรรคการเมืองแล้ว พบมี 52 พรรคสิ้นสภาพ  
 2 พรรคถูกยุบ 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
จ านวน 2 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพ่ือไทรวมพลัง และพรรคไทยสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป ท าให้ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 85 พรรคการเมือง ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน 
และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับ
จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลพรรคการเมือง พบว่ามีพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยการพรรคการเมือง 2560 จ านวน 52 พรรค และมีพรรคที่ถูกยุบ 2 พรรค 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3011813  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3011813
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95.%E0%B8%88%E0%B8%94-2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
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27 ต.ค. 2564-11:16 น. 
กกต. รับจัดตั้ง 2 พรรคการเมือง เผยปัจจุบัน มี 85 พรรคที่ยังด าเนินกิจการ 
 

 
 
กกต. มีมติเห็นชอบ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้ง 2 พรรคการเมือง เผยปัจจุบัน มี 85 พรรค
ที่ยังด าเนินกิจการอยู่ 

วันที่ 27 ต.ค.64 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 จ านวน 2 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพ่ือไทรวมพลัง และพรรคไทยสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป โดยในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 85 พรรคการเมือง 
ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีสมาชิก
จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาค ตามบัญชี
รายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา 

โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 
คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้น
สภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลพรรคการเมือง พบว่ามีพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยการพรรคการเมือง 2560 จ านวน 52 พรรค และมีพรรคที่ถูกยุบ 2 พรรค 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6698733  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6698733
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27 ตุลาคม 2564 เวลา 11:18 น. 
'เพื่อไทรวมพลัง-ไทยสร้างสรรค์' 2 พรรคการเมืองน้องใหม่ 
 

 
 
กกต.รับจดทะเบียน “เพื่อไทรวมพลัง” และ “ไทยสร้างสรรค์” เป็นพรรคการเมืองแล้ว 

27 ต.ค.2564 – มีรายงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า กกต.ได้มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จ านวน 2 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพ่ือไทรวมพลัง และพรรคไทยสร้างสรรค์ ซึ่ง
จะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 85 พรรคการเมือง 

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มี
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับ
แต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาค 
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมือง
แต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่
สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/12846/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/12846/
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27 ตุลาคม 2564 11:56 น.  
กกต. รับจดทะเบียน 2 พรรคใหม่ "เพื่อไทรวมพลัง- ไทยสร้างสรรค์" แจ้ง 52 พรรคสิ้นสภาพ 2 พรรคถูกยุบ 
 

 
 

วันที่ 27 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรค
การเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 จ านวน 2 
พรรคการเมอืง ได้แก่ พรรคเพื่อไทรวมพลัง และพรรคไทยสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ท า
ให้ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 85 พรรคการเมือง 

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้ มี
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับ
แต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาค
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมือง
แต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่
สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลพรรคการเมือง พบว่ามีพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยการพรรคการเมือง 2560 จ านวน 52 พรรค และมีพรรคที่ถูกยุบ 2 พรรค 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/292482  
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/292482
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211027/bd5e167e587cff551656c64a161753b186495e731b9bdb54398471bf11c6e895.jpg?itok=7lwNnT-A
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27 ต.ค. 2564 12:50    
กกต. รับจดทะเบียน “เพื่อไทรวมพลัง” และ “ไทยสร้างสรรค์” เป็นพรรคการเมืองแล้ว 
  

 
 
วันนี้ ( 27 ต.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน จัดตั้ง 

พรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จ านวน 2 พรรคการเมือง คือ พรรค
เพ่ือไทรวมพลัง และพรรคไทยสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยในปัจจุบันมีพรรคการเมือง
ที่ยังด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 85 พรรคการเมือง 

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มี
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับ
แต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาค 
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมือง
แต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่
สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลพรรคการเมือง พบว่ามีพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.
ว่าด้วยการพรรคการเมือง 2560 จ านวน 52 พรรค และมีพรรคที่ถูกยุบ 2 พรรค 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000106322  
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000106322
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27 ตุลาคม 2564 12:57 น. 
กกต. รับจดจัดตั้งพรรค “เพื่อไทรวมพลัง-ไทยสร้างสรรค์” 
‘กกต.’รับจดทะเบียน ‘พรรคเพื่อไทรวมพลัง-พรรคไทยสร้างสรรค์’ เป็นพรรคการเมืองแล้ว รวมมีพรรคการเมือง
ด าเนินกิจการอยู่ 85 พรรค 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา กกต.ได้มีมติ
เห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 จ านวน 2 พรรค  ได้แก่ พรรคเพื่อไทรวม
พลัง โดยมีนายวสวรรธน์ พวงพรศรี เป็นหัวหน้าพรรค ว่าที่ร้อยตรี วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ เป็นเลขาธิการพรรค มี
กรรมการบริหารพรรค 9 คน และพรรคไทยสร้างสรรค์  โดยมีนายธ ารง เรืองธุรกิจ เป็นหัวหน้าพรรค น.ส.ญาณิศา 
จันทร์เรือง เป็นเลขาธิการพรรค มีกรรมการบริหารพรรค 10 คน ซึ่ง กกต.จะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
โดยในปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 85 พรรคการเมือง 

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มี
สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับ
แต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาค 
ตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา  โดยสาขาพรรค
การเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรค
การเมืองไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้ นสิ้นสภาพความเป็นพรรค
การเมือง 

ข้อมูลพรรคการเมือง พบว่ามีพรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการพรรค
การเมือง 2560 จ านวน 52 พรรค และมีพรรคที่ถูกยุบ 2 พรรค. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/415406/  
 

https://www.dailynews.co.th/news/415406/
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วันที่ 27 ต.ค. 2564 
กกต. เตือนทั้งผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ห้ามกระท าการอันเป็นการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

วันนี้ (27 ต.ค.64) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าชับ ทั้งผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) รวมทั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กระท าการใดที่เป็นการผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง  
-ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งแต่พยายามจะไปออกเสียงลงคะแนน 
-จงใจท าให้บัตร ลงคะแนนช ารุดเสียหายกลายเป็นบัตรเสีย 
-ห้ามบุคคลที่ถือสัญชาติอ่ืนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง 
-ห้ามไม่ให้จัดเล่นการพนันทายผลการเลือกตั้ง 
-ห้ามหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันที่ 27พฤศจิกายน 2564 จนไปถึงสิ้นสุดการเลือกตั้ง 
-ห้ามถ่ายภาพบัตรลงคะแนนเพ่ือให้เห็นว่าเลือกหมายเลขอะไร 
-ห้ามจ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน 
จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง 
-ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียกผลประโยชน์ทุกชนิดจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือให้ผลการเลือกตั้งเป็นคุณหรือโทษ กับผู้สมัคร 
-ห้ามกระท าการอันเป็นเท็จ ท าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
-ไม่ท าเครื่องหมาย กากบาท ลงในบัตรลงคะแนน 
-มีความพยายามน าบัตรลงคะแนน ออกจากหน่วยเลือกตั้ง 
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ซึ่งการกระท าท้ังหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีโทษจ าคุก ปรับเป็นเงิน หรือทั้งจ าทั้งปรับ รวมทั้งตัดสิทธิการเลือกตั้งและ 

ลงสมัครรับเลือกตั้ง แตกต่างกันไปแต่ละความผิด โดย กกต. ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งศึกษาข้อมูล
ให้ดีจะได้ไม่ถูกลงโทษตามกฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/525099  
  

https://news.ch7.com/detail/525099
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27 ตุลาคม 2564 10:05 น.   
กกต. ร้อยเอ็ด ประกาศไม่รับสมัครสมาชิก สภา อบต. 21 คน จาก 11 อ าเภอ 14 อบต. 
 

 
 

นายดัมพ์ สุริโย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผอ.กต.อบต. ประกาศ ว่า 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันรับ
สมัครระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 นั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ขอรายงาน
ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
129 อบต. มีดังนี้ 
1.ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 129 เขตเลือกตั้ง จ านวนผู้สมัคร 325 คน รับสมัคร 325 คน ไม่รับสมัคร - คน 
2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,574 เขตเลือกตั้ง จ านวนผู้สมัคร 3,284 คน รับสมัคร 
3,263 คน ไม่รับสมัคร 21 คน 
ไม่รับสมัครส.สภา.อบต.21คน จาก11 อ าเภอ 14 อบต. ได้แก่ 
1.อ.เมืองร้อยเอ็ด 2 อบต.จ านวน6คน ได้แก่ ต.เหนือเมือง นายวิชิต วินทะไชย เขต16เบอร์3ม.50(10),นายวิเชียร  
พลหาญ เขต17เบอร2์ม.50(10),นางนิตยา รักธรรม เขต17เบอร3์ม.50(20) ต.รอบเมือง น.ส.ศิวรี กระจ่างจันทร์ เขต15
เบอร3์ม.50(20),น.ส.อัญชิสา ไชยคิรินทร์ เขต2เบอร3์ม.50(10),นายณัฐวุฒิ พลแดง เขต5เบอร3์ม.50(20) 
2 อ าเภอสุวรรณภูมิ ได้แก่ต าบลน้ าค า นางบุญโฮม ฤทธิ์เต็ม เขตที่ 16 เบอร์ 2 ม. 50(20) 
3. อ าเภอโพนทอง ต าบลหนองใหญ่ นายสุดสาคร วิชามุข เขตที่ 13 เบอร์ 4 ม. 50(20) 
4.อ าเภอพนมไพร ต าบลโพธิ์ใหญ่ นางสาวอระพิน เงินแท่ง เขตท่ี 5 เบอร์ 2 ม.50(20) นายพยงค์ ค าเรียง เขตที่ 6 เบอร์ 
1 ม 50(10) นายวาด อนุสงค์ เขตที่ 6 เบอร์ 2 ม.50(10) 
5.อ าเภอธวัชบุรี ต าบลแสนสุข นายนิกร พันโนสิด เขตุท่ี10 เบอร์ 3 ม.50(10) ต.เขวาทุ่ง นายชัยณรงค์ ปัญยาง เขตท่ี 7 
เบอร์ 3 ม.50(20) ต าบลหนองไผ่ นายพิทักษ์ ศรีจัดการ เขตที่ 17 เบอร์ 1 ม.50(20) 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211027/a81ce43bbba61423a6f7d4ff712345815328852a65aeb56b4afc379493a6d454.jpg?itok=Mo9TqOtO
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6.อ.อาจสามารถ ต าบลหนองหมื่นถ่านนายภรันยู แก้วพลงาม เขตที่ 6 เบอร์ 3 ม.50(10) นายยศกร ค าแพง เขตที่ 3 
เบอร์ 1ม.50(10) 
7.อ าเภอหนองพอก ต าบลภูเขาทองนางสาวศิริลักษณ์ เศษบุบผา เขตที่ 6 เบอร์ 3 ม.50(20) 
8.อ าเภอโพธิ์ชัย ต าบลสะอาด นายอดิศักดิ์ มลาไวย์ เขตท่ี 8 เบอร์ 2 ม.50(20) 
9.อ าเภอจังหาร ต าบลแสนชาติ นายสมเกียรติ แสงค า เขตท่ี 1 เบอร์ 4 ม.50(20) 
10.อ.ปทุมรัตต์ ต าบลดอกล้ า นายปานใหญ่ สมพงษ์ เขตท่ี 9 เบอร์ 1ม.50(10) 
และ 11.อ าเภอทุ่งเขาหลวง ต าบลมะบ้านางสาวอนุสรา มะลาขันธ์ เขตที่ 2 เบอร์ 2 ม 50(20) 

สรุป รับสมัครนายก อบต 129 เขตสมัคร 32 5 คน ไม่รับ 0 คน สมัครสมาชิกสภาอบตจ านวน 157 4 เขต 
ผู้สมัคร 328 4 คน รับสมัคร 3263 คนไมร่ับสมัคร 21 คน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/292436  
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26 ต.ค. 2564 เวลา 16:10 น. 
"พรรณิการ์ - ช านาญ" ติวเข้ม 4 ผู้สมัครนายก อบต. – ยกผลงานรูปธรรมท าได้จริง 
 

 
 
"พรรณิการ์ - ช านาญ" บุกเชียงใหม่ ! ติวเข้ม 4 ผู้สมัครนายก อบต. - ยกผลงานรูปธรรมท าได้จริง ชูนโยบายเป็น
หมัดเด็ดชนะเลือกตั้ง 

น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะ
ก้าวหน้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการการกระจายอ านาจ การบริหารท้องถิ่น เดินทางมาให้ก าลั งใจและพบปะว่าที่ ผู้สมัคร
นายก อบต. ในหลายเขตพ้ืนที่ของ จ.เชียงใหม่ ที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.
นี้ พร้อมทั้งแนะน าเทคนิคในการหาเสียงระหว่างเลือกตั้ง รวมถึงน าเสนอนโยบายที่คิดมาจากการไปในพ้ืนที่จริง 
สถานการณ์จริง และพบปะประชาชนเจ้าของปัญหาจริง 

โดยมีทั้งหมด 9 นโยบายหลัก และ 42 นโยบายย่อย เพ่ือให้ผู้สมัครได้คัดเลือกไปใช้ในตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ พร้อมกันนี้ยังได้ยกตัวอย่างความส าเร็จและผลงานที่เป็นรูปธรรมของคณะก้าวหน้าในสนามการเมืองท้องถิ่นที่ผ่าน
มา ซึ่งงานบางอย่างถ้าผู้สมัครนายก อบต.ได้รับเลือกไปเป็นผู้บริหาร สามารถที่จะท าได้เลยทันที 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.แม่ริม น.ส.พรรณิการ์และนายช านาญได้เดินทางไปพบกับ นายปิยพงศ์ ปัญจะบุรี 
ผู้สมัครนายก อบต.แม่สา เบอร์ 2 เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพ้ืนที่และนโยบายที่จะสามารถ
เอาชนะใจประชาชน 

ซึ่งน.ส.พรรณิการ์ได้เสนอให้น าเอาผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างแอพลิเคชั่นแจ้งปัญหา ‘ฟองดูว์’ หรือ ‘ฟ้องดู’ 
เพ่ือน ามาปรับใช้กับพ้ืนที่เมื่อได้รับเลือก เนื่องจากแอพลิเคชั่นนี้สามารถให้ประชาชนจ้งปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างง่ายได้ 
รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาและเชื่อมต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนได้แค่ปลายนิ้วสัมผัส 

แต่ที่ส าคัญคือผู้บริหารต้องท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาที่ประชาชนแจ้งเข้ามาต้องแก้ไขกันด้วยหลัก
ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น น้ าไม่ไหล ไฟไม่สว่าง ฯลฯ และด้วยสถิติเร็วที่สุดเพียง 9 ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเป็นสถิติที่ท้องถิ่นที่คณะ
ก้าวหน้าให้การสนับสนุนสามารถท าส าเร็จมาแล้ว 

จากนั้น ทีมคณะก้าวหน้าได้เดินทางต่อไปยัง อ.ไชยปราการ เพ่ือพบกับ ภควัต กันธาทรัพย์ เบอร์ 3 ผู้สมัคร
นายก อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ , กฤษณ์พีรัช กรณ์กุลรัศมี เบอร์ 2 ผู้สมัครนายก อบต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง  และ  
บุญช่วย ขันค า เบอร์ 2 ผู้สมัคนนายก อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย พร้อมยกแนวคิดในการท างานการเมืองที่ต้องโปร่งใส ไม่
ซื้อเสียง แต่ท างานโดยเป็นหนี้บุญคุณต่อประชาชน เน้นตั้งใจท างานและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 
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โดยยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่สะสมมาหลายทศวรรษอย่างเช่น ปัญหาระบบน้ าประปาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะแก้ไขได้ และมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่อย่างไรก็ตาม ด้วย
ระยะเวลาเพียง 99 วัน เทศบาลต าบลอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน ก็สามารถแก้ไขปัญหา
จากหลัก 'ป'ี เหลือแค่หลัก ‘วัน’ ได้ ซึ่งเป็นศักยภาพที่คณะก้าวหน้าสามารถจัดการและออกแบบให้เหมาะกับพื้นที่ และ
เป็นหมัดเด็ดในการสู้ศึกเลือกตั้ง อบต.ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/968117  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/968117
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26 ต.ค. 2564 เวลา 15:39 น. 
“สุดารัตน์” ปลุก 80 ผู้สมัคร ส.ส.กทม.-สก.-พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งเขตกรุงเทพฯ 
 

 
 
“สุดารัตน์”ปลุก 80 ผู้สมัครส.ส.กทม.-สก.-พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งเขตกรุงเทพฯ เตรียมคลอดแคมเปญหาเสียง ย้ าไทย
สร้างไทยนั่งร้านคนทุกวัย 

ที่พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย จัดการประชุม  
เพ่ือเตรียมพร้อมสนามเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)และผู้สมัคร
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เข้าร่วมการประชุมทั้ง 50 เขตอย่างคึกคัก 
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวให้ก าลังใจผู้สมัครส.ส. และผู้สมัครสก.พรรคไทยสร้างไทยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้
ท างานอย่างหนักในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส  

“การสร้างพรรคไทยสร้างไทย จะเป็นภารกิจสุดท้าย เพ่ือเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง เป็น
นั่งร้านส าหรับคนทุกช่วงวัย ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ดังนั้นการท างานของพรรคไทยสร้างไทย จึง
จะเน้นการลงพ้ืนที่ท างาน โดยผ่านการรับฟังเสียงของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งจะมีการเปิดตัวผู้สมัครในพ้ืนที่
กรุงเทพ เพ่ือประชาชนได้ท าความรู้จัก และออกแคมเปญต่างๆในเร็วๆนี้” 

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายส าคัญคือ บ านาญประชาชน 3,000 บาท เพ่ือช่วยลดภาระคนวัย
ท างาน และผู้สูงอายุให้สามารถด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ต่อยอดไปยังศูนย์ของชุมชน เพ่ือท ากิจกรรมสร้าง
สุขภาพ และสังคมของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/968107   

https://www.bangkokbiznews.com/news/968107
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วันที่ 27 ตุลาคม 2564 - 08:44 น. 
พปชร.-พท. ปรับโครงสร้าง 28 ต.ค. บิ๊กป้อมนัดเคลียร์หลัง 8 กก.บห. เซ็นไขก๊อก ธรรมนัสไม่หว่ันปลดพ้นเลขาฯ 
 

 
 
‘พปชร.-เพื่อไทย’ ปรับโครงสร้าง 28 ต.ค. ‘บิ๊กป้อม’ นัดเคลียร์หลัง 8 กก.บห.เซ็นไขก๊อก ‘ธรรมนัส’ ไม่หว่ันปลด
พ้นเลขาฯ พท.ดัน ‘หมอชลน่าน’ นั่งหัวหน้า 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึง
กรณีความเคลื่อนไหวปรับโครงสร้างพรรค อาจท าให้พ้นต าแหน่งเลขาธิการพรรคว่า เพ่ิงทราบข่าว และยังไม่ได้พูดคุย
กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค เนื่องจากเพ่ิงเดินทางกลับจากต่างจังหวัด คงต้อง
ปล่อยให้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรค และ กรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)ตัดสินใจ และคงต้องรอการประชุม กก.บห.ใน
วันที่ 28 ตุลาคม พล.อ.ประวิตร ได้นัดประชุมด่วนในเวลา 13.30 น. เพื่อชี้แจงถึงกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น ให้เกิดความ
ชัดเจน โดยจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยข่าวที่ออกมาไม่รู่สึกบั่นทอนอะไร และจะไม่ด าเนินการอะไรเพ่ือตอบโต้ ให้เป็น
เรื่องท่ีพรรคต้องตัดสินใจ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มี กก.บห.พรรค พปชร. ได้เซ็นใบลาออกจากต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว จ านวน  
8 คน ได้แก่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกฯ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เ พ่ือ เ ศรษฐกิ จและสั ง คม  นายสุ ช าติ  ชมกลิ่ น  รั ฐมนตรี ว่ ากา รกระทรวงแร ง งาน  นาย อิทธิ พล  
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง นายสรวุฒิ เนื่อง
จ านงค์ ส.ส.ชลบุรี นอกจากนั้น กก.บห.อีกจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคนสายตรง ร.อ.ธรรมนัส อยู่ระหว่างตัดสินใจ และ
บางส่วนรอสัญญาณที่ชัดเจนจาก พล.อ.ประวิตร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่พรรคเพ่ือไทย (พท.) วันที่ 28 ตุลาคมนั้น นอกจากจะมีวาระการขับเคลื่อน
พรรคภายใต้แคมเปญ “พรุ่งนี้เพื่อไทย : เพ่ือชีวิตใหม่ของประชาชน” ยังจะมีการเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ และกรรมการ
สรรหาชุดใหม่ด้วย ซึ่งการเลือกตั้งกก.บห.ครั้งนี้คาดว่าจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค พท. จากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.
เชียงใหม่ เป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรค พท. และจะมีการเลือกตั้งกก.บห.เข้าไปใหม่บางส่วน เช่น ต าแหน่ง
รองหัวหน้าพรรค เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมามีกก.บห.ลาออกจึงท าให้โควต้าขาดไปด้วย ดังนั้น พรรค พท.จึงถือโอกาสนี้
เขย่าโครงสร้างเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของสมาชิกพรรคทุกภาค โดยการดึงเอาสมาชิกจากภาคต่างๆ ขึ้นมาเป็น

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/0079845621978456129784652.jpg
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กรรมการบริหารพรรคชุดเตรียมรับศึกเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้ นอกจากนี้ ยังจะมีการตั้ง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.พรรค พท. แทนนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ที่ออกไปรักษาตัว ในคราวเดียวกันนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตาม 
ยังไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค พท. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3011657  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3011657
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 - 18:47 น. 
‘ธรรมนัส’ ยันไม่บั่นทอน ข่าวถูกปลดพ้นเลขา พปชร. ขอไม่ตอบโต้-ให้พรรคตัดสินใจ 
 

 
 
“ธรรมนัส” ไม่บั่นทอน หลังมีข่าวจะถูกปลดพ้นจากเก้า อ้ีแม่บ้านพรรค ลั่น ไม่ตอบโต้รอความชัดเจน  
ถก “บิ๊กป้อม-กก.บห.” 28 ต.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์
กรณีความเคลื่อนไหวปรับโครงสร้างพรรคพปชร. อาจท าให้พ้นต าแหน่งเลขาธิการพรรค ว่า เพ่ิงทราบข่าว และยังไม่ได้
พูดคุยกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค เนื่องจากเพ่ิงเดินทางกลับจากต่างจังหวัด 
เมื่อถามว่า จะตัดสินใจอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคตัดสินใจ และคงต้องรอการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่  28 ตุลาคมนี้  โดย 
พล.อ.ประวิตรได้นัดประชุมด่วนในเวลา 13.30 น. เพื่อชี้แจงถึงกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น ให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้ตนจะ
เข้าร่วมประชุมด้วย 

ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกบั่นทอนหรือไม่กับข่าวที่ออกมา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่บั่นทอนอะไร และจะไม่
ด าเนินการอะไรเพื่อตอบโต้ ให้เป็นเรื่องที่พรรคต้องตัดสินใจ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3011321  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3011321
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26 ต.ค. 2564-14:41 น. 
เพื่อไทย แซะนักร้อง กล้าๆหน่อย! จี้ยื่นยุบ พปชร. ปม บิ๊กตู่ ครอบง าพรรค 
 

 
 

เพื่อไทย แซะนักร้องยุบพรรค อย่าเลือกปฏิบัติ สองมาตรฐาน ชี้ ประยุทธ์ เข้าข่ายมากกว่า ฐานเป็นคนนอกมีเอี่ยว
รื้อโครงสร้าง ครอบง าพลังประชารัฐ 

เมื่ อวันที่  26 ต.ค.2564 นายอนุสรณ์  เ อ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเ พ่ือไทย (พท. )  กล่ าวกรณี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ปิดห้องหารือ 6 รัฐมนตรีกลุ่มสามมิตร เพ่ือแก้ปัญหาภายในพรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.)ว่า ประเด็นการจัดท าโพลส ารวจความนิยมของ ส.ส.พลังประชารัฐที่กลายเป็นข้อถกเถียงกัน
อย่างหนัก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค ปฏิเสธว่าไม่ได้สั่งให้ท า และไม่รู้เรื่อง เป็นเพียง
หนึ่งในปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรค 

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค แต่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพลังประชารัฐ ต้องระวัง
การถูกกล่าวหาว่าไม่ใช่สมาชิกพรรค แต่เข้าไปท าการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองของพรรค ต้อง
ระวางโทษจ าคุก 5-10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใดๆ 

นายอนุสรณ์ กล่าว่า กฎหมายพรรคการเมือง ไม่ได้เอาผิดเฉพาะคนนอกที่เข้าไปครอบง าหรือควบคุมพรรค 
แม้แต่พรรคการเมืองเอง หากยินยอมให้คนนอกเข้าควบคุมครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองของพรรค ในลักษณะ
ท าให้พรรคหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระ ก็ถือเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรค ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ 

“การวางแผนสั่งการรื้อโครงสร้างพรรค โดยให้กรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่ง เพ่ือล้างไพ่กันใหม่ หมิ่น
เหม่ที่พล.อ.ประยุทธ์ อาจถูกร้องว่าเป็นคนนอกที่เข้าควบคุมครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมทางการเมืองของพรรคพลัง
ประชารัฐหรือไม่ นักร้องยุบพรรคทั้งหลาย อย่าเลือกปฏิบัติ จ้องยื่นร้องยุบพรรคอ่ืน กรณีของพล.อ.ประยุทธ์ อาจเข้า
ข่ายมากกว่า จึงต้องยื่นยุบพรรคด้วย” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง   : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6697203  
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6697203
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วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 10.55 น. 
ศึกชิง หน. พรรคเพื่อไทย 28 ตุลานี้ ‘สุทิน-ชลน่าน’ ชิงด าขึ้นแท่นเบอร์ 1 
 

 
 
จับตาศึกชิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทย! ยกพลประชุมใหญ่ขอนแก่น 28ตุลานี้ ‘สุทิน-ชลน่าน’ ขับเคี่ยวชิงด าชิ้นปลามัน 
พร้อมรับนั่งเก้าอี้เบอร์1 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 รายงานข่าวจากพรรคเพ่ือไทย (พท.) แจ้งว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของ
พรรค ในวันที่ 28 ต.ค.ที่จังหวัดขอนแก่น มีวาระน่าจับตามองคือ การเปลี่ยนหัวหน้าพรรค  โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
ส.ส.เชียงใหม่ เตรียมประกาศลาออกจากต าแหน่ง เปิดโอกาสให้คนอ่ืนขึ้นมาท าหน้าที่แทน โดยก่อนหน้ามีชื่อนายสุทิ น 
คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ประธานวิปฝ่ายค้านที่ได้รับแรงเชียร์จากกลุ่ม ส.ส.ภาคอีสาน ให้ก้าวขึ้นมาท า
หน้าที่แทน แต่แกนน าพรรคหลายคนมองว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคได้
เข้ามามีต าแหน่งส าคัญในกรรมการบริหารพรรคแล้ว จึงเห็นว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ที่ท าหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎรได้เป็นอย่างดีทันเกมการเมืองฝ่ายตรงข้าม ถือว่ามีความเหมาะสม 

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ได้ตอบค าถาม ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ตอนหนึ่งเมื่อถูกถาม หากได้รับ
การเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยจะปฏิเสธหรือไม่ว่า ถ้าได้รับโอกาส พร้อมที่จะท าหน้าที่เพ่ือพรรค เพ่ือ
ประเทศชาติบ้านเมือง 

เมื่อถามอีกว่า ถ้าได้เป็นหัวหน้าพรรคเพ่ือไทยจะท าอะไรเป็นอย่างแรก นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เป็นค าถามที่หวัง
ผลมาก พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมือง มีประชาชนเป็นเจ้าของพรรค แต่สิ่งที่เพ่ือไทยควรท าคือ จุดเชื่อมโยงของคน
ในอดีต ปัจจุบัน และคนรุ่นใหม่ เอาวิธีคิด การท างาน มาสร้างบ้านสร้างเมือง มาท างานให้พรรค ซึ่งค าตอบคือ ถ้ามี
โอกาสได้ไปท านะครับ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/611644  
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27 ต.ค. 2564 เวลา 12:06 น.  
ปชป. เนื้อหอม ทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. 
 

 
 

ปชป.เนื้อหอม ทยอยเปิดตัวผู้สมัครส.ส.  
“เราดูจากการลงพ้ืนที่และการท างาน เมื่อเทียบกับเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้น มีเสียงตอบรับ

ในทางที่ดีขึ้น มีผู้สนใจลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคมากขึ้น และชักชวนคนให้มาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในนามพรรคได้
ง่ายขึ้น” นั่นคือการประเมินของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่กล่าวถึงความม่ันใจกรณีท่ีพรรคประชาธิปัตย์มีกระแสความนิยมดีขึ้น  

นายจุรินทร์ ระบุว่า ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เรามีผู้สมัครเกือบครบแล้ว และในภาคใต้มีการแย่งกันลงสมัครหลายคน 
ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่ความผิดของใคร  

ส่วนภาคอีสานมีคนรุ่นใหม่และอดีต ส.ส.ที่ศักยภาพสนใจเดินเข้ามาในพรรคหลายคน และเราได้ทยอยเปิดตัว 
พรรคยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจและพรรคให้เกียรติทุกคน แต่ถ้ามีหลายคน พรรคก็ต้องใช้เกณฑ์กติกาในการพิจารณา 
ซึ่งสุดท้ายขึ้นอยู่กับมติพรรค  
“เราเจอมาหลายยุคหลายสมัย ที่เวลาพรรคมีกระแสที่ดีขึ้นมากๆ คนจะมาสนใจมากเป็นเงาตามตัว”  

ช่วงที่ผ่านมา หัวหน้าพรรค ปชป. ได้จัด “จุรินทร์ออนทัวร์” 20 จังหวัดทั่วประเทศทั้งเหนือ-ใต้-อีสาน-
ตะวันออก-ตก นอกจากจะติดตามงานราชการช่วยเหลือดูแลประชาชนในฐานะรองนายกฯและรมว.พาณิชย์ แล้ว 

ด้านงานการเมืองก็ เดินสายพบปะสมาชิกพรรค และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในหลายจังหวัด ตาม
สโลแกน “เลือดใหม่ไหลเข้า เลือด เก่าไหลกลับ” มีทั้งสมาชิกหน้าใหม่ และอดีตส.ส.ที่เคยอยู่และออกจากพรรค หวน
กลับมาร่วมงานการเมืองกับพรรคอีกครั้ง 

ล่าสุดเมื่อ 24 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา ที่ เมืองย่าโม้-นครราชสีมา หัวหน้าพรรค ปชป. พร้อม นายนิพนธ์ บุญญามณี 
รมช.มหาดไทย และ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมช.ศึกษาธิการ รองหัวหน้าพรรค ร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.
นครราชสีมา 2 คน คือ นายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล นักธุรกิจชาวสีคิ้ว และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งจะลงชนกับ   
นายประเสริฐ จันทรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย และ นางสาวปัณรสี ครุฑขุนทด บุตรสาว 
นายจ าลอง ครุฑขุนทด อดีต รมช.ศึกษาธิการ 
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นายจุรินทร์ มั่นใจว่า ที่ จ.นครราชสีมา มีความพร้อมมากกว่าหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา ขณะนี้มีบุคคลที่มี
ศักยภาพไม่น้อยกว่า 10 คน ที่แจ้งความจ านงลงสมัครรับเลือกตั้ง ทุกคนพร้อมจะสู้ จะเปิดตัวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม  
ก่อนหน้านั้น ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของปชป. ที่เปิดตัวไปแล้ว เช่น  

จันทบุรี เปิดตัว นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา อดีต ส.ว. และ ส.ส. จันทบุรี 3 สมัย ซึ่งเคยอยู่และลาออกจาก 
ปชป.ไปก็กลับมาใหม่ 

นายชรัตน์ เนรัญชร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และ ทพ.อิทธิพล จังสิริมงคล เคยท างานอยู่ที่  
รพ.ศูนย์จันทบุรี ถือเป็นเลือดใหม่ที่เข้าร่วมงานกับ ปชป. 

กาญจนบุรี เปิดตัวและวางตัวไว้เบื้องต้น 3 เขต ได้แก่ ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ลงเขต 1 นายฉัตรพันธ์ เดชกิจ
สุนทร ลงเขต 2 และ นายปารเมศ โพธารากุล หรือ “ก านันบอย” ลงเขต 3 ที่จังหวัดนี้เดิม ปชป.เคยมี ส.ส. 3 ทีน่ั่งจาก 
5 เขต เลือกตั้งในปี 2562 เหลือแค่เก้าอ้ีเดียว  

นราธิวาส เปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร มีทั้งเลือดใหม่และเลือดเก่า ประกอบด้วย นายเมธี อรุณ นักร้องดังวงลาบา
นูน นายเจะอามิง โตะตาหยง อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่กลับปชป.อีกครั้ ง 
และ นายกูอาเซ็ม กูจินามิง อดีต ส.ส.ของพรรค  
ก่อนหน้านั้น  อดีตส .ส .ภาคใต้ที่ทิ้ งพรรครวมพลั งประชาชาติ ไทย (รปช. )  ก็กลับ ปชป.  ประกอบด้ วย  
1. เจะอามิง โตะตาหยง อดีตส.ส. นราธิวาส 2. ร ารี มามะ อดีตส.ส. นราธิวาส 3. สุรเชษฐ แวอาแซ อดีตส.ส.นราธิวาส 
4. ซาตา อาแวกือจิ อดีตส.ส.ปัตตานี 5. ว่าที่ ร.ต.โมฮัมมัดยาสรี ยูซง อดีตส.ส.ปัตตานี 
6. อับดุลการิม เด็งระกีนา อดีตส.ส.ยะลา 7. เจ๊ะอีลย๊าส โตะตาหยง บุตรชาย เจะอามิง 8. อรุณ เบญจลักษณ์ อดีต
ผู้สมัครส.ส.เขต 1 ปัตตานี พรรครปช. 9. ด.ต.มโณ วารีวะนิช อดีตผู้สมัครส.ส.เขต 1 นราธิวาส พรรค รปช. 
ส าหรับพ้ืนที่ภาคใต้ นายจุรินทร์ ย ้าว่า เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของพรรค ถึงแม้ว่าคราวที่แล้วอาจเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง
ก่อนตนมาเป็นหัวหน้าพรรค ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา เราสามารถรวบรวมนักการเมืองและบุคลากรของพรรคมากมายเป็นปึกแผ่น  
“ภาคใต้เราเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีเสียงตอบรับจากประชาชนในพ้ืนที่มากกว่าที่ผ่านมาแน่นอน”หัวหน้าปชป. ระบุ 

เช่นเดียวกับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ระบุว่า “ขณะนี้เรามีผู้เสนอตัวที่
จะลงรับสมัครเลือกตั้งในนามพรรคในพ้ืนที่ภาคใต้เต็มเกือบทุกจังหวัด มีทั้งอดีต ส.ส อดีตผู้สมัคร ส.ส. และคนรุ่นใหม่ๆ 
ที่เข้ามาร่วมสานต่ออุดมการณ์พรรค ท าให้ผมมั่นใจว่า เราจะกลับมาในเกือบทุกพ้ืนที่ของภาคใต้ นอกจากนั้นในพ้ืนที่
ภาค อ่ืนๆ ทั้ง กทม. ภาคกลาง เหนือและอีสาน ก็มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคมากขึ้น” นิพนธ์ระบุ 

ส าหรับพ้ืนที่กรุงเทพฯ ที่ปชป. เคยสูญเสียที่นั่งไป ไม่ได้แม้แต่เก้าอ้ีเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้
ปชป.หมายจะทวงเก้าอ้ีส.ส.คืน   แม้จะยังไม่ได้เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. แต่ก็ทยอยเปิดตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในกลุ่มสตรี 7 คน ได้แก่ ผุสดี วงศ์ก าแหง เขตราชเทวี, มาริยา ฤกษ์ดี เขตลาดกระบัง, ดร.สุร
ภา ประยงค์ระวิกูลเขต วังทองหลาง, นฤมล รัตนาภิบาลเขตบางกะปิ, ฉัฐภรณ์ ปานทอง เขตตลิ่งชัน, นิภาพรรณ จึงเลิศ
ศิริ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, และ ศิรินทิพย์ มีนมณี เขตมีนบุรี 
ทั้งหมดคือ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. และระดับท้องถิ่น ที่ปชป.เปิดตัวออกมา และคงได้เห็นการทยอยเปิดตัวเรื่อยๆ จนถึงการ
เลือกตั้งส.ส.  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/501013  

https://www.thansettakij.com/politics/501013
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 - 13:00 น. 
ภาพลักษณ์ การเมือง ของ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับสถานะ ‘ก้าวไกล’ 
 

 
 
คอลัมน์หน้า 3 : ภาพลักษณ์ การเมือง ของ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับสถานะ ‘ก้าวไกล’ 

ประหนึ่งว่า ถ้อยปรารภของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ระบุถึงแนวโน้มพรรคก้าวไกลก าลังทะยานเหนือกว่า
พรรคพลังประชารัฐ จะสะท้อน “จริต” แห่ง “ความวิตก” บรรดา “กองเชียร์” ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา อาจจะสยายยิ้ม ณ มุมปากพร้อมกับปล่อยวลีที่ว่า “เป็นไปไม่ได้” ออกมา แต่เมื่อมองไปยัง “ข้อเท็จริง” อัน
เป็น “ข้อมูลใหม่” ไม่ว่าจะเป็นผลของ “นิด้าโพล” ในเดือนกันยายน 2564 ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข “การบริจาคเงิน” ผ่าน
ระบบภาษีเงินได ้ที่พรรคก้าวไกลได้มา 12.6 ล้านบาท มิได้เป็น “เท็จ” 

หากความวิตกจาก นายเทพไท เสนพงศ์ แห่งพรรคประชาธิปัตย์มี “มูลเชื้อ” ความวิตกจาก ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า แห่งพรรคพลังประชารัฐ ก็มิได้ “เลื่อนลอย” และ “ว่างเปล่า” หากประเมินจากผลการเลือกตั้งเมื่อเดือน
มีนาคม 2562 ก็จะสามารถสัมผัสได้จากสภาพความเป็นจริงหลายประการในทางการเมือง ความเป็นจริง 1 คือ จ านวน 
ส.ส. 80 คน นี่ย่อมเป็นจ านวนที่เหนือกว่าพรรคภูมิใจไทย เหนือกว่าพรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นรองก็เพียง พรรคเพ่ือ
ไทย พรรคพลังประชารัฐ ทั้งๆ ที่พรรคอนาคตใหม่เป็น “หน้าใหม่” อ่อนเยาว์ยิ่ง 

ความเป็นจริง 1 ที่ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
มิอาจปัดปฏิเสธ นั่นก็คือ พรรคอนาคตใหม่ได้มาเพราะ “นิวโหวตเตอร์” ความเป็นจริงที่พรรคอนาคตใหม่ คือ ตัวแทน
ของ “เยาวรุ่น รุ่นใหม่” ได้สืบทอดและต่อยอดมาอยู่ใน “พรรคก้าวไกล” ครบถ้วน และด้วย “บทเรียน” ความจัดเจนที่
เพ่ิมข้ึน หากดูจากผลของ “นิด้าโพล” ประสานเข้ากับจ านวน 12.6 ล้านบาท อันพรรคก้าวไกลได้มาจากการบริจาคของ
ผู้เสียภาษีเงินได้ปี 2563 นี่มิน่าเป็นความวิตกเฉพาะ “พลังประชารัฐ” 

หากแต่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แห่งพรรคภูมิใจไทย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ แห่งพรรคประชาธิปัตย์ 
หรือ นายวราวุธ ศิลปอาชา แห่งพรรคชาติไทยพัฒนา ก็มีความจ าเป็นต้อง “ส าเหนียก” และ “หวั่นไหว” สถานะของ
พรรคก้าวไกล ณ วันนี้ จึงมิได้ยืนเรียงอยู่แถวเดียวกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย หรือพรรคพลังท้องถิ่นไท ต่อไปอีก
แล้ว หากไต่ระดับไปถึง “พลังประชารัฐ” ด้วยซ้ า 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/p-3-26-1064%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A.jpg
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ยิ่งเมื่อส ารวจถึงการปรากฏขึ้นของ “นิวโหวตเตอร์” อีกไม่ต่ ากว่า 3.7 ล้านคน เมื่อผนวกเข้ากับฐานเดิมก็จะมี
จ านวนไม่ต่ ากว่า 10.7 ล้านคน ก้อนเค้กนี้จะอยู่กับใคร หากมิใช่ “พรรคก้าวไกล” ในทางการเมือง  “วงกว้าง” พรรค
ก้าวไกลอาจไม่สามารถยืนเรียงอยู่เคียงกับพรรคเพ่ือไทยได้ เพราะมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่น่าจะห่าง
จาก “เพ่ือไทย” มากนัก มีความเป็นไปได้ท่ีพรรคก้าวไกลจะทะยานข้ามพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลัง
ประชารัฐ มามากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ พร้อมกับความโดดเด่นของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3009542   

https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3009542
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26 ต.ค. 2564 20:00 น. 
ท้าทายแบรนด์ "ทักษิณ" ทิ้งเกรียงซบค่ายบุรีรัมย์ 
 

 
 
อดีต ส.ส.เสื้อแดงเมืองอุบลฯ จ าใจทิ้ง "ทักษิณ" ซบภูมิใจไทย เบื้องลึกขัดแย้งชูวิทย์ กุ่ย สายตรงเกรียง  
กัลป์ตินันท์ แม่ทัพเพื่อไทยอีสานใต้  

ภาคอีสานกระแส “ทักษิณ” ยังมาแรง แต่ สมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.เสื้อแดง จ าใจทิ้งบ้านเก่ามาซบบ้านใหญ่
บุรีรัมย์ เพราะมีปัญหากับ ส.ส.รุ่นใหญ่คนหนึ่ง สายตรง เกรียง กัลป์ตินันท์ 

ยิ่งคนดูไบ “ทักษิณ” ตอกย้ าชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ ยิ่งท าให้ ส.ส.รุ่นใหญ่วางแผนดันลูกหลานลงสนามในเขต
ที่เพ่ิมข้ึนมา เบียดขับอดีต ส.ส.ที่ไม่มีเส้นสาย ต้องบากหน้าไปหาที่อยู่ใหม่ นักเลือกตั้งที่มั่นใจในฐานเสียงตัวเอง ก็พร้อม
จะทิ้ง “ทักษิณ” กรณีของสมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.อุบลราชธานี ก็สะท้อนภาวะผู้น าของ เกรียง กัลป์ตินันท์ แม่ทัพเพ่ือ
ไทยสายอีสานได้เป็นอย่างด ี

วันที่ 26 ต.ค.2564 ที่พรรคภูมิใจไทย มีการเปิดตัว 2 สมาชิกใหม่คือ พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ที่ถูกขับ
มาจากเพ่ือไทย และสมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.อุบลฯ ที่ลาออกจากเพ่ือไทย ทั้งคู่รู้ดีว่า การเลือกตั้งสมัยหน้า ต้องเจอคู่แข่ง
จากเพ่ือไทย เจอกระแสดราม่า “ทิ้งทักษิณ” แต่ก็พร้อมสู้ ด้วยมั่นใจในฐานเสียงที่ซุ่มสร้างมายาวนาน วันก่อนในคลิป
หลุด ทักษิณ ชินวัตร บอกกับเกรียง กัลป์ตินันท์ ว่า สมัยหน้าแลนด์สไลด์ แน่นอน พวกที่ไปรับตังค์เขามา สอบตกหมด 
ย่อมปลุกให้คนเพื่อไทยฮึกห้าวเหิมหาญ 
‘บทเรียนผู้เสียสละ’ 

เกรียง กัลป์ตินันท์ คงเชื่อแบรนด์ “ทักษิณ” จะท าให้เพ่ือไทย กวาดที่นั่ง ส.ส.ในอุบลฯ ,อ านาจเจริญ และ
ยโสธร ชนิดยกจังหวัด จึงไม่สนใจจะเหนี่ยวรั้งผู้แทนเสื้อแดงอย่างสมบัติ รัตโน ไว้ในทีมผู้สมัคร ส.ส.อุบลฯ  อนุทิน สวม
เสื้อพรรคให้ สมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.อุบลฯ  

วันที่ 24 ต.ค.2564 สมบัติ รัตโน อดีต ส.ส.อุบลฯ ได้โพสต์เฟซบุ๊คแจ้งข่าวส าคัญ หลังการลาออกจากเพ่ือไทย 
ใกล้จะครบ 3 ปี “แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของกระแสทั่วไป แต่ผมมั่นใจว่าพ่ีน้องในพ้ืนที่ อ าเภอม่วงฯ อ าเภอเหล่าเสือ
โก๊ก อ า เภอดอนมดแดง อ า เภอตาลสุม ไม่ ได้ ไหลตามกระแสมากนัก ตลอดระยะ 30 ปีทางการเมือง  
ชื่อสมบัติ รัตโน ฝังลึกในหัวใจของพ่ีน้องมาตลอด และพ่ีน้องได้พ่ึงพาอย่างสม่ าเสมอ ระยะเวลา ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ 
เลือกตั้งครั้งต่อไป” นั่นคือความในใจของสมบัติ ที่บอกกับกองเชียร์ว่า ได้ตัดสินใจแล้ว จะเดินทางไปเข้าสังกัดพรรคใหม่ 
ซึ่งก็คือพรรคภูมิใจไทยนั่นเอง 
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สมบัติ รัตโน เป็น สจ.เขต อ.ดอนมดแดง มาหลายสมัย ก่อนจะลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคไทยรักไทย และได้รับ
เลือกตั้ งเป็น ส.ส.สมัยแรก ด้วยกระแสทักษิณ ก่อนจะย้ายมาอยู่พรรคพลังประชาชนและพรรคเ พ่ือไทย   
ช่วงแดงทั้งแผ่นดิน สมบัติ ร่วมกับดีเจสาวฝั่งโขง แกนน าแดงอุบลฯ เคลื่อนไหวปลุกระดมคนเสื้อแดงขับไล่รัฐบาล
อภิสิทธิ์ แต่เลือกตั้งปี 2554 สมบัติ พ่ายคู่แข่งจากพรรคประชาธิปัตย์ 

ต้นเดือน ก.ย.2564 สมบัติโพสต์เฟซบุ๊ค อธิบายถึงสาเหตุที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งครั้งที่แล้ว “..เขตมันซ้ าซ้อนกันใน
บางพ้ืนที่ ก็มีผู้ใหญ่และผู้สมัครอีกคนมาขอให้ผมเสียสละ ข้อหาคือสมบัติเป็นคนจน ด้วยความรักพรรคเพ่ือไทยก็
เสียสละช่วยพรรค” 

หลังเลือกตั้งปี 2562 แกนน าพรรค จะแต่งตั้งสมบัติให้ไปท างานร่วมกับ ส.ส.คนที่เขาต้องเสียสละให้ลงสนาม 
สมบัติตัดสินใจลาออกจากเพ่ือไทยทันที 
‘พรรคใหญ่ปัญหาเยอะ’ 

ปัญหาของพรรคในเครือข่าย “ทักษิณ” หนีไม่พ้นเรื่องความขัดแย้งกันเอง จึงท าให้เกิดพรรคไทยสร้างไทยของ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และพรรคเส้นทางใหม่ของ จาตุรนต์ ฉายแสง 

ระดับจังหวัดก็มีปัญหาคล้ายกัน อย่างเลือกตั้งครั้งท่ีแล้ว จ.อุบลราชธานี ลดจาก 11 เขตเหลือ 10 เขต เบื้องต้น 
เ กรี ย ง  กั ลป์ ติ นั นท์  ว า งตั ว ผู้ ส มั ค ร  ส . ส . ไ ว้  10 เ ขต  10 คน  มี ชื่ อ สมบั ติ ด้ ว ย  บั ง เ อิญ เขต  7 ประกอบ  
อ.โขงเจียม, อ.ตาลสุม, อ.ดอนมดแดง, อ.เมืองอุบลราชธานี (บางต าบล) และ อ.ศรีเมืองใหม่ (บางต าบล) เป็นพ้ืนที่ทับ
ซ้อนของชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ และสมบัติ รัตโน 
เกรียงจึงขอร้องให้สมบัติเสียสละ เปิดทางให้ชูวิทย์ลงสนามเขต 7 โดยระหว่างหาเสียง สมบัติก็ช่วยแนะน า ส.ส.กุ่ยกับ
ชาวบ้านแถบ อ.ดอนมดแดง จนได้รับชัยชนะ 
เลือกตั้งครั้งหน้า จ.อุบลฯ จะมี ส.ส.เพ่ิมเป็น 12 เขต แต่ ส.ส.ขาใหญ่ก็เตรียมส่งลูกสาวลงสนาม จึงท าให้สมบัติ ต้อง
เลือกพรรคใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/489905  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/489905
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27 ตุลาคม 2564 00:10 น.   
โยนหินถามทาง !? 

 
 

และแล้วฉากแห่งความวุ่นวายระลอกใหม่ก็เกิดข้ึน เมื่อล่าสุดพรรคพลังประชารัฐก าลังเกิดศึกใน พลิกกลับวนมา
รอบใหม่อีกครั้ง ! พิษจากโพล ที่ กลุ่มร.อ.ธรรมนัส ซุ่มท าขึ้นมาเพ่ือหวังเช็คเรทติ้งส.ส.ในสายภาคใต้ ที่พรรคมีอยู่ในมือ 
13ที่นั่ง เหมือนเป็น จุดเริ่มต้น ที่ก าลังชี้ให้เห็นว่า ภายในพรรคยังมี ขั้วการเมือง ที่ขบเหลี่ยม เฉือนคมกันเองอยู่
ตลอดเวลา 

เพราะลึกๆแล้ว แม้ผลจากโพลที่กลุ่มของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค ไปซุ่มท ากันนั้นอาจสะท้อน
ความเป็นจริงว่า แม้พรรคพลังประชารัฐ จะเจาะฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์มาได้ 13ที่นั่ง แต่ปัจจัยส าคัญคือการ
อาศัย กระแสบิ๊กตู่ และก าลังภายใน การทิ้งพ้ืนที่ ไม่เกาะติดกับพ่ีน้องประชาชนนั้น ใช่ว่าจะไม่มีจริง 

แต่เมื่อเป็นการท าโพลจากกลุ่มของร.อ.ธรรมนัส ที่พุ่งเป้าหวังเขย่า ไปยัง กลุ่มส.ส.ใต้ที่สนับสนุน บิ๊กตู่ 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จึงกลายเป็นยากที่จะ ยอมรับ และเกิดภาพ ต่อต้านผล
โพล อย่างที่เห็น ! ปัญหาจากโพลก าลังแสดงให้เห็นว่า วันนี้ยังมีการ งัดข้อ และ ท้าทาย กันระหว่าง กลุ่มร.อ.ธรรมนัส 
กับ พล.อ.ประยุทธ์ โดยผ่านการ เขย่าส.ส.สายใต้ เพ่ือกระทบไปถึงบิ๊กตู่เป็นหลักใหญ่เท่านั้นและแน่นอนว่าปัญหา
ดังกล่าวยังเดินไปไม่ถึง ฉากจบ เมื่อวันนี้มีรายงานว่า มีความพยายามจาก ฝ่ายพล.อ.ประยุทธ์ พากันเคลื่อนไหวเพ่ือ 
ตอบโต้ ร.อ.ธรรมนัส คืน ! 

การโยนชื่อ เลขาธิการพรรคคนใหม่ มีขึ้นทันที เมื่อภายหลังจากเกิดความเคลื่อนไหวที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อ
พล.อ.ประยุทธ์ เรียก 6รัฐมนตรีในสายพูดคุยกันต่อ หลังเสร็จสิ้นการประชุมครม. ตามมาด้วยรายงานข่าวว่า พ่ีน้อง3ป. 
ยังไปหารือนอกรอบกันต่อท่ีบ้านพักของ บิ๊กป้อมพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
ทั้งชื่อของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม , สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และผู้อ านวยพรรคพลังประชารัฐ และ 
สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ล้วนแล้วแต่อยู่ในโฟกัสเมื่อข้ามวันโอกาสและความเป็นไปได้ว่าที่สุดแล้ว พรรคพลังประชา
รัฐ จะมีการเปลี่ยนตัวเลขาฯพรรค จริงหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส จะลุกออกจากเก้าอ้ีตัวนี้ไปอย่างง่ายดาย โดยไม่ ดิ้นสู้ อย่าง
นั้นหรือ แต่ที่แน่ๆ ทั้ง3ชื่อ ที่ถูกโยนลงมาครั้งนี้ ว่ากันว่าบางชื่อเพ่ือต้องการ โยนหินถามทาง ไปจนถึงความจงใจที่จะ
โยนลงมาเพ่ือให้ ช้ าที่สุด จนหมดโอกาสด้วยซ้ า ! 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/292345  

https://siamrath.co.th/n/292345
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20211026/d882b7fdf67ebee45e7ec3e489af29addaa2130c3c3e98b282e0aebf3d81902f.jpg?itok=4NvgrZuO
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27 ตุลาคม 2564 7:01 น. 
ศึกหาเสียงท่ีเข้มข้นแต่ไก่ยังไม่โห่ 
พรรคอ่ืนเริ่มเจาะพื้นที่อีสาน เพราะมีจ านวน ส.ส.เขตมากที่สุด และมีจ านวนประชากรมากที่สุดที่จะเป็นปัจจัยต่อ
จ านวน ส.ส.บัญชีรายช่ือที่พรรคจะได้ด้วย 

 
 

ขณะนี้รัฐบาลจะอยู่ครบวาระหรือไม่ก็ยังไม่รู้ แต่ก็มีหลายคนคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะยุบสภา จะแบบ “ยุบดีหรือ
ยุบไม่ดี” ก็แล้วแต่ช่วงเปิดสภาก็จะเห็นภาพชัดขึ้น กรณี “ยุบดี” คือไม่มีเกมตีรวนในสภาในกฎหมายส าคัญ ส.ส.พรรค
รัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รักสามัคคีกันโหวตดี 

แล้วจากนั้นก็รอให้มีการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ แล้วร่างแก้ไขกฎหมายลูก 2 ฉบับ คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ซึ่ง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เคยให้สัมภาษณ์ว่า กระบวนการช้าที่สุดคือ
ราวเดือน ก.ค. 65 ก็จะเสร็จ ซึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วงพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 65 …ง่ายๆ ให้งบเสร็จก่อนค่อยยุบ 

กรณี “ยุบไม่ดี” คือหาก“บางคนบางกลุ่ม” ในพรรค พปชร.ยังอารมณ์ค้างจากเรื่องพยายามสอย “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ก็คงต้องเล่นเกมตีรวนในสภา ให้องค์ประชุมมันไม่ครบ ล่มอยู่
บ่อยๆ ในช่วงการพิจารณากฎหมายส าคัญนั่นแหละ ยื้อให้คนดูร าคาญว่าคุม ส.ส.ท างานไม่ได้ 

พล.อ.ประยุทธ์เองก็น่าจะได้กลิ่นไม่ค่อยดีเรื่องปัญหาในสภา  ในการประชุม ครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มี
รายงานข่าวว่า นายกฯ ได้เรียกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเข้าพูดคุยถึงงานสภาตอนหนึ่ง ก าชับให้ ส.ส.อย่าขาดประชุมใน
กฎหมายส าคัญ.. ซึ่งถ้าองค์ประชุมล่ม หรือถูกฝ่ายค้านคว่ ากฎหมายการเงิน รัฐบาลก็ต้องลาออกแสดงความรับผิดชอบ 
พรรค พปชร.จะเอาไงก็ตาม แต่พรรคอ่ืนเขา “ไปต่อไม่รอแล้วนะ” เริ่มมีการหาเสียงแบบเปิดนโยบายกันแล้ว ขณะที่
องคาพยพของพรรค พปชร. ..พรรคที่หวังตัวเองเป็นสถาบันการเมืองในอนาคต วันนี้ยังตุ๊บป่องๆ อยู่เลย มีแต่ภาพการ
เดินสายลงพ้ืนที่ หรืออย่างมากก็พูดถึงงานเฉพาะหน้าเช่นเรื่องการเตรียมเปิดเมือง 

พรรคอื่นเริ่มเจาะพ้ืนที่อีสาน เพราะมีจ านวน ส.ส.เขตมากท่ีสุด และมีจ านวนประชากรมากท่ีสุดที่จะเป็นปัจจัย
ต่อจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคจะได้ด้วย พรรคก้าวไกลก็จะลงพ้ืนที่เข้าถึงชาวอีสานให้ได้มากที่สุด จากการที่ นาย
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคประกาศปรับภาพลักษณ์ตัวเองในการประชุมพรรคที่ขอนแก่น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

พรรคที่มุ่งยึดอีสานอย่างมีสีสันมากที่สุดคือพรรคเพ่ือไทย เอา นายทักษิณ ชินวัตร  นายกฯ ขวัญใจคนจนมา
ออกรายการคลับเฮาส์ อ้อนว่าเลือกเพ่ือไทยเขาได้กลับบ้าน และยกตัวอย่าง “อาจสามารถโมเดล” ที่นายทักษิณเคยไป
ท าเรียลิตี้แก้จนที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมย้ าว่าเสียดาย ถ้ารัฐบาลทักษิณ 2 อยู่ครบวาระ ใช้เงิน 4 แสนล้านก็แก้จนได้ 

และนายทักษิณก็ยังชู “เศรษฐกิจในกระแสนิยม” คือเรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ หรือพลังที่แฝงในสื่อบันเทิง ที่
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ โดยยกตัวอย่าง “ลิซ่า แบล็กพิงก์” ว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรอีสาน ท านองว่า จะพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นได้ต้องพัฒนาทรัพยากรคนพ้ืนที่ให้เป็น และเหน็บท่านผู้น าว่าคิดแต่จะสร้างทหารไม่คิดจะสร้างคนท างาน
เศรษฐกิจหรือ 

เรียกว่าเอาคะแนนนิยมเก่ามาสร้างความหวังขายพ้ืนที่ได้มาก แต่ในยุคปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่ตื่นตัวเรื่องกระแส
สิทธิมนุษยชน มีการตั้งค าถามถึงการปฏิรูปกองทัพและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องมาตรา 112 ที่วันนี้
ถูกมองว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมือง คนรุ่นใหม่คงต้องการฟัง “วิสัยทัศน์” ตรงนี้ด้วย 
คนรุ่นใหม่เป็นพวกใช้สื่อ เขาพร้อมจะกระจายประชาสัมพันธ์สิ่งที่แต่ละพรรคหาเสียงถ้าตรงใจ คะแนนเพ่ือไทยในภาค
อีสานจากนิด้าโพลก็ยังสูง …แต่เรื่องของสิทธิมนุษยชนก็มีคนอยากฟังว่า  “ตอนนี้มีปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ จะท า
อย่างไร” โดยเฉพาะนายทักษิณเองก็โดนครหาเรื่องคดีมาตรา 112 มาไม่น้อย จะมีท่าทีอย่างไร (เชื่อว่าเพื่อไทยเอาตาม)  
อยากปังๆ กว่านี้ ชูนโยบายที่คนรุ่นใหม่ชอบด้วย มี “โจทย์” อยู่แล้วจะก าหนดท่าทีอย่างไรล่ะ?   
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/413241/  
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27 ต.ค. 2564 เวลา 7:30 น. 
"พรพิมล" เคลียร์ทางสนามปทุม จับตาเกม "เลือกตั้งใหญ่-ท้องถิ่น" 
 

 
 
การย้ายชายคาหลังใหม่ของ "ก้อย พรพิมล" ครั้งนี้ มีเดิมพันเป็นศึกเลือกตั้ง "สนามเมืองปทุม" ที่ไม่ได้มีแค่สนาม
ใหญ่คือส.ส. หากแต่รวมไปถึงสนามท้องถิ่นของผู้เป็นสามี ซึ่งต้องลุ้นว่า จากนี้จะ "รุ่ง"หรือ"ร่วง" 

เป็นไปตามความคาดหมาย หลังพรรคเพื่อไทยมีมติขับ “ก้อย” พรพิมล ธรรมสาร พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค 
ล่าสุดเจ้าตัวได้สมัครเข้าสังกัด พร้อมสวมเสื้อภูมิใจไทยไปเรียบร้อย ตามกระแสข่าวที่ปรากฎออกมาก่อนหน้านี้   

“ส.ส.ก้อย” เปิดใจถึงร่วมชายคาค่ายสีน้ าเงินในครั้งนี้ในท านองที่ว่า “ได้ตัดสินใจมาสักระยะแล้ว เรื่องนี้ไม่มี
อะไรซับซ้อน เพราะไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคเพื่อไทยมาสักพักแล้ว” 

“การตัดสินใจคือเลือกอยู่แบบสบายใจ ไม่อยากอยู่ระหว่างความขัดแย้ง มาอยู่ในบ้านหลังที่ไม่ใหญ่มากแต่
อบอุ่น ทั้งยังมีความคุ้นเคยกับผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยหลายคน ตั้งแต่สมัยพรรคพลังประชาชน” เหตุผลที่ทาง ส.ส.ก้อย
ชี้แจง อันที่จริงการย้ายชายคาของ “พรพิมล” ก็เริ่มชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ส.ค.2564 เมื่อครั้งที่ “หัวหน้าหนู”
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางไปตรวจราชการที่
โรงพยาบาลธัญบุรี  

วันนั้น “ส.ส.ก้อย” ได้ไปร่วมต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน และดูเหมือนว่า เป็นส.ส.ค่ายสีน้ าเงินโดยพฤตินัยมา
ตั้งแต่วันนั้น ไม่ใช่พลังประชารัฐตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ท าให้สนาม “เมืองปทุม” มีส.ส.ค่ายสีน้ า
เงิน นั่งอยู่ในสภาฯ รวมแล้ว 3 ที่นั่ง ซึ่งนอกเหนือจาก ส.ส.ก้อยแล้ว ยังมี “อนาวิล รัตนสถาพร” ส.ส.เขต 3 ที่ย้ายมา
จากพรรคอนาคตใหม่ และ “พิษณุ พลธี” ส.ส.เขต 6 

เบื้องลึกเบื้องหลังของการตัดสินใจย้ายซบภูมิใจไทยรอบนี้  “ไม่มีอะไรซับซ้อน” เหมือนดังที่ ส.ส.ก้อยบอก 
เพราะหากเช็คกระแสในพ้ืนที่ดูแล้ว การสังกัดชายคาภูมิใจไทยดูแล้วอาจเอ้ืออ านวนมารกกว่า พลังประชารัฐ   
ทว่านอกเหนือจากกระแสพรรคที่เอ้ืออ านวย ยังมีปัจจัยส าคัญ ที่ไม่ได้มีแค่สนามใหญ่ที่ “ก้อย พรพิมล” ท าหน้าที่ ส.ส.
อยู่  หากแต่ยั งรวมไปถึ งการเคลียร์ทางสนามเลือกตั้ งท้องถิ่น ให้กับ  “นายกสมชาย” สมชาย รั งสิ วัฒน
ศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ผู้เป็นสาม ี
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ย้อนกลับไปเมื่ อปลายปี  2563 “นายกฯสมชาย”  ได้ ร่ วมด้วยช่วย  “ทีมรักปทุม”  ของ  “บิ๊ กแจ๊ส” 
พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี นอกจากนี้ญาติสามี “เฉลิมพงษ์ รังสิวัฒน
ศักดิ์” ยังได้เป็น ส.จ.ปทุมธานี เขต อ.ธัญบุรี อีกสมัย ในนามทีมคนรักปทุมของบิ๊กแจ๊ส 

ขณะที่เดือน มี.ค.2564 “สมชาย”ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
เอาชนะ “ณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล” เครือข่ายของ “ชาญ พวงเพ็ชร” อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี แม่ทัพเมืองปทุมแห่ง
ค่ายภูมิใจไทย 

ฉะนั้น การร่วมงานภายใต้ชายคาหลังใหม่ของ “ส.ส.ก้อย” ครั้งนี้ จึงต้องจับตาไปที่ศึกเลือกตั้งสนามเมืองปทุม 
ทั้ งสนามใหญ่  และสนามท้องถิ่ น  โดย เฉพาะในส่ วนของ  “นายกสมชาย”  จากเดิมที่ เ คยอยู่ ฝั่ งคู่ แข่ ง   
“นายกชาญ” ที่สุดแล้ว จะปรับเกม หรือเคลียร์ทางในการสู้ศึก “สนามเมืองปทุม” หลังจากนี้ภายใต้ชายคาหลังใหม่
อย่างไร  จากนี้ต้องจับตาจะ "รุ่ง" หรือ "ร่วง" อีกไม่นานคงได้รู้กัน!! 
  
อ้างอิง   : https://www.bangkokbiznews.com/politics/968179  
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27 ต.ค. 2564 เวลา 8:24 น. 
“3 ป.” ผนึก ก่อนถูกยึดพรรค ผุดพิมพ์เขียว รีโนเวท “พปชร.” 
 

 
 
ครั้งนี้ ดูเหมือน "พล.อ.ประวิตร" ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากจะทัดทาน เม่ือหลายปัจจัยกดดันให้ต้องปล่อยมือ 
เลิกอุ้ม "ธรรมนัส" เพราะรู้ดีว่า ถ้า "พล.อ.ประยุทธ์" อยู่ไม่ได้ ตัวเองก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน 

พรรคพลังประชารัฐ  ก าลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้ งส าคัญ  ด้วยปัจจัยและเงื่อนไขที่   
“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ยังคาอยู่ในต าแหน่งเลขาธิการพรรค ย่อมเป็นความไม่มั่นคงในฐานอ านาจของ “3 ป.” การ
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เรียก 6 รัฐมนตรี ของพลังประชารัฐ ขึ้นไปคุยบนตึก
ไทยคู่ฟ้า ท าเนียบฯ หลังการประชุมครม. เมื่อ 25 ต.ค. ที่ผ่านมาประเด็นส าคัญของการหารือของแกนน าระดับวีไอ
พี เริ่มเปิดหัวด้วยความกังวลของพล.อ.ประยุทธ์ ถึงการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ก าลังจะเปิดขึน้ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ 

มีการคุยกันถึงเรื่องตัวบุคคล  และการท างานในวิปรัฐบาล  กฎหมายส าคัญของรัฐบาลที่เตรียมเข้าน า
พิจารณา รวมถึงการจัดท าร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2566 ที่นายกฯ ห่วงว่าจะสะดุด เรื่องจึงลามมาถึงการคุยปรับ
โครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในสภาฯอย่างแยกกันไม่ออก ในเมื่อแกนน ากลุ่มก๊วนขา
ใหญ่ ยังคงมีบทบาทไม่น่าไว้วางใจ 

บรรยากาศภายในพรรคนับตั้งแต่ “ธรรมนัส” ถูกปลดพ้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ส.ส.ส่วนใหญ่ต่างอยู่ใน
อาการอึดอัด เพราะรู้ดีว่า การมีอยู่ของบางขั้วอ านาจในพรรค ไม่สามารถขับเคลื่อนพรรคสู้เลือกตั้งได้อย่างแท้จริง 
หลายคนจึงรอให้เกิดการล้างไพ่ จัดวางตัวบุคคลกันใหม่ และตอนนี้ดูเหมือนจะถึงเวลาแล้วเกมล่าชื่อกรรมการบริหาร
พรรคให้ลาออก เกินกึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 26 คน ก าลังด าเนินไปท่ามกลางแรงฮึดสู้ของคนใน  “กลุ่มธรรมนัส” ที่
พยายามล็อบบี้เพ่ือยื้อสถานะตัวเองให้นานที่สุด 

ถึ งอย่ า งนั้ น  หากการล่ าชื่ อ ไม่ เป็ นตาม เป้ า  ก็ ยั งมี แนวทาง เซ็ ตซี โ ร่  เ ลื อกกัน ใหม่  ด้ วยการ ให้   
พล.อ.ประวิตร ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรค ซึ่งจะส่งผลให้กรรมการบริหารทั้งหมดต้องพ้นต าแหน่งไปโดยปริยาย 
ครั้งนี้ ดูเหมือน พล.อ.ประวิตร ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากจะทัดทาน เมื่อหลายปัจจัยกดดันให้ต้องปล่อยมือ เลิก
อุ้ม ธรรมนัส เพราะรู้ดีว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ไม่ได้ ตัวเองก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน 

สถานการณ์ในพรรคช่วงที่ผ่านมา เผชิญภาวะสับสนอลหม่าน จากการเดินเกมของก๊วนขาใหญ่จน ส.ส.หลาย
คนไม่สบายใจกับท่าทีของ ธรรมนัส ต้ังแต่ถูกปลดพ้นรัฐมนตรีที่เปลี่ยนไปชัดเจนไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เหมือนเมื่อ
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ตอนรับต าแหน่งเลขาฯพรรค ใหม่ๆ ที่ประกาศจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ  คนเดิม แต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ เมื่อ 
“ธรรมนัส” เจอค าถามเดิม กลับบ่ายเบี่ยงโยนให้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรค 

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องการท าโพลล์วัดเรทติ้ง ส.ส.ของพรรค ที่สร้างความกังขาอย่างหนักให้กับส.ส. เพราะเกรง
ว่าจะมีธง ใช้เป็นข้ออ้างจัดการคนที่เป็นปฏิปักษ์ ไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งต่อไป ขณะเดียวกัน บรรดาขาใหญ่ที่ราย
ล้อม พล.อ.ประวิตร ยังได้ไปแจ้งส.ส.กทม.ของพรรคว่า ไม่ต้องไปสนับสนุน “บิ๊ก ป.” ที่เตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม. จนเกิดความสับสนวุ่นวายว่าเกิดอะไรขึ้น 

กระทั่ง พล.อ.ประวิตร ต้องออกมายืนยันชัดเจนกับลูกพรรคว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ท าให้ส.ส.หลายคนจึงมีค าถาม
ถึงการเดินเกมของขาใหญ่ว่า มีเจตนาอย่างไรกันแน่ ถึงได้แปลงสารจนพรรคปั่นป่วนอย่างหนัก ซึ่งเรื่องท านองนี้ เกิดข้ึน
ซ้ าแล้วซ้ าอีก 

จุดนี้ จึงเป็นอีกเหตุผลให้ ส.ส.จ านวนหนึ่ง ไม่ยอมรับในตัวกลุ่มก๊วนขาใหญ่ และมองว่าภาพลักษณ์ท่ีเต็มไปด้วย
ข้อครหา จะยิ่งฉุดคะแนนนิยมของพรรค และตัวผู้สมัคร ส.ส. 

เรื่องนี้ “3 ป.” และบรรดากุนซือรอบตัวรู้ดีว่า ขืนปล่อยให้พรรคเละเทะแบบนี้ต่อไป จะส่งผลสะเทือนฐาน
อ านาจอย่างใหญ่หลวง จึงถึงเวลาที่ผู้มีอ านาจต้องเข้ามาจัดการปัญหาความวุ่นวายภายในพรรคให้จบ  

ล่าสุด พิมพ์เขียวเรื่องการจัดสัดส่วนในพรรค ถูกร่างเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ว่าการจะท าพรรคให้เป็นสถาบัน
การเมือง จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เมื่อ 3 ป.จ าเป็นต้องกอดคอไปกันต่อ ภารกิจส าคัญในเวลานี้ จึงต้องขจัด
ภัยความมั่นคงภายในเร่งถอนรากถอนโคน"หัวขบวนก๊วนขาใหญ่" ที่จ้องโค่น “ป.ประยุทธ์” ที่ส าคัญเพ่ือเป็นการตัด
ตอน ก่อนจะลามไปถึงข้ันถูกยึดพรรค  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blogs/politics/968215  
  

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/politics/968215
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วันที่ 27 ตุลาคม 2564 - 08:57 น. 
09.00 INDEX อนิจจังแห่ง ธรรมนัส พรหมเผ่า สัมพันธ์กับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
อนิจจังแห่ง ธรรมนัส พรหมเผ่า สัมพันธ์กับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ขณะที่เกิดสภาพ ‘อ-เสถียร’ ในทางการเมือง ไม่ว่าต าแหน่งหัวหน้าพรรค ไม่ว่าต าแหน่งเลขาธิการพรรค 
ภายใน ‘พรรคพลังประชารัฐ’ อันส่อเค้าลางแห่งการแตกอย่างชนิดยับย่อย พรรคเพื่อไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวใหญ่ 
เห็นได้จากต าแหน่งหัวหน้าพรรค ต าแหน่งผู้อ านวยการพรรค นั่นก็คือ การจัดวาง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว จากจังหวัดน่าน
ให้ไปจ่ออยู่ที่ต าแหน่ง ‘ว่าที่’ หัวหน้าพรรค ขณะที่ นพ.สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี ก็ไปจ่ออยู่ในต าแหน่งว่าที่ ‘ผู้อ านวยการพรรค’  

บทสรุปของพรรคเพ่ือไทยว่าจะเขม้นมองไปยัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ห รือไม่ ว่าจะเขม้นหมายไปยัง  
นพ.สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี หรือไม่ค าตอบจะเริ่มเห็นในการประชุมที่ขอนแก่นวันที่ 28 ตุลาคม ในวันที่ 28 ตุลาคมส าหรับ
พรรคพลังประชารัฐก็จะเป็นการประ จันหน้ากันครั้ งส าคัญระหว่างกลุ่ม 6 รัฐมนตรีที่น าโดย นายสุริยะ  
จึงรุ่งเรืองกิจ กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อีกค ารบหนึ่ง โดยมีต าแหน่ง ‘เลขาธิการพรรค’ ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า เป็น ‘เดิมพัน’ อันแหลมคม ไม่ว่าจะมองว่าการพบระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ 6 รัฐมนตรีพรรคพลัง
ประชารัฐ ภายหลังการประชุมครม.เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคมด าเนินไปอย่างไร เป็นการ ‘เชิญ’ เข้าพบ เป็นการ ‘ร้อง
ขอ’ เข้าไปพบ แต่เป้าหมาย เด่นชัดว่าอยู่ที่ต าแหน่งเลขาธิการพรรคของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า การเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
อย่างครึกโครมตลอดวันอังคารที่ 26 ตุลาคม คือค าถามต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่าจะบริหารจัดการกับปัญหานี้
อย่างไร 

แม้ว่าค าตอบจะอยู่ที่วันพฤหสบดีในการประชุมพรรคพลังประชารัฐซึ่งมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังเข้าร่วมใน
ฐานะเลขาธิการก็ยังไม่มีความแจ่มชัดอย่างเพียงพอ จึงกลายเป็นว่าที่คาราคาซังอยู่ภายในพรรคพลังประชารัฐ คือ จะ
จัดการอย่างไรกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงจะเป็นที่พอใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี่คือความต่างระหว่าง
พรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือไทย ขณะที่พรรคเพ่ือไทยเดินหน้าไปอย่างมีเอกภาพและทวีความแข็งแกร่ง ภายใน
พรรคพลังประชารัฐยังอึกทึกไปด้วยความขัดแย้ง ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3011648  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_3011648
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/10/%E0%B8%92%E0%B8%920000004.jpg
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วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564,  
ลึกลับในสนามข่าว : 26 ตุลาคม 2564 
 

 
 
nn...รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง “พ่ีแหวง–แสวง บุญมี” ของสื่อมวลชนประจ ากกต. ท าให้น้องๆรอเก้อ
ด้วยความคิดถึง เพราะงานล้นมือมากจนแทบไม่มีเวลาให้สัมภาษณ์เลยยยยย พอได้มีเวลาสักนิด นักข่าวเลยไม่รอช้าขอ
ถามไถ่เจ้าตัว หลังกลับมานั่งท างานที่ออฟฟิศตามปกติ.. พร้อมๆกับที่ผู้บริหารระดับสูงหลายท่านของกกต.เกษียณไป
ช่วงตุลาคมที่ผ่านมาโดยพันต ารวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมาเลขาธิการ กกต.เซ็นค าสั่งมอบหมายให้รองฯแสวงดูแลงานเพ่ิมอีก 
5 ส านัก รวมของเดิม 3 ส านัก เป็น 8 ส านักฯ!!!!…ซึ่งล้วนเป็นงานหลักหัวใจส าคัญของส านักงาน กกต.ทั้งนั้น ได้แก่ 
ส านักบริหารทั่วไป ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักคลังส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักประชาสัมพันธ์ ส านัก
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักกิจการพรรคการเมือง... 
...ประจวบกับเป็นช่วงสถานการณ์การเมืองเริ่มร้อนระอุขึ้นมาแรงเริ่มแซงโควิด -19 ที่เริ่มเบา ทั้งศึกเลือกตั้ง อบต. ที่
ก าหนดวันไว้ 28 พ.ย . รวมถึงการเลือกตั้งในอนาคตที่จ่อคิวรอให้ กกต.จัดการ อย่างการเลือกตั้งเมืองพัทยา และศึก
เลือกตั้งผู้ว่ากทม. เป็นต้น เรียกว่านับจากนี้ ภารกิจของกกต.จะทยอยเข้ามามากมาย ก็หมายถึงงานเข้าทั่นฯรองแสวง
ด้วย ในฐานะผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเลขาธิการ กกต.ให้ดูแลงานส าคัญของ กกต.มากมายถึง 8 ส านัก... แต่น้อง
นักข่าวที่มีโอกาสพูดคุยกับรองฯแหวง ได้รับทราบถึงความตั้งใจของเจ้าตัว ที่บอกว่า  “กกต.เป็นคนกลาง ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย แต่ในฐานะผู้ท าหน้าที่กรรมการ เราต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทุกประตู รอแค่ทุกฝ่ายคุยกัน
ตกผลึกโจทย์ส่งมาถึง กกต.เมื่อไหร่ กกต.พร้อมล้อหมุนสตาร์ท+ทันที ขอเพียงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย บอกโจทย์
มาว่าอย่างไร ตอนนี้ กกต.มีข้อมูลเตรียมพร้อมรองรับเต็มที่ส าหรับการเดินหน้าขับเคลื่อนทันที รองรับการเลือกตั้งครั้ง
หน้า ไม่ว่าจะเกิดการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ตาม ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาแน่นอน”…แหมมม...เข้มแข็ง หนักแน่น สมกับที่ได้รับ
ความไว้วางใจ มอบหมายความรับผิดชอบใหญ่หลวงจากทั่นเลขาฯกกต.จริงๆ...รองฯแหวงสู้ๆ รองฯแหวงสู้ๆ...แฟนคลับ
เชียร์สุดใจกันเลย...nn 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/likesara/611319  
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