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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 30 ตุลาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 104/2564 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งจัดพิธีเปิด
กำรศึกษำอบรมหลักสูตร
กำรพัฒนำกำรเมืองและ
กำรเลื อกตั้ งระดั บสู ง 
รุ่นที่ 12 (พตส.12) 

ผู้จัดกำรออนไลน ์
 
 
 
 

เดลินิวส์ออนไลน ์

กกต. อบรม พตส.12 ผู้บริหำร 
พรรคกำรเมือง หวังยกระดับ-เลือกตั้ง
มีคุณภำพ 
กกต. เปิดกำรอบรม พตส.12 หวัง
สร้ำงกำรเมือง-เลือกตั้งคุณภำพ 

8 
 
 
9 
 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต. พร้อมเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. คำดวินิจฉัยสิทธิสมัครเสร็จ

สัปดำห์หน้ำ 
10 

2 7 HD ออนไลน์ กกต. พร้อมเลือกตั้ง อบต. เร่งตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลอืกตั้ง 
กว่ำ 100 คน 

11 

3 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน ์ กกต. พร้อมจัดเลือกต้ัง อบต. 12 
4 ส ำนักข่ำว 

กรมประชำสัมพันธ์
ออนไลน์ 

กกต. พรอ้มเลือกต้ัง อบต. โดยอยู่ระหว่ำงตรวจสอบสิทธิผู้สมัคร 
125 คน 

13 

5 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต.เร่งแก้ กม. บัตรสองใบ 3 เดือนเสร็จ ยังไม่เห็นปมร้อง 'บิ๊กตู'่ 
ครอบง ำ พปชร. 

14 

6 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน ์ อีก 3 เดือนแก ้กม.เลือกตั้ง ส.ส. เสร็จ 15 
7 ประชำชำติธุรกิจ

ออนไลน์ 
กกต. แจ้ง อสม. ที่ลงสมัคร อบต.ทั่วประเทศ ให้หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 
ช่วยโควิด 

16 

8 TrueID ออนไลน์ เลือกตั้ง อบต. 2564 : เปิดตัวอย่ำงเครื่องหมำยที่เป็นลักษณะบัตรดี -
บัตรเสีย 

17 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้ำนเมืองออนไลน์ "บิ๊กป้อม" เมิน "พท." เปิดตัว "อุ๊งอ๊ิง" นั่งกุนซือ ไม่กังวลสู้ศึกเลือกต้ัง

ครั้งหน้ำ 
18 

2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน ์ ประวิตรเมินเพ่ือไทยเปิดตัวอุ๊งอิ๊ง ไม่กังวลสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้ำ 19 
3 คมชัดลึกออนไลน ์ "ประวิตร" ไมห่วั่นสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้ำ หลังเพื่อไทยเปิดตัว อุ๊งอิ๊ง 20 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ “สมชัย”เรียกร้อง 8 กก.บห.พปชร. รับผิดชอบ-ประกำศลำออกปรับ

โครงสร้ำงพรรค 
21 

5 สยำมรัฐออนไลน์ “อรรถวิชช”์ ลุยตั้งตัวแทนพรรคกล้ำ ประกำศรับผู้สมัครส่งครบ 11 
เขตขอนแก่น หวังปักหมุดภำคอีสำน 

22 

6 InnNews ออนไลน์ พรรคกล้ำ ตั้งตัวแทนพรรคขอนแก่น 2 เขต 23 
7 มติชนออนไลน ์ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ เยือน ‘ร้อยเอ็ด’ เตรียมสู้ศึก ลต. ครั้งหน้ำ มั่นใจ 

‘บิ๊กป้อม’ น ำศึก จะมีชัยชนะมำกขึ้น 
24 

8 เดลินิวส์ออนไลน ์ ‘ธรรมนัส’ ฟิตบุกร้อยเอ็ด! ประกำศจัดเต็มชิงที่นั่ง ส.ส. 6 เขต 25 
9 เดลินิวส์ออนไลน ์ ปชป. ภำคเหนือชู ‘จุรินทร’์ นั่งนำยกฯ โวผลงำนปัง-ชำวบ้ำนปลื้ม 26 
10 มติชนออนไลน ์ ‘วีระ’ จี้ กกต. สอบ พปชร. หลังมีข่ำวสำวไส้ อมตัง ‘บิ๊กป้อม’ หนุน 

ส.ส. สู้เลือกต้ังในอีสำน 
27 

11 แนวหน้ำออนไลน ์ ‘ไพศำล’ ฟันฉับ! กลยุทธ์ทำงกำรเมืองที่ไม่ธรรมดำ 3ลุงกับกำร
เมืองไทย ‘อุ๊งอิ๊ง’ 

28 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ พรรคไหนเปิดตัวไม่กังวล! ปชป.หนุน “จุรนิทร์” นั่งนำยกฯ ผลงำน
เป็นที่ประจักษ์ 

29 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "เสรีพิศุทธ"์ ไม่หวั่น "พท." ชูคนรุ่นใหม่ ประเมินชิงกระแสจำก "ก้ำวไกล" 30 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอำแล้ว! ฮือจี้ กกต. เลิกห้ำม 'อสม.' ผู้สมัคร 'นำยกอบต.-ส.อบต.' 

หยุดปฏิบัติหน้ำที ่
31 

15 ผู้จัดกำรออนไลน ์ สั่งให้หยุดคุมโรคระบำด! "ศุภชัย" ฉะ กกต. ปมให้ อสม. หยุดปฏิบัติ
หน้ำที ่

32 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ อัด 'กกต.' เอำอะไรคิด ห้ำม อสม.-ลงเลือกตั้งท้องถิ่น หยุดปฏิบัติหน้ำ 33 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ “ภท.” ค้ำน “กกต.” ให้ อสม.สมัคร “อบต.” หยุดปฏิบัติหน้ำที่ 

กระทบกำรควบคุมโรค 
34 

18 มติชนออนไลน ์ ภูมิใจไทย โวย กกต. กังวลเกินเหตุ สั่ง อสม. งดท ำหน้ำที่ หลังเสนอ
ตัวลงเลือกต้ัง อบต. 

35 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "สมชัย" สมัครเป็นลูกพรรคเสรีรวมไทย แลว้ จ่อเสนอแผนให ้
พรรคเล็กชนะเลือกต้ัง 

36 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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บทความ / ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ลองสอบซ้อมระดับต ำบลก่อนดีไหม 37 
2 ข่ำวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง : ตู่แพ้ "เลือกตั้ง" 39 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ ผิดสูตรระบบรัฐสภำ 41 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ 2 พรรค เดินต่อทำงไหน? เมื่อ พท.วำงตัว "อุ๊งอิ๊ง" ปะทะ "ระเบิด

เวลำ" พปชร. 
42 

5 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

พลังประชำรัฐพักรบ “ธรรมนัส” เป็นต่อ “ประวิตร” คุมเกมสภำ
เบ็ดเสร็จ 

45 

6 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลำะสนำมกำรเมืองท้องถิ่น 47 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 ตุลำคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ ง เข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท 
รับเสด็จ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในกำรพระรำชพิธีทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผ้ำพระกฐิน พุทธศักรำช 
2564 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 ตุลำคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจ า
กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทำง 
มำปฏิบัติงำนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครพนม 
รับฟังกำรบรรยำยสรุปเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ทั้งนี้ ได้มอบหมำยนโยบำยและแนวทำง 
กำรปฏิบัติงำนตำมมติ กกต. ที่ส ำคัญ อีกทั้งแนะน ำแนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน โดยมี 
นำยสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครพนม และนำยไพรัต 
คัณทักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครพนม และพนักงำนที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมพบปะหำรือ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดนครพนม 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครพนม 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 

เลาะสนามการเมืองท้องถิ่น 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. อบรม พตส.12 ผู้บริหารพรรคการเมือง หวังยกระดับ-เลือกตั้งมีคุณภาพ 
เผยแพร่: 29 ต.ค. 2564 12:45   โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 

 
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดการอบรม พตส. 12 หวัง
ยกระดับการเมือง การเลือกตั้งให้มีคุณภาพ เป็นสถาบันเพื่อประชาชน 
 วันนี้ (29 ต.ค.) สถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้จัดพิธี
เปิดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) โดยมี นำยอิทธิพร บุญ
ประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เป็นประธำน ในพิธีเปิดกำรอบรมหลักสูตร พร้อมด้วย นำยปกรณ์ มหรรณพ 
นำยเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ นำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมตำมหลักสูตร  
จ ำนวน 120 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมและผู้เข้ำร่วมงำนทุกคนจะได้รับกำรตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจเชื้อ ATK 
(Antigen Test Kit) เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรศึกษำอบรม เพื่อเสริมสร้ำ งควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ แก่ผู้บริหำรพรรคกำรเมือง บุคคลกำรทำงกำรเมือง ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
ต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง พัฒนำศักยภำพและวิสัยทัศน์ ในกำรน ำองค์ควำมรู้ไปพัฒนำองค์กร เสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรม กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน ตลอดจนจิตส ำนึกทำงกำรเมือง เพื่อยกระดับกำรเมือง กำรเลือกต้ัง
ให้มีคุณภำพและเพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเมืองให้เป็นสถำบันทำงกำรเมืองของประชำชน 
 ส ำหรับกิจกรรมหลังจำกพิธีเปิดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูงครั้ง
นี้ ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมจะได้รับฟังกำรบรรยำยชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียด แนวทำง วิธีกำรจัดท ำเอกสำรยุทธศำสตร์
เพื่อกำรพัฒนำกำรเมือง พร้อมทั้งกิจกรรมแบ่งกลุ่มพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรจัดท ำเอกสำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
กำรเมือง โดยหลักสูตรได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมจะต้องจัดท ำงำนวิชำกำร 2 ประเภท ได้แก่ กำรจัดท ำ
เอกสำรวิชำกำรกลุ่ม ตำมกรอบหัวข้อที่หลักสูตรก ำหนด และกำรจัดท ำยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำกำรเมือง โดยมี
เป้ำประสงค์เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 16 ในส่วนของกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรเมือง และ
น ำเสนอผลงำนต่อสำธำรณะ 
 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000107173 
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กกต. เปิดการอบรม พตส.12 หวังสร้างการเมือง-เลือกตั้งคุณภาพ 
กกต. เปิดการอบรม พตส.12 หวังยกระดับการเมือง-การเลือกตั้งให้มีคุณภาพ เป็นสถาบันเพื่อ ปชช. 
29 ตุลำคม 2564  15:21 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. สถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) 
ได้จัดพิธีเปิดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) โดยมีนำยอิทธิ
พร บุญประคอง ประธำน กกต. เป็นประธำน ในพิธีเปิดกำรอบรมหลักสูตร พร้อมด้วย นำยปกรณ์ มหรรณพ , นำยเลิศ
วิโรจน์ โกวัฒนะ และนำยฐิติเชฏฐ์ นุชนำฏ กกต. ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมตำมหลักสูตร จ ำนวน 120 คน ทั้งนี้ผู้เข้ำ
รับกำรศึกษำอบรมและผู้เข้ำร่วมงำนทุกคนจะได้รับกำรตรวจคัดกรอง ด้วยชุดตรวจเชื้อ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
 โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรศึกษำอบรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ แก่ผู้บริหำรพรรคกำรเมือง บุคคลกำรทำงกำรเมือง ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
ต่ำงๆอย่ำงถูกต้อง พัฒนำศักยภำพและวิสัยทัศน์ ในกำรน ำองค์ควำมรู้ไปพัฒนำองค์กร  เสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรม กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน ตลอดจนจิตส ำนึกทำงกำรเมือง เพื่อยกระดับกำรเมือง กำรเลือกตั้ง
ให้มีคุณภำพและเพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเมืองให้เป็นสถำบันทำงกำรเมืองของประชำชน   
 ทั้งนี้ส ำหรับกิจกรรมหลังจำกพิธีเปิดกำรศึกษำอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง
ครั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมจะได้รับฟังกำรบรรยำยชี้แจงเกี่ยวกับรำยละเอียด แนวทำง วิธีกำรจัดท ำเอกสำร
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำกำรเมือง พร้อมทั้งกิจกรรมแบ่งกลุ่มพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรจัดท ำเอกสำรยุทธศำสตร์เพื่อ
กำรพัฒนำกำรเมือง โดยหลักสูตรได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมจะต้องจัดท ำงำนวิชำกำร 2 ประเภท ได้แก่ กำร
จัดท ำเอกสำรวิชำกำรกลุ่ม ตำมกรอบหัวข้อที่หลักสูตรก ำหนด และกำรจัดท ำยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำกำรเมือง โดยมี
เป้ำประสงค์เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/422699/ 
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กกต. พร้อมเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย. คาดวินิจฉัยสิทธิสมัครเสร็จสัปดาห์หน้า 
วันที่ 29 ตุลำคม 2564 - 12:50 น. 
 

 
 
กกต.พร้อมเลือกตั้ง อบต. คาดวินิจฉัยสิทธิสมัครเสร็จสัปดาห์หน้า เผยประสานกฤษฎีกา เร่งด าเนินการยกร่างแก้ 
กม.ลูกเลือกตั้งส.ส. คาดแล้วเสร็จ 2-3 เดือน เผย ยังไม่เห็นรายละเอียดปมร้องบิ๊กตู่ครอบง า พปชร. 
 เมื่อเวลำ 11.00 น. วันที่ 29 ตุลำคม ที่โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศูนย์รำชกำรฯ แจ้งวัฒนะ นำย
ปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ว่ำ ขณะนี้ทำงส ำนักงำนได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเลือกต้ัง
นำยกและสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) เรียบร้อยแล้วทั้ง 5,300 แห่ง ซึ่งเรำมีกำรเตรียมกำรอย่ำงเข้มข้น 
พร้อมที่จะแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้สูงอำยุที่จะ
มำใช้สิทธิ ซึ่งในวันที่ 28 พฤศจิกำยนที่จะเป็นวันเลือกตั้ง อบต. จึงอยำกเชิญชวนให้ประชำชนออกมำใช้สิทธิ เพรำะ 
อบต.เป็นหน่วยกำรเลือกตั้งที่ใกล้ชิดประชำชนมำกที่สุด เพื่อให้ได้ผู้บริหำรเข้ำไปแก้ไขปัญหำที่หลำยพื้นที่ก ำลังเผชิญอยู่
ขณะนี ้โดยเฉพำะปัญหำน้ ำท่วม 
 นำยปกรณ์ กล่ำวอีกว่ำ ขณะนี้ กกต.ก ำลังวินิจฉัยสิทธิกำรสมัครของผู้สมัครตำมมำตรำ 55 ของ พ.ร.บ.
เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในประกำศที่ กกต.ท้องถิ่นได้ประกำศให้เป็นผู้มีสิทธิสมัคร ซึ่งมีทั้งหมด 126 คน 
โดยจะวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในสัปดำห์หน้ำ และจะวินิจฉัยกรณีที่มีกำรร้องคัดค้ำนตำมมำตรำ 56 ว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จ ำนวน 55 คน ซึ่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรเลือกตั้ง อบต.หำกมีปัญหำใด สำมำรถโทรศัพท์สอบถำมมำที่สำยด่วน 1444 ซึ่ง 
กกต.ได้เปิดให้บริกำรตอบปัญหำถึง 30 คู่สำย 
 นำยปกรณ์ ยังกล่ำวถึงควำมคืบหน้ำในกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขกฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส.ให้สอดคล้องกับกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำ ขณะนี้ทำงส ำนักงำน กกต.และส ำนักงำนกฤษฎีกำก ำลังประสำนงำนกันอยู่ ก็จะรีบด ำเนินกำร
โดยเร็ว คำดว่ำ 2-3 เดือนจะแล้วเสร็จ ส่วนกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเรำนั้น เรำก็ไม่ได้กังวลเพรำะเรำปฏิบั ติตำม
รัฐธรรมนูญ 
 ส่วนที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นขอให้ กกต.ตรวจสอบ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม กรณีชี้น ำครอบง ำพรรคพลังประชำรัฐ 
หลังเชิญ 6 รัฐมนตรี เข้ำหำรือปัญหำภำยในพรรค นั้น นำยปกรณ์ กล่ำวว่ำ รำยละเอียดยังมำไม่ถึง ทรำบแต่เพียงข่ำว
เท่ำนัน้ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3015611 
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กกต. พร้อมเลือกตั้ง อบต. เร่งตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งกว่า 100 คน 
วันที่ 29 ต.ค. 2564 
 

 
 
 วันนี้ (29 ต.ค.64) นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวถึงกำรเตรียมควำมพร้อม
จัดกำรเลือกตั้ง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) ยืนยันว่ำขณะนี้ 
ส ำนักงำน กกต. ได้เตรียมควำมพร้อมเอำไว้ทั้งหมดแล้ว ทั้งกำรจัดสรรหน่วยเลือกตั้งและด้ำนบุคลำกร รวมถึงกำร
อ ำนวยควำมสะดวกและดูแลเรื่องกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และส ำนักงำน กกต. อยู่ระหว่ำงกำร
วินิจฉัยสิทธิผู้สมัครจ ำนวน 125 คน และผู้สมัครมีเรื่องร้องคัดค้ำน 55 คน ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องลงสมัครอย่ำงโปร่งใส 
และถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย กกต. จะเร่งวินิจฉัย ให้แล้วเสร็จในสัปดำห์หน้ำ 
 ส ำหรับกำรแก้ไขกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม นำยปกรณ์ กล่วว่ำ ขณะนี้ส ำนักงำน กกต. และส ำนักงำน คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ ก ำลังประสำนงำน เพื่อจัดท ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และไม่มีควำมเป็นกังวลว่ำจะเกิดปัญหำเช่นเรื่องกำรแบ่งเขต 
หรือกำรกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ เพรำะ กกต. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญ คำด 2-3 
เดือน แล้วเสร็จ 
 
อ้ำงอิง  :  https://news.ch7.com/detail/525633 
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กกต. พร้อมจัดเลือกตั้ง อบต.  
29/10/2564 14:32 
 

 
 
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 29 ต.ค.-กกต.พร้อมเลือกตั้งอบต. คาดวินิจฉัยสิทธิผู้สมัครเสร็จสัปดาห์ 
 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภำษณ์ ว่ำ ขณะนี้ส ำนักงำนกกต.เตรียมควำม
พร้อมกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.) เรียบร้อยแล้วทั้ง 5,300 แห่ง  ซึ่งเรำมีกำร
เตรียมกำรอย่ำงเข้มข้น  พร้อมที่จะแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เป็นผู้สูงอำยุที่จะมำใช้สิทธิในวันที่ 28 พฤศจิกำยน จึงขอเชิญชวนประชำชนออกมำใช้สิทธิ  เพรำะอบต.เป็น
หน่วยเลือกตั้งที่ใกล้ชิดประชำชนมำกที่สุด เพื่อให้ได้ผู้บริหำรเข้ำไปแก้ไขปัญหำที่หลำยพื้นที่ก ำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ 
โดยเฉพำะปัญหำน้ ำท่วม 
 “ขณะนี้ กกต. ก ำลังวินิจฉัยสิทธิกำรสมัครของผู้สมัครตำมมำตรำ 55  ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งเป็น
กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในประกำศที่กกต.ท้องถิ่นประกำศให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครทั้งหมด 126 คน โดยจะวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภำยในสัปดำห์หน้ำ และจะวินิจฉัยกรณีที่ร้องคัดค้ำนตำมมำตรำ 56 ว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจ ำนวน 
55 คน ซึ่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ในกำรเลือกตั้งอบต.หำกมีปัญหำใด สำมำรถโทรศัพท์สอบถำมมำที่สำย
ด่วน 1444 ซึ่งกกต.เปิดให้บริกำรตอบปัญหำถึง 30 คู่สำย” นำยปกรณ์ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย   
 
อ้ำงอิง  :  https://tna.mcot.net/politics-812711 
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กกต. พร้อมเลือกตั้ง อบต. โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิผู้สมัคร 125 คน 
29 ต.ค. 2564 
 

 
 
 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวถึงกำรเตรียมควำมพร้อมจัดกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ว่ำ ขณะนี้ กกต. ได้เตรียมควำมพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว 
ทั้งกำรจัดสรรหน่วยเลือกตั้งและด้ำนบุคลำกร รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกและดูแลเรื่องกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19 และขณะนี้ส ำนักงำน กกต. อยู่ระหว่ำงกำรวินิจฉัยสิทธิผู้สมัคร จ ำนวน 125 คน และผู้สมัครมีเรื่องร้อง
คัดค้ำน 55 คน ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องลงสมัครอย่ำงโปร่งใสและถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย กกต. จะเร่ง
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จในสัปดำห์หน้ำ 
 ส ำหรับกำรแก้ไขกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขณะนี้ กกต. และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้ประสำนงำนเพื่อ
จัดท ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และไม่เป็นกังวลว่ำจะเกิดปัญหำ เช่น เรื่องกำรแบ่งเขตหรือกำรกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ 
เพรำะ กกต. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญ โดยคำด 2-3 เดือนแล้วเสร็จ 
 
อ้ำงอิง  :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211029142813412 
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กกต.เร่งแก้ กม. บัตรสองใบ 3 เดือนเสร็จ ยังไม่เห็นปมร้อง 'บิ๊กตู'่ ครอบง า พปชร. 
29 ตุลำคม 2564 เวลำ 12:30 น. 
 

 
 
 29 ต.ค. 2564 – นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำในกำร
พิจำรณำร่ำงแก้ไขกฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส. ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำ ขณะนี้ทำงส ำนักงำน กกต. และ
ส ำนักงำนกฤษฎีกำก ำลังประสำนงำนกันอยู่  จะรีบด ำเนินกำรโดยเร็ว คำดว่ำ 2-3 เดือนจะแล้วเสร็จ ส่วนกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเรำนั้น ไม่ได้กังวลเพรำะเรำปฏิบัตติำมรัฐธรรมนูญ 
 ส่วนที่นำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นขอให้ กกต.ตรวจสอบ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม กรณีชี้น ำครอบง ำพรรคพลังประชำรัฐ 
หลังเชิญ 6 รัฐมนตรี เข้ำหำรือปัญหำภำยในพรรคนั้น นำยปกรณ์ ระบุว่ำ รำยละเอียดยังมำไม่ถึง ทรำบแต่เพียงข่ำว
เท่ำนั้น. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/news-update/14567/ 
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อีก 3 เดือนแก ้กม.เลือกตั้ง ส.ส. เสร็จ 
29/10/2564 14:24 
 

 
 
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 29 ต.ค.-กกต.เผยคืบหน้าแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งให้สอดรับรัฐธรรมนูญ คาดอีก 3 เดือนเสร็จ 
 นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภำษณ์ถึงควำมคืบหน้ำกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไข
กฎหมำยเลือกตั้ง ส.ส. ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำ ขณะนี้ส ำนักงำน กกต. และส ำนักงำนกฤษฎีกำ ก ำลัง
ประสำนงำนกันอยู่ จะรีบด ำเนินกำรโดยเร็ว คำดว่ำ 2-3 เดือนจะแล้วเสร็จ ส่วนกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้น ไม่
กังวล เพรำะปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญ   
 ส่วนกรณีนำยศรีสุวรรณ จรรยำ เลขำธิกำรสมำคมองค์กำรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องขอให้ กกต.
ตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม เชิญ 6 รัฐมนตรีหำรือ
ปัญหำภำยในพรรค ถือเป็นกำรครอบง ำพรรคพลังประชำรัฐหรือไม่ นำยปกรณ์ กล่ำวว่ำ รำยละเอียดยังมำไม่ถึง ทรำบ
แต่เพียงข่ำวเท่ำนั้น.-ส ำนักข่ำวไทย  
 
อ้ำงอิง  :  https://tna.mcot.net/politics-812703 
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กกต. แจ้ง อสม. ที่ลงสมัคร อบต.ทั่วประเทศ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ช่วยโควิด 
วันที่ 30 ตุลำคม 2564 - 11:54 น. 
 

 
กกต.ท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสั่งให้ อสม.ที่ลงสมัครเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศ-ผู้ช่วย
หาเสียง งดปฏิบัติหน้าที่ทันทีในการช่วยป้องกันโควิด-19 
 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ พ.ต.อ จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)
ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดไปถึง ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 เรื่อง ขอควำมร่วมมือให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ ผู้ช่วยหำเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง “ให้งดปฎิบัติ
หน้ำที่” 
 โดยอ้ำงถึงมติ ครม.เห็นชอบให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้ช่วยบริหำรท้องถิ่นขององค์กร
บริหำรส่วนต ำบลและ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโดยผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกองค์ดำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในวันอำทิตย์ที่ 28 
พฤศจิกำยนนี้ปรำกฏได้มีอำสำสมัคร อสม.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกหรือนำยกหรือเป็นผู้ช่วยหำเสียงผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 
 ขณะที่ อสม.เองก็มีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของ
โควิด-19 และหน้ำที่อื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมระเบียบของกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยอำสำสมัครสำธำณสุข
ประจ ำกมู่บ้ำน พ.ศ 2554 
 ส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ อสม.มีควำม “ใกล้ชิด” กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอำจส่งผลให้กำรเลือกตั้งไม่
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได ้
 ดังนั้น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จึงขอควำมร่วมมือแจ้งส่วนงำนที่เกี่ยวข้องได้ขอให้ อสม.ผู้ที่สมัครรับ
เลือกตั้งและผู้ช่วยหำเสียงเลือกตั้งให้ “งดปฏิบัติหน้ำที่” จนกว่ำกำรเลือกต้ังจะแล้วเสร็จ 
 ล่ำสุดมีรำยงำนข่ำวเข้ำมำว่ำ หนังสือฉบับดังกล่ำวออกมำช่วงที่มี อสม.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำขิก อบต.
หรือ นำยก อบต. หรือ เป็นผู้ช่วยหำเสียง จำกทั่วประเทศเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก ท่ำมกลำงกำรระบำดของโควิด-19 ที่ยัง
มีผู้ติดเช้ือรำยวันอยู่มำกกว่ำ 10,000 คนต่อวันขึ้นไป 
 ประกอบกับยังมีข้อถกเถียงกันว่ำ อสม.แท้ที่จริงแล้วถือเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือไม่อย่ำงไรจนน ำมำซึ่งกำรท ำ
หนังสือขอควำมร่วมมือมำยังปลัดกระทรวงสำธำรณสุขดังกล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.prachachat.net/general/news-792596 
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เลือกตั้ง อบต. 2564 : เปิดตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรด-ีบัตรเสีย 
29 ตุลำคม 2564 ( 12:41 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข่ำววันนี้ เพจเฟซบุ๊ก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้โพสต์เกี่ยวกับตัวอย่ำงเครื่องหมำยที่เป็น
ลักษณะบัตรดี และบัตรเสีย มำให้ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้องก่อนไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวันอำทิตย์ที่ 28 
พฤศจิกำยน 2564 วันเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 5,300 
แห่งทั่วประเทศ 
 
อ้ำงอิง  :  https://news.trueid.net/detail/LagyyXL5D3DV 
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"บิ๊กป้อม" เมิน "พท." เปิดตัว "อุ๊งอิ๊ง" นั่งกุนซือ ไม่กังวลสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 
วันศุกร์ ที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2564, 13.21 น. 
 

 
 
 เมื่อเวลำ 11.45 น. วันที่ 29 ตุลำคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรค
พลังประชำรัฐ(พปชร.)กล่ำวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทย เลือก น.ส.แพทองธำร ชินวัตร  เป็นประธำนที่ปรึกษำพรรคเพื่อไทย
ว่ำ เรื่องนี้ไม่ตอบ เป็นเรื่องของพรรคเขำ ยืนยันไม่กังวลในกำรสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้ำ ถ้ำกังวล พลังประชำรัฐก็ต้องยุบ
พรรค 
 พล.อ.ประวิตรกล่ำวที่กรณี นำยอำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคพปชร.คอมเม้นท์
สนับสนุน น.ส.แพทองธำร เป็นนำยกรัฐมนตรีหญิงว่ำ เป็นเรื่องของตัวบุคคล เดี๋ยวตนจะเรียกมำสอบถำมอีกครั้ง ส่วนที่
พรรคเพื่อไทย เลือก น.ส.แพทองธำร เป็นประธำนที่ปรึกษำพรรคเพื่อไทย พล.อ.ประวิตร ระบุ เรื่องนี้ไม่ตอบ เป็นเรื่อง
ของพรรคเขำ ยืนยัน ไม่กังวลในกำรสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้ำ ถ้ำกังวล พลังประชำรัฐก็ต้องยุบพรรค 
 พร้อมกันนี้พล.อ.ประวิตรกล่ำวถึงภำพรวมของพรรค หลังจำกกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ 
ยังอยู่ในต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรค ว่ำ ทุกอย่ำงจบแล้ว ไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไร จะถำมภำพรวมท ำไม 
 เมื่อถำมว่ำกังวลหรือไม่ว่ำในระยะยำวจะส่งผลกระทบกับพรรค พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ เวลำนี้ลูกพรรค
ยังเอำ ร.อ.ธรรมนัส อยู่ เมื่อถำมถึงสโลแกนว่ำ "เลือกควำมสงบ จบที่ลุงป้อม" มั่นใจว่ำจะควบคุมเสียงของ ส.ส.ได้
หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ไม่รู้อนำคต จะไปรู้ได้อย่ำงไร และไม่กังวลเสียงในสภำ เพรำะเสียงเรียบร้อยดี สำมำรถ
ควบคุมได้ และไม่กังวลว่ำควำมขัดแย้งในพรรค ไม่มีกำรปรับคณะรัฐมนตรีสื่อไปเขียนกันเอง 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/256350 
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ประวิตรเมินเพื่อไทยเปิดตัวอุ๊งอิ๊ง ไม่กังวลสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 
วันที่ 29 ต.ค. 2564 เวลำ 13:29 น. 
 

 
 
"บิ๊กป้อม"ลั่นถ้ากังวลสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าคงต้องยุบพปชร.จ่อเรียกลูกพรรคคุยคอมเมนต์ชู"อุ๊งอิ๊ง"เป็นนายกฯหญิง 
 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 ที่ท ำเนียบรัฐบำล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำ
พรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) กล่ำวถึงภำพรวมพรรค หลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ยังอยู่ในต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรคว่ำ 
ทุกอย่ำงจบแล้ว ไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไร จะถำมภำพรวมท ำไม 
 เมื่อถำมว่ำกังวลหรือไม่ว่ำในระยะยำวจะส่งผลกระทบกับพรรค พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ เวลำนี้ลูกพรรค
ยังเอำร.อ.ธรรมนัส อยู่ 
 เมื่อถำมถึงสโลแกน “เลือกควำมสงบ จบที่ลุงป้อม” มั่นใจว่ำจะควบคุมเสียงของ ส.ส.ได้หรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่ำวว่ำ ไม่รู้อนำคต จะไปรู้ได้อย่ำงไร และไม่กังวลเสียงในสภำ เพรำะเสียงเรียบร้อยดี สำมำรถควบคุมได้ และ
ไม่กังวลว่ำควำมขัดแย้งในพรรค ไม่มีกำรปรับครม. สื่อไปเขียนกันเอง 
 ผู้สื่อข่ำวถำมกรณี นำยอำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐ คอมเมนต์
สนับสนุน น.ส.แพทองธำร ชินวัตร บุตรสำวนำยทักษิณ ชินวัตร เป็นนำยกฯ หญิง พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ เป็นเรื่องของ
ตัวบุคคล เดี๋ยวจะเรียกมำสอบถำมอีกครั้ง 
 ส่วนที่พรรคเพื่อไทย เลือกน.ส.แพทองธำร เป็นประธำนที่ปรึกษำด้ำนกำรมีส่วนร่วมและนวัตกรรมใหม่ 
พล.อ.ประวิตร กล่ำวว่ำ ขอไม่ตอบ เป็นเรื่องของพรรคเขำ ยืนยันไม่กังวลในกำรสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้ำ ถ้ำกังวล พลัง
ประชำรัฐก็ต้องยุบพรรค 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/666783 
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"ประวิตร" ไม่หวั่นสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า หลังเพื่อไทยเปิดตัว อุ๊งอิ๊ง 
29 ต.ค. 2564  17:00 น. 
 

 
"พล.อ.ประวิตร" ยันไม่มีปรับ ครม. เซ่นท าแท้งปลด ธรรมนัส ไม่หวั่นสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า หลังเพื่อไทยเปิดตัว อุ๊
งอิ๊ง ลั่น ถ้ากังวล ก็ต้องยุบ พปชร. จ่อเรียกอาญาสิทธิ์ แจงหลังเม้นท์หนุนลูกทักษิณเป็นนายกฯหญิง 
 "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกำรยังอยู่ใน
ต ำแหน่งเลขำธิกำรพรรคของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ หลังวำนนี้ประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคว่ำ ทุกอย่ำงจบแล้ว ไม่มี
อะไรแล้ว บอกว่ำ ไม่มีอะไร ก็คือไม่มีอะไร จะถำมภำพรวมท ำไม  
 กังวลหรือไม่ระยะยำวยังมี ร.อ.ธรรมนัส เป็นเลขำฯส่งผลกระทบ"พล.อ.ประวิตร" ระบุว่ำ แล้วแต่เพรำะ
เวลำน้ีลูกพรรคยังเอำ ร.อ.ธรรมนัส อยู ่
 ส่วนที่มีสโลแกนว่ำ “เลือกควำมสงบ จบที่ลุงป้อม” มั่นใจว่ำจะควบคุมเสียงของ ส.ส.ได้หรือไม่ "พล.อ.
ประวิตร" ระบุว่ำ ไม่รู้อนำคต จะไปรู้ได้อย่ำงไร ทั้งนี้ ไม่กังวลเสียงในสภำฯ เพรำะเสียงเรียบร้อยดี สำมำรถที่จะควบคุม
ได้ และไม่กังวลว่ำ ควำมขัดแย้งในพรรคจะไม่น ำไปสู่กำรปรับ ครม.อีกรอบ โดยระบุว่ำ ไม่มี คุณไปเขียนกันเอง 
 กรณีนำยอำญำสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคพลังประชำรัฐ คอมเม้นท์สนับสนุน น.ส.แพ
ทองธำร ชินวัตร เป็นนำยกรัฐมนตรีหญิง "พล.อ.ประวิตร" ระบุว่ำ เป็นเรื่องของตัวบุคคล เดี๋ยวตนเองจะเรียกมำ
สอบถำมอีกครั้ง ส่วนกำรที่พรรคเพื่อไทย เลือก น.ส.แพทองธำร เป็นประธำนที่ปรึกษำพรรคเพื่อไทยนั้น พล.อ.ประวิตร 
ระบุ เรื่องนี้ไม่ตอบ เป็นเรื่องของพรรคเขำ ยืนยัน ไม่กังวลในกำรสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้ำ ถ้ำกังวลพลังประชำรัฐก็ต้องยุบ
พรรค  
 ส่วนกำรเสนอลดกำรระบำยน้ ำของเขื่อนเจ้ำพระยำเพื่อลดผลกระทบน้ ำท่วมนั้น พล.อ.ประวิตร ตอบรับ
ด้วยกำรพยักหน้ำ พร้อมระบุว่ำ ให้ทำง สทนช.ชี้แจง เรำพยำยำมบริหำรจัดกำรน้ ำให้ดีที่สุด ก็ถือว่ำ ช่วยเหลือได้มำกขึ้น 
ไม่เช่นน้ัน น้ ำจะท่วมกรุงเทพฯ  
 
อ้ำงอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/490370 
 
  
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/490370


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

21 

 

 
“สมชัย”เรียกร้อง 8 กก.บห.พปชร. รับผิดชอบ-ประกาศลาออกปรับโครงสร้างพรรค 
29 ต.ค. 2564 เวลำ 13:55 น. 
 

 
 
“สมชัย”โพสต์เรียกร้อง8กก.บห.พปชร.รับผิดชอบ-ประกาศลาออกปรับโครงสร้างพรรค ชี้ความผิดส าเร็จแล้ว ระบุ 
“สุชาติ” พูดแล้วเซ็นต์ลาออก วอนสร้างมาตรฐานรัฐมนตรี 
 นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) ได้โพสต์ข้อควำมลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่ำ กล้ำ
ท ำ ต้องกล้ำรับผิดชอบ ในบรรดำ 8 กรรมกำรบริหำรพรรคที่เป็นข่ำวเซ็นใบลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรค เพื่อ
กดดันให้มีกำรเปลี่ยนเลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ มี 6 คนที่เป็นรัฐมนตรี  คือ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สมศักดิ์ เทพสุทิน 
อนุชำ นำคำศัย ชัยวุฒิ ธนำคมนุสรณ์ สุชำติ ชมกลิ่น และ อิทธิพล คุณปลื้ม  
 โดยใน 6 รัฐมนตรีดังกล่ำว มีคนเดียวที่ปริปำกให้สัมภำษณ์ว่ำเซ็นใบลำออกแล้ว คือ สุชำติ ชมกลิ่น  ส่วน
อีก 5 รมต. แม้บำงคนจะแสดงอำกำรฟึดฟัดไม่พอใจเลขำธิกำร บอกว่ำจ ำเป็นต้องเปลี่ยน แต่ไม่ปรำกฏหลักฐำนใบลำ
ออก หรือ ค ำที่หลุดออกจำกปำกสักค ำวำ่จะลำออก  
 “แม้กำรลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรค ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่ำ จะเพียงแค่วำจำหรือต้องส่งเอกสำร 
หรือ ต้องให้หัวหน้ำพรรคเซ็นอนุมัติ แต่ควำมเป็นรัฐมนตรีที่มีควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินอย่ำงใหญ่
หลวง สิ่งที่พูดจำกปำกต้องผ่ำนกำรไตร่ตรองและมีควำมน่ำเชื่อถือ มิใช่กลับไปกลับมำหำควำมเชื่อถือไม่ได้ เหมือนไม้
หลักปักขี้เลน”  
 อีกทั้ง ส ำนักงำนคณะกฤษฎีกำ เคยมีค ำวินิฉัยที่ 73/2525 ว่ำ ผู้เป็นรัฐมนตรีแม้ลำออกจำกกำรเป็น
รัฐมนตรีเพียงแค่ด้วยวำจำก็มีผลสมบูรณ์ ซึ่งแม้ไม่ใช่ประเด็นกำรลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคของผู้เป็นรัฐมนตรี 
แต่พอเทียบเคียงได้เช่นกัน  
 “คุณสุชำติ จึงควรแสดงควำมรับผิดชอบ ด้วยกำรลำออกจำกกรรมกำรบริหำรพรรคเนื่องจำกได้กล่ำว
วำจำชัดเจนต่อสำธำรณะ ยกเว้นต้องกำรแสดงออกให้สังคมเห็นว่ำน่ีคือ มำตรฐำนของ รัฐมนตรีชุดนี้ ที่มีปำกจะพูดอะไร
ก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ” 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/968829 
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“อรรถวิชช์” ลุยตั้งตัวแทนพรรคกล้า ประกาศรับผู้สมัครส่งครบ 11 เขตขอนแก่น หวังปักหมุดภาคอีสาน 
สยำมรัฐออนไลน์  29 ตุลำคม 2564 14:30 น.  
 

 
 
“อรรถวิชช์” ลุยตั้งตัวแทนพรรคกล้า ประกาศรับผู้สมัครส่งครบ 11 เขตขอนแก่นเดินหน้าปักหมุดภาคอีสาน ตั้งธง
ส่งผู้สมัครครบ 400 เขตทั่วประเทศ ห่วงน้ าท่วม อ.ชนบท มีพื้นที่ถูกตัดขาด อบต.จัดเก็บรายได้เพียง 20,000 บาท
ต่อปี การช่วยเหลือส่วนกลางยังไปไม่ถึงหลายพื้นที่ ตัดสินใจลงพื้นที่ช่วยเหลือ มอบสิ่งของยังชีพ 
 วันที่ 29 ต.ค.64 นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรคกล้ำ เดินหน้ำลงพื้นที่ต่อจำกเมื่อวำนนี้ 
จัดตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดอีก 2 เขต คือเขต 1 อ.เมือง และเขต 2 อ.ซ ำสูง จ.ขอนแก่น โดยกล่ำวว่ำ 
ได้รับกำรต้อนรับจำกประชำชนอย่ำงอบอุ่น ย้ ำว่ำจังหวัดขอนแก่นไม่ได้เป็นพื้นที่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง แม้พรรคกล้ำ
เป็นพรรคน้องใหม่ แต่ตัดสินใจเดินทำงมำขอนแก่นครำวนี้ จัดตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดได้หลำยเขตแล้ว 
พร้อมยืนยันว่ำพรรคกล้ำจะส่งผู้สมัครให้ครบทั้ง 11 เขตในจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ได้ผู้สมัครหลำยเขตแล้วแต่ยังไม่
ครบถ้วน หำกท่ำนใดมีควำมสนใจก็อยำกเชิญชวนให้สมัครสมำชิก โดยพรรคก ำลังคัดสรรคนที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน
ในพื้นที่ อย่ำงภำคกำรเกษตร กำรปลูกข้ำว กำรจัดกำรน้ ำ ส่วนพื้นที่ อ.เมืองเขต 1 ก็มีผู้เสนอตัวมำ แต่จะมีกำรเลือกอีก 
โดยจะมีกำรท ำไพรมำรี่โหวตขึ้นมำแข่งขันกัน เพรำะเป็นพ้ืนที่ส ำคัญที่มีมหำวิทยำลัย เป็นเมืองศูนย์กลำงอินโดจีน ซึ่งอีก 
3 สัปดำห์ ทำงพรรคก็จะกลับมำท ำกิจกรรมในพื้นที่อีกครั้ง 
 ส่วนภำพรวมควำมพร้อมในพื้นที่ภำคอีสำน นำยอรรถวิชช์กล่ำวว่ำ พรรคกล้ำมีเป้ำหมำยส่งผู้สมัครให้ครบ
ทั้งภำคอีสำน ครบ 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศไทย ไม่ว่ำระบบเลือกตั้งจะเป็นแบบไหนพรรคกล้ำพร้อมสู้เสมอ เชื่อว่ำ
หลักควำมเป็นพรรคเศรษฐกิจ กำรท ำประเทศให้ทันสมัยด้วยกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ เข้ำใจประสบกำรณ์ รวบรวมคนที่มี
ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนมำอยู่ด้วยกัน ไม่ผูกขำดไปที่นักกำรเมือง แต่ใช้บุคคลจำกประสบกำรณ์สำขำอีกชีพ มี
ควำมหมำยกับพรรคมำกในกำรท ำประเทศให้ทันสมัยขึ้น 
 นำยอรรถวิชช์ กล่ำวด้วยว่ำ นอกจำกจัดตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดแล้ว ที่พรรคกล้ำมำพื้นที่
ขอนแก่นเพรำะเป็นห่วงวิกฤตน้ ำท่วมหลำยพื้นที่ โดยช่วงบ่ำยจะลงพื้นที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ซึ่งตอนนี้ถนนถูกตัด
ขำด แต่ อบต.จัดเก็บรำยได้เองได้เพียง 20,000 บำทต่อปี ขณะที่กำรช่วยเหลือจำกส่วนกลำงก็ยังไปไม่ถึง จึงมองว่ำ
ปล่อยให้มีต ำบลหรือหมู่บ้ำนเป็นแบบนี้ไม่ได้ แบบนี้คือสิ่งที่พรรคกล้ำได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่ำต้องไปทันที และขอให้พี่น้อง
ขอนแก่นที่เจริญเติบโตในเมืองใหญ่ มีฐำนะดี อยำกให้กลับมำช่วยขอนแก่น เพรำะประสบปัญหำจริงๆ 
 
อ้ำงอิง  :  https://siamrath.co.th/n/293208 
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พรรคกล้า ตั้งตัวแทนพรรคขอนแก่น 2 เขต 
29 ตุลำคม 2021 - 14:47 
 

 
พรรคกล้า ตั้งตัวแทนพรรคขอนแก่น 2 เขต “อรรถวิชช์”ยันพร้อมส่งผู้สมัครให้ครบทั้ง 11 เขต เร่งคัดสรรผู้
เหมาะสม 
 นำยอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขำธิกำรพรรคกล้ำ เดินหน้ำลงพื้นที่ จัดตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำ
จังหวัดอีก 2 เขต คือเขต 1 อ.เมือง และเขต 2 อ.ซ ำสูง จ.ขอนแก่น โดยกล่ำวว่ำ ได้รับกำรต้อนรับจำกประชำชนอย่ำง
อบอุ่น ย้ ำว่ำจังหวัดขอนแก่นไม่ได้เป็นพื้นที่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง แม้พรรคกล้ำเป็นพรรคน้องใหม่ แต่ตัดสินใจเดินทำง
มำขอนแก่นครำวนี้ จัดตั้งตัวแทนพรรคกำรเมืองประจ ำจังหวัดได้หลำยเขตแล้ว พร้อมยืนยันว่ำพรรคกล้ำจะส่งผู้สมัคร
ให้ครบทั้ง 11 เขตในจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ได้ผู้สมัครหลำยเขตแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน หำกท่ำนใดมีควำมสนใจก็อยำก
เชิญชวนให้สมัครสมำชิกโดยพรรคก ำลังคัดสรรคนที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนในพื้นที่ โดยจะมีกำรท ำไพรมำรี่โหวต
ขึ้นมำแข่งขันกัน ซึ่งอีก 3 สัปดำห์ ทำงพรรคก็จะกลับมำท ำกิจกรรม 
ในพื้นที่อีกครั้ง 
 ส่วนภำพรวมควำมพร้อมในพื้นที่ภำคอีสำน นั้น พรรคกล้ำมีเป้ำหมำยส่งผู้สมัครให้ครบทั้งภำคอีสำน ครบ 
400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศไทย ไม่ว่ำระบบเลือกตั้งจะเป็นแบบไหนพรรคกล้ำพร้อมสู้เสมอ เชื่อว่ำหลักควำมเป็นพรรค
เศรษฐกิจ กำรท ำประเทศให้ทันสมัยด้วยกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ เข้ำใจประสบกำรณ์ รวบรวมคนที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำนมำอยู่ด้วยกัน ไม่ผูกขำดไปที่นักกำรเมือง แต่ใช้บุคคลจำกประสบกำรณ์สำขำอีกชีพ มีควำมหมำยกับพรรค
มำกในกำรท ำประเทศให้ทันสมัยขึ้น 
 ส ำหรับกำรที่พรรคกล้ำมำพื้นที่ขอนแก่นเพรำะเป็นห่วงวิกฤตน้ ำท่วมหลำยพ้ืนที่ ในต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท 
ซึ่งตอนนี้ถนนถูกตัดขำด แต่ อบต.จัดเก็บรำยได้เองได้เพียง 20,000 บำทต่อปี ขณะที่กำรช่วยเหลือจำกส่วนกลำงก็ยังไป
ไม่ถึง จึงมองว่ำปล่อยให้มีต ำบลหรือหมู่บ้ำนเป็นแบบนี้ไม่ได้ แบบนี้คือสิ่งที่พรรคกล้ำได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่ำต้องไปทันที 
และขอให้พี่น้องขอนแก่นที่เจริญเติบโตในเมืองใหญ่ มีฐำนะดี อยำกให้กลับมำช่วยขอนแก่น เพรำะประสบปัญหำจริงๆ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_222155/ 
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‘ธรรมนัส-นฤมล’ เยือน ‘ร้อยเอ็ด’ เตรียมสู้ศึกลต.ครั้งหน้า มั่นใจ ‘บิ๊กป้อม’ น าศึก จะมีชัยชนะมากขึ้น 
วันที่ 29 ตุลำคม 2564 - 15:17 น. 

 
 
‘ธรรมนัส-นฤมล’ เยือน ‘ร้อยเอ็ด’ เตรียมสู้ศึกลต.ครั้งหน้า มั่นใจ ‘บิ๊กป้อม’ น าศึก จะมีชัยชนะเพิ่มมากขึ้น 
 เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม ที่ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์กำร์เดนท์ จ.ร้อยเอ็ด ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่ำ ส.ส.พะเยำ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก ,นำยเอก
รำช ช่ำงเหลำ ส.ส.ระบบบัญชีรำยชื่อ และนำยสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น ร่วมพบปะสมำชิกพรรค และสังเกตุกำรณ์ 
กำรประชุมเลือกตัวแทนพรรคพปชร. ประจ ำเขตเลือกตั้ง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนำยเวียง วรเชษฐ์ อดีต ส.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่ปรึกษำรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และนำงสำวจุรีพร สินธุไพร ตัวแทนว่ำทีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดร้อยเอ็ด 
ร่วมต้อนรับ 
 ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริหำรพรรคพปชร.ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคัดเลือกตัวแทนพรรคฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ ำนวน 6 เขต ได้แก่เขต 1 เขต 2, เขต 4, เขต 5, เขต 6 และเขต 7 ซึ่งบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก มีสมำชิกพรรคฯ
ในพื้นเข้ำร่วมประชุมเป็นจ ำนวนมำก และมีเจ้ำหน้ำที่ คณะกรรมกำรเลือกตั้ง (กกต.) ร้อยเอ็ด รวมทั้งคณะกรรมกำร
ควบคุมโรคติดต่อ อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด มำดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระเบียบของ กกต.และมำตรกำรป้องกันและ
ควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่ำงเข้มงวด 
 ทั้งนี้ร.อ.ธรรมนัส กล่ำวว่ำ ขอขอบคุณพี่น้องสมำชิกพรรคฯชำวร้อยเอ็ด ที่มำร่วมประชุมเลือกตัวแทนเขต
ของพรรคในวันนี้ สะท้อนให้เห็นว่ำประชำชน มีควำมพร้อมและกระตือรือร้นในกำรเตรียมกำรเลือกตั้งในครั้งหน้ำที่จะ
มำถึง กำรประชุมเพื่อเลือกตัวแทนในครั้งนี้ เป็นไปตำมขั้นตอนตำมระบบกำรคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น หรือไพรมำรีโหวต 
(Primary Vote) ซึ่งพรรคมีควำมพร้อมให้ด ำเนินกำรเลือกตัวแทนเขตให้ครบทั้ง 400 เขต ตำมที่ได้วำงเป้ำหมำยไว้ 
 “ผมขอขอบคุณทุกก ำลังใจที่มอบให้ในเรื่องต่ำงๆ เมื่อทุกอย่ำงผ่ำนไปแล้ว วันนี้เรำต้องร่วมกันเดินหน้ำ
ท ำงำน และสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองก็ไม่มีอะไรแน่นอน เรำต้องเตรียมพร้อมไว้ ดังนั้นขอให้ทุกคนมีควำมมั่นใจใน นโยบำย
ของพรรคในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ ภำยใต้กำรน ำของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำ
พรรค มีเป้ำหมำยท ำงำนเพื่อชำติบ้ำนเมืองและพี่น้องประชำชน 
 ซึ่ง พล.อ.ประวิตร เน้นย้ ำมำตลอดว่ำ ทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เดินไปข้ำงหน้ำ เพื่อควำมเป็นปึกแผ่น
ของพรรคฯ และเป็นที่พึ่งพำได้ ซึ่งในส่วนพื้นที่ร้อยเอ็ดทั้ง 6 เขต เรำพร้อมสนับสนุนเต็มที่ และในนำมพรรค พปชร. ก็
พร้อมท ำงำนอย่ำงหนัก เพื่อผลของกำรเลือกตั้งให้ได้ตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้” ร.อ.ธรรมนัส กล่ำว 
 ด้ำน นำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก พรรค กล่ำวว่ำ วันนี้เป็นโอกำสดีที่ได้มำร่วมสังเกตุกำรณ์กำร
ประชุมคัดเลือกตัวแทนเขตประจ ำเขตเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด และขอแสดงควำมยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันนี้ เพื่อ
เป็นตัวแทนของพรรคฯในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ ซึ่งตนเองก็มั่นใจว่ำ ภำยใต้กำรน ำของพล.อ.ประวิตร ในฐำนะหัวหน้ำ
พรรค นั้นเรำจะได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชน และมีชัยชนะเพิ่มมำกขึ้นแน่นอน 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3015933 
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‘ธรรมนัส’ ฟิตบุกร้อยเอ็ด! ประกาศจัดเต็มชิงที่นั่ง ส.ส. 6 เขต 
'ธรรมนัส' เดินสายลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด มั่นใจชิงที่นั่ง ส.ส.ในสนามเลือกตั้งทั้ง 6 เขต ด้าน 'นฤมล' โวภายใต้การน า
ของ 'บิ๊กป้อม' กวาดที่นั่ง ส.ส. มากขึ้น 
29 ตุลำคม 2564  15:36 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ ห้องประชุมประดับเพชร รร.เพชรรัตน์กำร์เดนท์ จ.ร้อยเอ็ด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ 
ส.ส.พะเยำ เลขำธิกำรพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนำงนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นำยเอกรำช 
ช่ำงเหลำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น เดินทำงลงพื้นที่  จ.ร้อยเอ็ด เพื่อร่วมพบปะสมำชิกพรรค 
และสังเกตกำรณ์กำรประชุมเลือกตัวแทนพรรค พปชร. ประจ ำเขตเลือกตั้ง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนำยเวียง วรเชษฐ์ อดีต 
ส.ส.ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษำ รมว.วัฒนธรรม และ น.ส.จุรีพร สินธุไพร ตัวแทนว่ำที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ร้อยเอ็ด ร่วม
ต้อนรับ และกล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์จัดงำน โดยบรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคัก 
 ร.อ.ธรรมนัส กล่ำวช่วงหนึ่ง ยืนยันพรรค พปชร. มีควำมพร้อมเลือกตัวแทนเขตให้ครบทั้ง 400 เขต และ
ขอบคุณทุกก ำลังใจที่มอบให้ในเรื่องต่ำงๆ เมื่อทุกอย่ำงผ่ำนไปแล้ว วันนี้เรำต้องร่วมกันเดินหน้ำท ำงำน และสถำนกำรณ์
บ้ำนเมืองไม่มีอะไรแน่นอน เรำต้องเตรียมพร้อม ดังนั้นขอให้ทุกคนมีควำมมั่นใจนโยบำยพรรคในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ
ภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำพรรค ที่มีเป้ำหมำยท ำงำนเพื่อชำติ
บ้ำนเมืองและพี่น้องประชำชน 
 “พล.อ.ประวิตร เน้นย้ ำมำตลอด ทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เดินไปข้ำงหน้ำ เพื่อควำมเป็นปึกแผ่นของ
พรรคและเป็นที่พึ่งพำได้ ซึ่งในส่วนพื้นที่ร้อยเอ็ดทั้ง 6 เขต เรำพร้อมสนับสนุนเต็มที่ และในนำมพรรค พปชร. พร้อม
ท ำงำนอย่ำงหนักเพื่อผลของกำรเลือกต้ังให้ได้ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้” ร.อ.ธรรมนัส กล่ำว 
 ด้ำนนำงนฤมล กล่ำวว่ำ วันนี้เป็นโอกำสดีที่ได้มำร่วมสังเกตกำรณ์กำรประชุมคัดเลือกตัวแทนเขตประจ ำ
เขตเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด และขอแสดงควำมยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของพรรคในกำร
เลือกตั้งครั้งหน้ำ ซึ่งตนมั่นใจว่ำภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.ประวิตร พรรค พปชร.จะได้รับควำมไว้วำงใจจำกประชำชน 
และมีชัยชนะเพิ่มมำกขึ้นแน่นอน. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/422803/ 
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ปชป. ภาคเหนือชู ‘จุรินทร์’ นั่งนายกฯ โวผลงานปัง-ชาวบ้านปลื้ม 
‘นราพัฒน์’ น า ปชป.ภาคเหนือ ชู ‘จุรินทร์’ นั่งนายกฯ โวผลงานปัง-ชาวบ้านปลื้ม เสนอโมเดล ‘เชื่อมเหนือ เชื่อม
โลก’ ใช้ภาคเหนือเป็นฮับส่งออกไปจีน 
29 ตุลำคม 2564  15:50 น. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ จ.เชียงใหม่ นำยนรำพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ ดูแลภำคเหนือ 
และผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับคณะสมำชิกพรรค อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ว่ำที่ผู้สมัคร ส.ส. และ
คณะท ำงำนด้ำนยุทธศำสตร์ภำคเหนือ เพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์พรรคประชำธิปัตย์ในภำคเหนือ และร่ำงนโยบำยของ
พรรคประชำธิปัตย์ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริหำรพรรคต่อไป 
 ทั้งนี้ นำยนรำพัฒน์ กล่ำวว่ำ ที่ประชุมมีมติ คือ 1.เสนอชื่อนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรี 
และรมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ เป็นนำยกรัฐมนตรี ชูเป็นผู้น ำกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ เนื่องจำกเป็น
หัวหน้ำพรรคที่มีผลงำนโดดเด่น จับต้องได้ ประสบควำมส ำเร็จทั้งกำรน ำรำยได้เข้ำประเทศจำกกำรผลักดันกำรส่งออก 
และกำรแก้ปัญหำเกษตรกร 2.ผลักดันกำรแก้ไขปัญหำที่ดิน ทั้งเร่งรัดกำรออกโฉนด โดยแก้ไขปัญหำหนี้สินเพื่อรับโฉนด
คืน แก้ไขที่ดินทับซ้อน และแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกป่ำให้หมดไป 3.ผลักดันกำรยกระดับรำยได้เกษตรกรในสินค้ำเกษตร
ทุกชนิด โดยชูโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรและเพิ่มรำยกำรสินค้ำเกษตรในโครงกำรให้มำกขึ้น รวมทั้งเพิ่มพื้นที่กัก
เก็บน้ ำ ขยำยระบบชลประทำนครอบคลุมพื้นที่กำรเกษตร เพื่อเป็นหลักประกันอำชีพเกษตรกร 
 นำยนรำพัฒน์ กล่ำวอีกว่ำ 4.ชูนโยบำยพัฒนำกำรค้ำออนไลน์ โดยส่งเสริมกำรอบรมพัฒนำผู้ประกอบกำร
และเพิ่มทักษะให้พ่อค้ำแม่ค้ำหน้ำใหม่เป็นผู้ประกอบกำรหรือธุรกิจเอสเอ็มอีส่งออกได้  5.ชูนโยบำยผลักดันกำรค้ำ
ชำยแดนและผ่ำนแดน ใช้ยุทธศำสตร์ “เชื่อมเหนือ เช่ือมโลก” โดยให้ภำคเหนือเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรส่งออกสินค้ำผ่ำน
ตลำดจีน ซึ่งเป็นฐำนตลำดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคนี้ และ 6. ชูนโยบำยกำรท่องเที่ยว เตรียมควำมพร้อมเปิด
ประเทศตอนรับนักท่องเที่ยว สร้ำงมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สร้ำงรำยได้ให้พื้นที่ให้ประเทศ พร้อมดูแลกลุ่มชำติพันธุ์ เรื่อง
สัญชำติ ที่ดินท ำกิน ทั้งนี้ สิ่งที่ให้นโยบำยกับสมำชิกพรรคที่พบปะประชำชนขณะนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่ำงดี เพรำะ
หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ในฐำนะรองนำยกฯ และรมว.พำณิชย์ นั้น ท ำงำนอย่ำงหนัก มีผลงำนโดดเด่น โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกร กำรลดค่ำครองชีพ กำรเปิดด่ำนเพื่อลุยกำรค้ำและกำรส่งออก กำรผลักดันกำร
ส่งออกโดยลดอุปสรรคทั้งหมด กำรแจกโฉนดที่ดินในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.dailynews.co.th/news/422922/ 
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‘วีระ’ จี้ กกต. สอบ พปชร. หลังมีข่าวสาวไส้ อมตัง ‘บิ๊กป้อม’ หนุน ส.ส. สู้เลือกตั้งในอีสาน 
วันที่ 29 ตุลำคม 2564 - 18:19 น. 
 

 
 
‘วีระ’ จี้กกต. สอบพปชร. หลังมีข่าวสาวไส้ อมตัง ‘บิ๊กป้อม’ หนุนส.ส. สู้เลือกตั้งในอีสาน  
 กรณีที่มีกระแสข่ำวออกมำจำกวงหำรือระหว่ำง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
กับแกนน ำ ที่มูลนิธิป่ำรอยต่อฯ โดยมี ส.ส.อีสำน ระบำยควำมอึดอัดในกำรท ำงำนว่ำ มีแกนน ำพรรคบำงคนที่ดูแลพื้นที่
ภำคอีสำน อมเงินค่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง ท ำให้ พล.อ.ประวิตร รับปำกว่ำ “ต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์แบบนี้ขึ้นอีก 
ซึ่งที่ผ่ำนมำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยไปเยอะมำก” น้ัน 
 ล่ำสุด (29 ต.ค.) นำยวีระ สมควำมคิด เลขำธิกำรเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน แนวร่วมกลุ่มไทยไม่ทน ได้
แสดงควำมเห็นถึงกระแสข่ำวดังกล่ำว โดยระบุว่ำ 
 “กกต.เห็นหลักฐำนกำรสำวไส้กันเอง ของ ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ กรณีมีกำรยืนยันว่ำ มีแกนน ำของ
พรรคฯบำงคน อมเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ที่ส ำคัญตำมข่ำวระบุว่ำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ยืนยันต่อที่ประชุม
ว่ำ “ที่ผ่ำนมำตนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยไปเยอะมำก แต่ไม่คิดว่ำจะเป็นเช่นนี้” 
 กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งไปเยอะมำกนั้น หมำยถึงค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอะไรบ้ำง ท ำให้สงสัยว่ำ 
มันหมำยรวมถึงเงินที่ต้องใช้ในกำรทุจริตเลือกตั้ง ด้วยใช่หรือไม่? กกต.จะไม่เข้ำไปตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมจริงบ้ำงเชียว
หรือ?” 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3016490 
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‘ไพศาล’ ฟันฉับ! กลยุทธ์ทางการเมืองที่ไม่ธรรมดา 3ลุงกับการเมืองไทย ‘อุ๊งอิ๊ง’ 
วันเสำร์ ที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2564, 07.06 น. 

 
 
 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2564 นำยไพศำล พืชมงคล อดีตกรรมกำรผู้ช่วยรองนำยกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก ระบุใจควำมว่ำ 3 ลุงกับกำรเมืองไทย 
 1. 3 ลุงยืนยันหลำยครั้งว่ำจะไม่แยกกันจนวันตำย ซึ่งเป็นหลักพื้นฐำนที่จะท ำให้ พปชร. เป็นเอกภำพและ
เป็นพรรคหลักพรรคหนึ่งในสมรภูมิเลือกต้ังหน้ำ 
 2.กำรชี้น ำและสร้ำงกระแส ให้ลุง 2 + ลุง 3 แตกแยกกับลุง 1 และให้แยกไปตั้งพรรคใหม่ จะท ำให้ พป
ชร. แยกเป็น 2 หรือ 3 เสี่ยง 
นั่นคือกำรยื่นโอกำสจัดต้ังรัฐบำลให้แก่พรรคเพื่อไทย 
 3. วิกฤตพปชร. ที่ผ่ำนมำ ลุงป้อมได้ใช้บำรมี สยบควำมขัดแย้งให้ทุกคนด ำรงสถำนะเดิม และร่วมท ำงำน
กันต่อไป เพื่ออำศัยเวลำ สมำนแผลในจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องกระท ำเช่นนั้น 
คนเรำบำงทีคบหำกันมำนำนก็แตกกันภำยหลัง บำงครั้งทะเลำะจะฆ่ำกันแต่กลับคบหำเป็นเพื่อนร่วมตำยในภำยหลัง 
บำงลุงแม้วคุยหนุ่มจะเจ้ำคิดเจ้ำแค้น 
แต่วันนี้ไม่ใช่เดก็อมมือแล้ว มีภำระอันแสนหนัก จะท ำตัวเป็นเด็กจะได้หรือ? 
 4. ถ้ำพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบำลได้ จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำรัฐบำลเพื่อไทยคงไม่ปล่อยให้มีกำรยึดอ ำนำจ
ง่ำยๆอีกแล้ว และคงพร้อมที่จะเผชิญหน้ำกับควำมขัดแย้งทั้งหลำยโดยอำศัยมวลชนที่สนับสนุนให้มีเสียงข้ำงมำก และ
เมือ่ถึงวันนั้นจะแก้ไขอย่ำงไร เพรำะบัดน้ีทั้งเสื้อเหลือง กปปส. หรือแม้แต่เสื้อฟ้ำเสื้อเขียว ต่ำงก็อ่อนล้ำไปด้วยกัน! 
 5. แม้ 3 ลุงผนึกพลังกันแล้วก็ใช่ว่ำจะชนะเลือกตั้งเด็ดขำดเสมอไป อย่ำงมำกก็แค่จัดตั้งรัฐบำลได้ แต่
เสถียรภำพจะเป็นอย่ำงไรย่อมขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงในสภำ และถ้ำแตกแยกกันหรือมีรอยร้ำวก็ย่อมบั่นทอนต่อคะแนน
นิยมอย่ำงแน่นอน 
 6. กำรเปิดตัวคุณอุ๊งอ๊ิงในครั้งแรกก็เห็นชัดแล้วว่ำ มีแผนงำนและกลยุทธ์ทำงกำรเมืองที่ไม่ธรรมดำ ในขณะ
ที่พรรคก้ำวไกลก็ขยำยมวลชนไปยังเยำวชนคนรุ่นใหม่ขยำยไปถึงระดับอำยุ 35 ปีแล้ว ก็ประมำทไม่ได้เช่นเดียวกัน 
 7. พรรคที่จะต่อสู้กันเป็นหลักในสมรภูมิเลือกต้ังครั้งหน้ำก็คือ พปชร. กับพรรคฝ่ำยค้ำน 
ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบำลบำงพรรคก็พร้อมที่จะจับมือใครก็ได้ขอให้ได้เป็นรัฐบำล จึงมิใช่ก ำลังที่จะวำงใจได้ 
และในสถำนกำรณ์เช่นน้ัน ใครเล่ำที่จะมีบำรมีมำกพอในกำรประสำนยึดโยงหลำยภำคส่วนเข้ำด้วยกัน 
ก็มีแต่ลุงป้อม"จอมประสำนสิบทิศ"คนเดียว และลุงป้อมก็มีมืองำนส ำคัญ คือร้อยเอกธรรมนัส - วิรัช - นฤมล!!! 
เป็นธรรมดำของคนหมู่มำกที่ย่อมมีควำมขัดแย้งเป็นธรรมดำ ควำมส ำคัญอยู่ที่จะจัดกำรกับควำมขัดแย้งอย่ำงไรไม่ให้
กลำยเป็น “ควำมขดัแย้งที่เป็นปรปักษ”์ 
อ้ำงอิง  :  https://www.naewna.com/politic/612352 
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พรรคไหนเปิดตัวไม่กังวล! ปชป.หนุน “จุรินทร์” นั่งนายกฯ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
30 ต.ค. 2564 เวลำ 10:12 น. 
 

 
 
“ปชป.” ย้ าจุดยืนทุกคนในพรรคหนุน “จุรินทร์” นั่ง “นายกฯ” ชี้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ความส าเร็จของพรรค
เกิดจากการท างาน พรรคไหนจะเปิดตัวใครไม่กังวล 
 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2564 นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงกำรเคลื่อนไหว
ในทำงกำรเมืองของแต่ละพรรคว่ำ ในส่วนของพรรคกำรเมืองอื่น ๆ คงไม่ไปก้ำวล่วง เชื่อว่ำทุกพรรคกำรเมืองมีเส้นทำง
เดินกิจกรรมทำงกำรเมืองอยู่แล้ว เป็นสิทธิของแต่ละพรรคที่จะน ำเสนอบุคคลใดเป็นผู้น ำหรือร่วมท ำงำนทำงกำรเมือง
ถือว่ำเป็นเรื่องปกติ ทุกฝ่ำยจะต้องเปิดกว้ำงรับฟังซึ่งกันและกัน เพรำะท้ำยที่สุดภำคปฎิบัติในทำงกำรเมืองคือสิ่งส ำคัญ
ที่สุด ถ้ำปฏิบัติในทำงกำรเมืองโดยยึดควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยึดกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ต้องถือว่ำประชำชนประเทศได้ประโยชน์เป็นเรื่องที่ดี วันข้ำงหน้ำก็ท ำงำนร่วมกันได้หำกยึดหลักกำร
ท ำงำนเหมือนที่กล่ำวมำ 
 นำยรำเมศ กล่ำวอีกว่ำ ส ำหรับพรรคประชำธิปัตย์ มีผู้น ำคือนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้ำพรรค 
ทุกคนในพรรคพร้อมสนับสนุนให้เป็นนำยกรัฐมนตรี ตลอดเส้นทำงกำรเมืองของนำยจุรินทร์ ในภำคปฎิบัติจะเห็นว่ำ
ทุ่มเท ตั้งใจ ท ำงำนให้กับประชำชนและประเทศชำติมำตลอดชีวิต ยึดควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรท ำงำน ยึดมั่นในขำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ หลักกำรส ำคัญนี้ได้ผ่ำนกำรพิสูจน์มำด้วยระยะเวลำที่ผ่ำนมำ เป็นประจักษ์ และขณะนี้ที่
ประชำชนเห็นได้ชัดที่สุดคือกำรท ำงำนในฐำนะรองนำยกรัฐมนตรี และ รมว.พำณิชย์ มีผลงำนมำกมำยที่พิสูจน์ให้เห็นว่ำ
ท ำงำนให้กับประชำชนและประเทศได้เป็นอย่ำงดี  
 “พรรคกำรเมืองต่ำง ๆ จะเปิดตัวใคร อย่ำงไร เรำไม่กังวล ท ำหน้ำที่ขณะนี้ให้สมบูรณ์และดีที่สุด และ
พร้อมแข่งขันกันตำมระบบประชำธิปไตย เชื่อมั่นในควำมเป็นประชำธิปัตย์ เชื่อมั่นในตัวหัวหน้ำพรรค และเชื่อว่ำ
ประชำชนพร้อมสนับสนุนให้นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นนำยกรัฐมนตรี เพื่อท ำงำนให้กับประชำชนและประเทศชำติ
อย่ำงแน่นอน” นำยรำเมศ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/968994 
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"เสรีพิศุทธ์" ไม่หวั่น "พท." ชูคนรุ่นใหม่ ประเมินชิงกระแสจาก "ก้าวไกล" 
30 ต.ค. 2564 เวลำ 10:51 น. 
 

 
 
พรรคเสรีรวมไทยจัดประชุมใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ประเมิน พท. ชู "แพทองธาร" เป็นประธานที่ปรีกษา 
เพื่อชิงคะแนนจากพรรคก้าวไกล 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำพรรคเสรีรวมไทย  ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรค
เสรีรวมไทย จัดประชุมใหญ่ สำมัยประจ ำปี  ครั้งที่ 1/2564  เพื่อเลือกกรรมกำรบริหำรพรรคแทนต ำแหน่งที่ว่ำง และ
เตรียมควำมพร้อมกับกำรเลือกตั้งที่จะมำถึง พร้อมกับเปิดตัว ว่ำที่ผู้สมัครส.ส.กทม.  โดยบรรยำกำศกำรประชุมดังกล่ำว
เป็นไปอย่ำงคึกคักมีแกนน ำพรรค ส.ส. และสมำชิกพรรคเข้ำร่วมประชุมอย่ำงคับคั่ง 
          ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำก่อนกำรประชุม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ซึ่งเดินทำงมำถึงสถำนที่จัดประชุม ได้ท ำท่ำสะดุด
พื้นหน้ำห้องประชุมถึง 2 ครั้ง ต่อหน้ำสื่อมวลชนที่รอท ำข่ำว ท ำให้ถูกกล่ำวแซวว่ำ หำกน ำภำพไปลงจะถูกเล่นงำน
หรือไม่  โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ หัวเรำะก่อนกล่ำวว่ำ “ผมล้อเล่น” 
          ทั้งนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้สัมภำษณ์ ยืนยันถึงควำมพร้อมต่อกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะเปิดตัวว่ำที่
ส.ส.กทม.ของพรรค จ ำนวน 26 คน ส่วนส.ส.เขตในจังหวัดอื่นๆ จะรอเปิดตัวอีกครั้งหลังจำกที่พรรคพลังประชำรัฐ
เปิดตัวผู้สมัครแล้ว ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยปรับโครงสร้ำงกรรมกำรบริหำรพรรคและชู น.ส.แพทองธำร ชินวัตร 
บุตรสำวของนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ที่เข้ำรับต ำแหน่งประธำนที่ปรึกษำด้ำนกำรมีส่วนร่วมและ
นวตักรรม พรรคเพื่อไทย  นั้น ส่วนตัวมองว่ำกำรเรปลี่ยนแปลงเพื่อชิงคะแนนคนรุ่นใหม่จำกพรรคก้ำวไกล 
          "บ้ำนเมืองต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง พรรคเพื่อไทยมีเซอร์ไพร์สอยู่เรื่อย คิดไม่ถึงว่ำพรรคเพื่อไทยจะ
เปลี่ยนแปลงขนำดนี้  ขณะที่พรรคเสรีรวมไทย ปูทำงดึงคะแนนเสียงของคนรุ่นใหม่ไว้บ้ำง แต่จ ำเป็นต้องมีคนรุ่นเก่ำอยู่  
ตนแม้จะเป็นคนรุ่นเก่ำ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน ส่วนพรรคเพื่อไทยจะส่งน.ส.แพทองธำร เป็นแคนดิเดตนำยกฯ 
หรือไม่ เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทย” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำว 
 ผู้สื่อข่ำวถำมว่ำ พรรคเสรีรวมไทย  จ ำเป็นต้องควบรวมพรรคกำรเมืองอ่ืนหรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำว
ว่ำ ไม่รวม กำรเลือกตั้งที่ผ่ำนมำ พรรคถูกโกงคะแนนเยอะ มีส.ส.ปัดเศษมำก แต่ประชำชนรู้จักตนในฐำนะนักกำรเมือง
พรรคเสรรีรวมไทยมำกขึ้น ดังนั้นไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว หรือบัตร2ใบ พรรคเสรีรวมไทยต้องดีขึ้นแน่ 
เพรำะคนรู้จักมำกขึ้น  
          เมื่อถำมถึงกรณีกำรตัดสินใจเข้ำสังกัดพรรคของนำยศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ นั้น พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ กล่ำวว่ำ ได้รับกำรติดต่อแล้ว จะมำอยู่หรือไม่ต้องรรอกำรตัดสินใจของเจ้ำตัว ที่จะตัดสินใจต้นเดือนพฤศจิกำยน
น้ี 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/969000 
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เอาแล้ว! ฮือจี้ กกต. เลิกห้าม 'อสม.' ผู้สมัคร 'นายกอบต.-ส.อบต.' หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
30 ตุลำคม 2564 เวลำ 11:06 น. 

 
 
 30 ต.ค.2564 - นำยจ ำรัส ค ำรอด ประธำนชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.) แห่ง
ประเทศไทย ได้ท ำหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรพิจำรณำ 
ทบทวนหนังสือค ำสั่งให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.)งดปฏิบัติหน้ำที่ 
 หนังสือระบุว่ำ ตำมหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ ลต ๐๐๑๗/๑๑๓๕๕ เรื่องขอควำมร่วมมือให้อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.)ที่สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล หรือผู้ช่วยหำเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้ำที่ นั้น กระผมและคณะกรรมกำรชมรมอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนแห่งประเทศไทย 
 มีควำมเห็นร่วมกันว่ำ เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.)และจะมีผลเสีย
กับประชำชนที่ อสม.ดูแลอยู่ พวกเรำเป็นแค่ประชำชนที่มีจิตอำสำ มีควำมมุ่งมั่นในกำรดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี มีหน้ำที่ที่จะต้องดูแลสุขภำพของคนในชุมชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครัวเรือนที่รับผิดชอบ ๑๐- ๑๕ หลังคำเรือน
ต่อ อสม.๑ คน หำกไม่ปฏิบัติหน้ำที่อำจเกิดควำมล ำบำกหรือผลกระทบ เสียหำยขึ้นกับประชำชนโดยเฉพำะผู้ป่วย 
ผู้สูงอำยุบำงรำย อสม.ต้องท ำแผล ตรวจวัดเบำหวำน ควำมดัน รับยำให้ งำน อสม.ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องกำรดูแล 
ส่งเสริมสุขภำพของประชำชน จึงไม่เห็นว่ำเป็นอุปสรรคในกำรลงสมัครรับเลือกตั้ง 
 หรือหำกคู่แข่งทำงกำรเมืองเห็นว่ำเป็นกำรเอำเปรียบ พวกเรำทรำบดีว่ำ ตำมที่ กกต.ได้ตีควำมว่ำ อสม.
ไม่ใช่คนของรัฐ จึงมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งใดๆได้โดยไม่น ำองค์กร อสม.หรือสัญลักษณ์ อสม.ไปกล่ำวอ้ำงหรือใช้
สนับสนุนในกำรหำเสียง ซึ่ง อสม.ทุกคนทรำบดี และปฏิบัติตำม แต่ควำมเป็นอำสำสมัครไม่สำมำรถถอดออกจำกตัวตน
ของ อสม.ได้ มันฝังอยู่ในจิตวิญญำณของพวกเรำ คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่ำ ใครเป็น อสม.หำกคิดว่ำประชำชน
เห็นคนที่ท ำดีแล้วจะเลือกคนดีเป็นตัวแทนของพวกเขำ คงไม่ผิด แต่หำกผู้ที่เป็นคู่แข่งต้องกำรชนะก็ต้องแข่งขันกันสร้ำง
ประโยชน์และท ำคุณงำมควำมดี สุดท้ำยประชำชนก็จะได้คนที่ดี ที่สุดให้เป็นตัวแทนทำงกำรเมืองของพวกเขำ 
 คณะกรรมกำรชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ขอควำมอนุเครำะห์
มำยังท่ำนเพื่อโปรดพิจำรณำทบทวนและยกเลิกค ำสั่งดังกล่ำว จักเป็นพระคุณยิ่ง. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/15178/ 
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สั่งให้หยุดคุมโรคระบาด! "ศุภชัย" ฉะ กกต. ปมให้ อสม. หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
เผยแพร่: 30 ต.ค. 2564 12:02    โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
 

 
"ศุภชัย ใจสมุทร" โพสต์เดือด ฉะ "กกต." สั่งให้ อสม. ที่สมัคร หรือ ช่วยหาเสียง เลือกตั้ง อบต. หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
จนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จ แนะ คิดให้ดีจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคแน่นอน 
 จำกประกำศของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่องขอควำมร่วมมืออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(อสม.)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ ผู้ช่วยหำ
เสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้ำที่ จนกว่ำกำรเลือกต้ังจะแล้วเสร็จ 
 วันนี้ ( 30 ต.ค.) นำยศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และนำยทะเบียนพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ถึง
ประเด็นนี้ ว่ำ  สั่งให้หยุดคุมโรค  สั่งให้หยุดดูแลประชำชน 
 เป็นงง และตกใจมำก เมื่อเห็นเอกสำรของ กกต. ที่ ลต 0013/11355 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2564 เรื่อง ขอ
ควำมร่วมมือให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น อบต. ไปจนที่เป็นผู้ช่วยหำเสียง งด
ปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ต้องอำสำ ท ำงำนช่วยระบบ สธ.ไทย เพรำะท่ำนเกรงว่ำ อสม.ซึ่งมีควำมใกล้ชิดประชำชน จะใช้
ควำมสัมพันธ์ ท ำให้กำรเลือกตั้งขำดควำมเป็นกลำง ไม่บริสุทธิ์ ไม่ยุติธรรม 
 ผมเข้ำใจควำมหวำดระแวงของท่ำน แต่อยำกให้ท่ำนผู้ออกเอกสำร ซึ่งเปรียบเหมือนค ำสั่งกลำยๆ ได้มอง
ควำมเป็นจริง วันนี้ หน้ำที่ของพวกเขำ เหล่ำ อสม. หรือที่เรียกกันว่ำ นักรบชุดเทำ คือกำรควบคุมโรค และกำรดูแล
สุขภำพคนไทย นี่คือเรื่องส ำคัญ และเรำต้องกำรทุกทรัพยำกรเข้ำมำช่วย โดยเฉพำะในช่วงโควิด 19 แต่ท่ำนกลับมำบอก
ว่ำให้ บำงคนหยุดท ำงำนตรงนั้น อยู่นี่งๆ สมัครลงสนำม อบต. แล้วเป็น อสม.ไม่ได้ เด๋วจะเอำอ ำนำจหน้ำที่ไปหำเสียง 
 ผมมองว่ำ มันไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงยิ่ง ยิ่งเมื่อค ำสั่งออกมำวันที่ 28 ตุลำคม 2564 แต่กำร
เลือกตั้ง จะเกิดขึ้นคือวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 เท่ำกับ เป็นเวลำร่วมเดือนที่ ทรัพยำกร อสม. จ ำนวนมำก ซึ่งควรจะ
ถูกใช้ประโยชน์ในกำรดูแลประชำชนช่วงโรคระบำด กลับ จะต้องอยู่นิ่งๆ แทนที่จะได้น ำเอำควำมรู้ ควำมสำมำรถมำใช้
ช่วยประชำชนในเรื่องเฉพำะหน้ำที่เกี่ยวกับควำมเป็น ควำมตำย 
ท่ำนเอำอะไรคิด !!!!! 
 ท่ำน กกต.อย่ำกังวลเกินเหตุเลยครับ ถึง อสม.จะหยุดปฏิบัติหน้ำที่ แต่ในกำรรับรู้ของสังคม ก็ยังทรำบกัน
ดีว่ำ เขำ คือ อสม. ที่ผ่ำนมำ ชำวบ้ำนเขำเห็น ว่ำ อสม. ได้สร้ำงประโยชน์มหำศำลอย่ำงไรบ้ำง กำรหยุดปฏิบัติงำนชั่ว
ครั้ง ชั่วครำว มันเปลี่ยนกำรรับรู้ตรงนี้ไม่ได้หรอก คนจะรัก ยังไง เขำก็รัก แต่ที่แน่ๆ คือ กำรให้ อสม.หยุดลงพื้นที่ดูแล
ประชำชน เท่ำกับ อสม.ที่ดูแลคนไข้ติดเตียง ก็ต้องหยุดดูแล ที่ต้องส่งยำ ก็ต้องหยุดส่ง ยิ่งในห้วงเวลำที่เรำยังท ำสงครำม
กับโควิด เรำต้องกำรคนท ำงำน เรำต้องกำร อสม. กำรขำดหำยไปของ อสม.ในพื้นที่ จะกี่คนก็ตำม มันส่งผลกระทบต่อ
กำรควบคุมโรคแน่นอน 
อ้ำงอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000107544 
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อัด 'กกต.' เอาอะไรคิด ห้าม อสม.-ลงเลือกตั้งท้องถิ่น หยุดปฏิบัติหน้า 
30 ตุลำคม 2564 เวลำ 12:05 น. 
 

 
ส.ส.พรรคภูมิใจ ข้องใจ กกต. ประกาศห้าม อสม. ผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกอบต.-ส.อบต. หยุดปฏิบัติหน้าที่ ฉะท่าน
เอาอะไรคิด 
 30 ต.ค.2564 - จำกกรณีประกำศของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เรื่องขอควำมร่วมมืออำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล หรือ ผู้ช่วยหำเสียงผู้สมัครรับเลือกต้ัง งดปฏิบัติหน้ำที่ จนกว่ำกำรเลือกต้ังจะแล้วเสร็จ 
 นำยศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และนำยทะเบียนพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงเรื่องนี้ ว่ำ สั่งให้
หยุดคุมโรค สั่งให้หยุดดูแลประชำชน 
 เป็นงง และตกใจมำก เมื่อเห็นเอกสำรของ กกต. ที่ ลต 0013/11355 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2564 เรื่อง ขอ
ควำมร่วมมือให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น อบต. ไปจนที่เป็นผู้ช่วยหำเสียง งด
ปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ต้องอำสำ ท ำงำนช่วยระบบ สธ.ไทย เพรำะท่ำนเกรงว่ำ อสม.ซึ่งมีควำมใกล้ชิดประชำชน จะใช้
ควำมสัมพันธ์ ท ำให้กำรเลือกตั้งขำดควำมเป็นกลำง ไม่บริสุทธิ์ ไม่ยุติธรรม 
 ผมเข้ำใจควำมหวำดระแวงของท่ำน แต่อยำกให้ท่ำนผู้ออกเอกสำร ซึ่งเปรียบเหมือนค ำสั่งกลำยๆ ได้มอง
ควำมเป็นจริง วันนี้ หน้ำที่ของพวกเขำ เหล่ำ อสม. หรือที่เรียกกันว่ำ นักรบชุดเทำ คือกำรควบคุมโรค และกำรดูแล
สุขภำพคนไทย นี่คือเรื่องส ำคัญ และเรำต้องกำรทุกทรัพยำกรเข้ำมำช่วย โดยเฉพำะในช่วงโควิด 19 แต่ท่ำนกลับมำบอก
ว่ำให้ บำงคนหยุดท ำงำนตรงนั้น อยู่นี่งๆ สมัครลงสนำม อบต. แล้วเป็น อสม.ไม่ได้ เด๋วจะเอำอ ำนำจหน้ำที่ไปหำเสียง 
 ผมมองว่ำ มันไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงยิ่ง ยิ่งเมื่อค ำสั่งออกมำวันที่ 28 ตุลำคม 2564 แต่กำร
เลือกตั้ง จะเกิดขึ้นคือวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 เท่ำกับ เป็นเวลำร่วมเดือนที่ ทรัพยำกร อสม. จ ำนวนมำก ซึ่งควรจะ
ถูกใช้ประโยชน์ในกำรดูแลประชำชนช่วงโรคระบำด กลับ จะต้องอยู่นิ่งๆ แทนที่จะได้น ำเอำควำมรู้ ควำมสำมำรถมำใช้
ช่วยประชำชนในเรื่องเฉพำะหน้ำที่เกี่ยวกับควำมเป็น ควำมตำย 
ท่ำนเอำอะไรคิด !!!!! 
 ท่ำน กกต.อย่ำกังวลเกินเหตุเลยครับ ถึง อสม.จะหยุดปฏิบัติหน้ำที่ แต่ในกำรรับรู้ของสังคม ก็ยังทรำบกัน
ดีว่ำ เขำ คือ อสม. ที่ผ่ำนมำ ชำวบ้ำนเขำเห็น ว่ำ อสม. ได้สร้ำงประโยชน์มหำศำลอย่ำงไรบ้ำง กำรหยุดปฏิบัติง ำนชั่ว
ครั้ง ชั่วครำว มันเปลี่ยนกำรรับรู้ตรงนี้ไม่ได้หรอก คนจะรัก ยังไง เขำก็รัก แต่ที่แน่ๆ คือ กำรให้ อสม.หยุดลงพื้นที่ดูแล
ประชำชน เท่ำกับ อสม.ที่ดูแลคนไข้ติดเตียง ก็ต้องหยุดดูแล ที่ต้องส่งยำ ก็ต้องหยุดส่ง ยิ่งในห้วงเวลำที่เรำยังท ำสงครำม
กับโควิด เรำต้องกำรคนท ำงำน เรำต้องกำร อสม. กำรขำดหำยไปของ อสม.ในพื้นที่ จะกี่คนก็ตำม มันส่งผลกระทบต่อ
กำรควบคุมโรคแน่นอน 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/15194/ 

https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/15194/
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“ภท.” ค้าน “กกต.” ให้ อสม.สมัคร “อบต.” หยุดปฏิบัติหน้าที่ กระทบการควบคุมโรค 
30 ต.ค. 2564 เวลำ 12:51 น. 
 

 
“ศุภชัย ใจสมุทร” ส.ส.ภูมิใจไทย ออกโรงค้าน “กกต.” ออกประกาศห้าม อสม. ที่ลงสมัครเลือกตั้ง “อบต.” หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ ชี้อยู่ในช่วงท าสงครามกับโควิด-19 กระทบต่อการควบคุมโรค 
 จำกกรณีประกำศของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) เรื่องขอควำมร่วมมืออำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) หรือนำยก อบต. หรือผู้ช่วย
หำเสียงผู้สมัครรับเลือกต้ัง งดปฏิบัติหน้ำที่ จนกว่ำกำรเลือกต้ังจะแล้วเสร็จนั้น 
 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2564 นำยศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และนำยทะเบียนพรรคภูมิใจไทย โพสต์
ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ก ถึงกรณีนี้ว่ำ สั่งให้หยุดคุมโรค สั่งให้หยุดดูแลประชำชน เป็นงง และตกใจมำก เมื่อเห็นเอกสำรของ 
กกต. ที่ ลต 0013/11355 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2564 เรื่อง ขอควำมร่วมมือให้ อสม. ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น อบต. ไป
จนที่เป็นผู้ช่วยหำเสียง งดปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ต้องอำสำ ท ำงำนช่วยระบบ สธ.ไทย เพรำะท่ำนเกรงว่ำ อสม.ซึ่งมีควำม
ใกล้ชิดประชำชน จะใช้ควำมสัมพันธ์ ท ำให้กำรเลือกตั้งขำดควำมเปน็กลำง ไม่บริสุทธิ์ ไม่ยุติธรรม 
 “ผมเข้ำใจควำมหวำดระแวงของท่ำน แต่อยำกให้ท่ำนผู้ออกเอกสำร ซึ่งเปรียบเหมือนค ำสั่งกลำย ๆ ได้
มองควำมเป็นจริง วันนี้ หน้ำที่ของพวกเขำ เหล่ำ อสม. หรือที่เรียกกันว่ำ นักรบชุดเทำ คือกำรควบคุมโรค และกำรดูแล
สุขภำพคนไทย นี่คือเรื่องส ำคัญ และเรำต้องกำรทุกทรัพยำกรเข้ำมำช่วย โดยเฉพำะในช่วงโควิด 19 แต่ท่ำนกลับมำบอก
ว่ำให้ บำงคนหยุดท ำงำนตรงนั้น อยู่นิ่ง ๆ สมัครลงสนำม อบต. แล้วเป็น อสม.ไม่ได้ เด๋วจะเอำอ ำนำจหน้ำที่ไปหำเสียง” 
นำยศุภชัย ระบุ 
 นำยศุภชัย ระบุอีกว่ำ มองว่ำ มันไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงยิ่ง ยิ่งเมื่อค ำสั่งออกมำวันที่ 28 
ตุลำคม 2564 แต่กำรเลือกตั้ง จะเกิดขึ้นคือวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 เท่ำกับ เป็นเวลำร่วมเดือนที่ทรัพยำกร อสม. 
จ ำนวนมำก ซึ่งควรจะถูกใช้ประโยชน์ในกำรดูแลประชำชนช่วงโรคระบำด กลับจะต้องอยู่นิ่ง ๆ แทนที่จะได้น ำเอำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำใช้ช่วยประชำชนในเรื่องเฉพำะหน้ำที่เกี่ยวกับควำมเป็น ควำมตำย 
 “ท่ำน กกต.อย่ำกังวลเกินเหตุเลยครับ ถึง อสม.จะหยุดปฏิบัติหน้ำที่ แต่ในกำรรับรู้ของสังคม ก็ยังทรำบ
กันดีว่ำ เขำ คือ อสม. ที่ผ่ำนมำ ชำวบ้ำนเขำเห็นว่ำ อสม. ได้สร้ำงประโยชน์มหำศำลอย่ำงไรบ้ำง กำรหยุดปฏิบัติงำนชั่ว
ครั้ง ชั่วครำว มันเปลี่ยนกำรรับรู้ตรงนี้ไม่ได้หรอก คนจะรัก ยังไง เขำก็รัก แต่ที่แน่ ๆ คือ กำรให้ อสม.หยุดลงพื้นที่ดูแล
ประชำชน เท่ำกับ อสม.ที่ดูแลคนไข้ติดเตียง ก็ต้องหยุดดูแล ที่ต้องส่งยำ ก็ต้องหยุดส่ง ยิ่งในห้วงเวลำที่เรำยังท ำสงครำม
กับโควิด เรำต้องกำรคนท ำงำน เรำต้องกำร อสม. กำรขำดหำยไปของ อสม.ในพื้นที่ จะกี่คนก็ตำม มันส่งผลกระทบต่อ
กำรควบคุมโรคแน่นอน” นำยศุภชัย ระบุ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/969019 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/969019
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ภูมิใจไทย โวย กกต. กังวลเกินเหตุ สั่ง อสม. งดท าหน้าที่ หลังเสนอตัวลงเลือกตั้ง อบต. 
วันที่ 30 ตุลำคม 2564 - 13:04 น. 
 

 
ศุภชัย ฉะ กกต. คิดให้ดี สั่งอสม.หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเลือกตั้งอบต. 
 จำกประกำศของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่องขอควำมร่วมมืออำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(อสม.)ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ ผู้ช่วยหำ
เสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง งดปฏิบัติหน้ำที่ จนกว่ำกำรเลือกต้ังจะแล้วเสร็จ 
 ล่ำสุด ( 30 ต.ค.) นำยศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และนำยทะเบียนพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ถึง
ประเด็นนี้ ว่ำ  สั่งให้หยุดคุมโรค  สั่งให้หยุดดูแลประชำชน 
 เป็นงง และตกใจมำก เมื่อเห็นเอกสำรของ กกต. ที่ ลต 0013/11355 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2564 เรื่อง ขอ
ควำมร่วมมือให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น อบต. ไปจนที่เป็นผู้ช่วยหำเสียง งด
ปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ต้องอำสำ ท ำงำนช่วยระบบ สธ.ไทย เพรำะท่ำนเกรงว่ำ อสม.ซึ่งมีควำมใกล้ชิดประชำชน จะใช้
ควำมสัมพันธ์ ท ำให้กำรเลือกตั้งขำดควำมเป็นกลำง ไม่บริสุทธิ์ ไม่ยุติธรรม 
 ผมเข้ำใจควำมหวำดระแวงของท่ำน แต่อยำกให้ท่ำนผู้ออกเอกสำร ซึ่งเปรียบเหมือนค ำสั่งกลำยๆ ได้มอง
ควำมเป็นจริง วันนี้ หน้ำที่ของพวกเขำ เหล่ำ อสม. หรือที่เรียกกันว่ำ นักรบชุดเทำ คือกำรควบคุมโรค และกำรดูแล
สุขภำพคนไทย นี่คือเรื่องส ำคัญ และเรำต้องกำรทุกทรัพยำกรเข้ำมำช่วย โดยเฉพำะในช่วงโควิด 19 แต่ท่ำนกลับมำบอก
ว่ำให้ บำงคนหยุดท ำงำนตรงนั้น อยู่นี่งๆ สมัครลงสนำม อบต. แล้วเป็น อสม.ไม่ได้ เด๋วจะเอำอ ำนำจหน้ำที่ไปหำเสียง 
 ผมมองว่ำ มันไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงยิ่ง ยิ่งเมื่อค ำสั่งออกมำวันที่ 28 ตุลำคม 2564 แต่กำร
เลือกตั้ง จะเกิดขึ้นคือวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2564 เท่ำกับ เป็นเวลำร่วมเดือนที่ ทรัพยำกร อสม. จ ำนวนมำก ซึ่งควรจะ
ถูกใช้ประโยชน์ในกำรดูแลประชำชนช่วงโรคระบำด กลับ จะต้องอยู่นิ่งๆ แทนที่จะได้น ำเอำควำมรู้ ควำมสำมำรถมำใช้
ช่วยประชำชนในเรื่องเฉพำะหน้ำที่เกี่ยวกับควำมเป็น ควำมตำย 
ท่ำนเอำอะไรคิด !!!!! 
 ท่ำน กกต.อย่ำกังวลเกินเหตุเลยครับ ถึง อสม.จะหยุดปฏิบัติหน้ำที่ แต่ในกำรรับรู้ของสังคม ก็ยังทรำบกัน
ดีว่ำ เขำ คือ อสม. ที่ผ่ำนมำ ชำวบ้ำนเขำเห็น ว่ำ อสม. ได้สร้ำงประโยชน์มหำศำลอย่ำงไรบ้ำง กำรหยุดปฏิบัติงำนชั่ว
ครั้ง ชั่วครำว มันเปลี่ยนกำรรับรู้ตรงนี้ไม่ได้หรอก คนจะรัก ยังไง เขำก็รัก แต่ที่แน่ๆ คือ กำรให้ อสม.หยุดลงพื้นที่ดูแล
ประชำชน เท่ำกับ อสม.ที่ดูแลคนไข้ติดเตียง ก็ต้องหยุดดูแล ที่ต้องส่งยำ ก็ต้องหยุดส่ง ยิ่งในห้วงเวลำที่เรำยังท ำสงครำม
กับโควิด เรำต้องกำรคนท ำงำน เรำต้องกำร อสม. กำรขำดหำยไปของ อสม.ในพื้นที่ จะกี่คนก็ตำม มันส่งผลกระทบต่อ
กำรควบคุมโรคแน่นอน 
 
#คิดกันให้ดีๆ(ครับ) 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_3017412 

https://www.matichon.co.th/politics/news_3017412
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"สมชัย" สมัครเป็นลูกพรรคเสรีรวมไทย แล้ว จ่อเสนอแผนให้พรรคเล็กชนะเลือกตั้ง 
30 ต.ค. 2564 เวลำ 12:29 น. 
 

 
 
"สมชัย ศรีสุทธิยากร" เผยสมัครเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยแล้ว พร้อมท าหน้าที่นักวิชาการ จ่อเสนอสูตรเลือกตั้ง
ให้พรรคเล็กชนะเลือกตั้ง 
 นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่ำ ตนสมัครเป็นสมำชิกพรรคเสรีรวม
ไทย โดยช ำระเงินค่ำสมัคร จ ำนวน 2,000 บำท ตนขอขอบคุณ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และ
หัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ให้เข้ำมำท ำงำน ช่วยเหลือพรรค ส่วนจะได้ลงสมัคร ส.ส. เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้ำหรือไม่ ยัง
ตอบไม่ได้  
 “ผมเข้ำมำท ำหน้ำที่เสนอควำมคิดเห็นต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์กับพรรค โดยผมพร้อมเสนอยุทธศำสตร์
ให้กับพรรคเสรีรวมไทย ที่จะเอำชนะกำรเลือกตั้งในครั้งหน้ำ เพรำะกติกำเลือกตั้งถูกเปลี่ยนที่ท ำให้พรรคกำรเมืองใหญ่
ได้เปรียบ  ส่วนพรรคขนำดเล็กเสียเปรียบ ซึ่งผมมั่นใจว่ำจะเป็นแนวทำงที่ท ำให้พรรคเล็กได้รับเลือกตั้งมำกขึ้น” นำยสม
ชัย กล่ำว 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำก่อนหน้ำนั้นในกำรเลือกตั้งปี2562 นำยสมชัยสมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคประชำธิปัตย์ 
และลงสมัครส.ส.ของพรรคด้วย และหลังจำกที่พรรคประชำธิปัตย์มีมติเข้ำร่วมรัฐบำลกับพรรคพลังประชำรัฐ ท ำให้
ตัดสินใจลำออก และท ำบทบำทนักวิชำกำรรอิสระ ก่อนจะสมัครเป็นสมำชิกเสรีรวมไทย โดยปัจจุบันยังด ำรงต ำแหน่ง
เป็นผู้เช่ียชำญประจ ำตัว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรำยช่ือ และหัวหน้ำพรรคเสรีรวมไทย ด้วย 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/969016 
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ลองสอบซ้อมระดับต าบลก่อนดีไหม 
วันที่ 29 ตุลำคม 2564 - 13:00 น. 
 

 
 
 นับถอยหลังจำกวันนี้ 29 ตุลำคม ถึงวันเสำร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 รวม 30 วันพอดี รุ่งขึ้นวันอำทิตย์ที่ 
28 พฤศจิกำยน คือวันเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั่วประเทศซึ่ง
มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรสมัครรับเลือกตั้งเรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่ำงหำเสียงในวันเวลำไม่เกิน 18.00 น. ของวันเสำร์
ที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 
 จ ำนวนผู้สมัครทั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 123,941 คน ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 12,309 คน มำกเสียจนน่ำจะจ ำกันไม่หวำดไหว แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 เสียง 
เลือกได้เท่ำกับจ ำนวนที่ก ำหนดของแต่ละต ำบล และเลือกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 เสียง เลือกได้เพียงคนเดียว 
ตรงนี้ต้องจ ำกันให้ดีว่ำบัตรใบไหนเลือกสมำชิก บัตรใบไหนเลือกนำยก กำผิดบัตรจะเป็นบัตรเสีย 
 ทั้งสองบัตรน่ำจะสีไม่เหมือนกัน แต่ที่แน่นอน คือกำรเขียนแจ้งไว้ว่ำ บัตรใบใดเป็นบัตรส ำหรับกำให้
สมำชิกสภำ บัตรใบใดส ำหรับกำให้นำยก 
 ผู้สมัครองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำกที่สุด คือ นครรำชสีมำ สมัครนำยก 554 คน สมำชิกสภำรวม 6,779 
คน น้อยที่สุด คือ ภูเก็ต นำยก 17 คน สมัครสมำชิก 104 คน 
 กำรเลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แต่ละต ำบลมีทั้งผู้ลงสมัครเป็นทีมหรือเป็นคณะ อำจจะ
ลงคะแนนเป็นคณะเท่ำจ ำนวนที่แจ้งไว้ บำงคณะอำจลงสมัครไม่ครบ ผู้เลือกมีสิทธิเลือกผู้อื่น หรือจำกคณะอื่นเพิ่มให้ได้
เต็มตำมจ ำนวน หรืออำจเลือกไม่เต็มตำมจ ำนวนก็ได้ แต่เลือกเกินไม่ได้ จะท ำให้เป็นบัตรเสีย 
 ดังนั้น จ ำไว้ให้แม่นว่ำต ำบลที่ตัวเองมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเลือกได้กี่คน จะผสมปนเปกันอย่ำงไรก็ได้ ให้
เท่ำกับจ ำนวนก ำหนด หรือน้อยกว่ำ ห้ำมเกินเด็ดขำด !!! 
 ส่วนบัตรที่เลือกนำยก “กำ” ได้เพียงเบอร์เดียว หำกกำลงช่อง “ไม่เลือก” บัตรนั้นไม่มีคะแนนให้ใคร แต่
ไม่เป็นบัตรเสีย แต่หำกไม่กำช่องไหน หรือกำช่องที่ไม่มีเบอร์ บัตรนั้นเป็นบัตรเสีย 
 30 วันจำกนี้ ถึงเวลำ 18.00 น. ของวันเสำร์ที่ 27 พฤศจิกำยน คือก ำหนดกำรหำเสียงของทั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจหำเสียงให้ทั้งตัวเอง และกลุ่มสมำชิกที่เป็นทีมเดียวกัน หรืออำจหำ
เสียงเฉพำะตัวคนเดียว เพื่อเข้ำไปเป็นนำยก ส่วนสมำชิกสภำอำจไปหำพรรคพวกสมำชิกในองค์กำร เช่นเดียวกับสมำชิก
สภำอำจหำเสียงให้เลือกนำยกคนนั้นคนนี้ที่เป็นคณะ เป็นทีม เป็นพวกเดียวกัน ท ำนองเลือกทั้งสมำชิกสภำและนำยก
เข้ำไปท ำหน้ำที่เป็น “ทีม” เพื่อง่ำยแก่กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 
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 หรือเกรงว่ำผู้บริหำรคือนำยกจะท ำงำนในลักษณะพวกเดียวกัน ว่ำอะไรว่ำตำมกัน ก็อำจเลือกสมำชิกอีก
พวกหนึ่งไปเป็นฝ่ำยค้ำน อย่ำงนี้อำจท ำให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรไม่คล่องตัวเท่ำที่ควร แต่ท ำให้เกิดมีฝ่ำยค้ำนใน
องค์กำร จะท ำอะไรมีผู้ตรวจสอบแทนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คือประชำชนในต ำบลนั้น อำทิ กำรทุจริต เป็นต้น 
 ว่ำไปแล้ว กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คือกำรซ้อมใหญ่เลือกสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรน่ันเอง แต่กำรเลือกนำยกไม่ใช่กำรเลือกนำยกรัฐมนตรี เพรำะเป็นกำรเลือกตั้งโดยตรง 
ส่วนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร นำยกรัฐมนตรีต้องได้รับกำรเสนอชื่อของพรรคกำรเมือง 
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง พรรคไหนหรือกลุ่มไหนได้สมำชิกเสียงข้ำงมำก มีสิทธิเป็นนำยกรัฐมนตรี 
เถอะ… อย่ำเพิ่งคิดเลยเถิดไปถึงตรงนั้น แม้กำรเลือกตั้งส่วนต ำบลจะคล้ำยกำรเลือกตั้งระดับประเทศ 
เอำไว้ให้ถึงเวลำก่อน ค่อยพิจำรณำดีไหม 
วันนี้พิจำรณำว่ำใครที่สร้ำงประโยชน์ให้เรำถึงเวลำประกำศผลจะได้รู้ว่ำเลือกถูกหรือผิดดีไหมจ๊ะ 
 
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.matichon.co.th/columnists/news_3012246 
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ใบตองแห้ง : ตู่แพ้ "เลือกตั้ง" 
29 ต.ค. 2564  14:46 น. 
 

 
 
 พรรคเพื่อไทยประชุมใหญ่สร้ำงเซอร์ไพรส์สั่นสะเทือน พรรคพลังประชำรัฐประชุมกรรมกำรบริหำรพรรคมี
แต่ข่ำวแตกหัก แม้สร้ำงภำพจูบปำกไม่ปลดใคร 
 “พรุ่งนี้เพื่อไทย” โลโก้ใหม่สีแดงขำว สักขำหลอกออกข่ำวเปลี่ยนหัวหน้ำ ซึ่งคอกำรเมืองรู้กันว่ำเป็นใครก็
ไม่ส ำคัญเท่ำ “เจ้ำของพรรคตัวจริง” แค่ต้องกำรปลุกกระแส ยกระดับ สร้ำงบรรยำกำศคึกคักไปสู่เลือกตั้ง แคนดิเดต
นำยกฯ เป็นใครก็ยังไม่รู้เลย 
 ที่ไหนได้ เซอร์ไพรส์ของจริง เปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธำร ชินวัตร เป็นประธำนที่ปรึกษำพรรคด้ำนมีส่วน
ร่วมและนวัตกรรม ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ เฉียบคม ฉำดฉำน ไม่ต้องอ่ำนโพย แค่ดูประเด็น คนฟังอ้ำปำกค้ำง ไม่คำดคิด
กันมำก่อนว่ำ ลูกสำวคนเล็กของทักกี้ “ฉำยแวว” ถึงขั้นนี ้
 ประเทศไทยขัดแย้งมำ 15 ปี เผลอแป๊บเดียว อุ๊งอิ๊งอำยุ 35 แล้วนะครับ มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี และเป็น
แคนดิเดตนำยกฯ ได้เลย 
 พูดอย่ำงนี้ไม่ได้ยกก้น แต่พึงเข้ำใจว่ำคนตระกูลชินวัตร ขอเพียงเข้ำสู่กำรเมืองก็เป็นที่ต้อนรับล้นหลำม 
เช่นยิ่งลักษณ์ไม่เคยเดียงสำ ก็สร้ำงได้ใน 49 วัน นี่อุ๊งอิ๊งลูกรัก แสดงท่ำทีทำงกำรเมืองมำนำน ยังมีเวลำสร้ำงอีกหลำยปี 
คนเกลียดทักษิณอำจเย้ยหยันว่ำ ฝ่ำยประชำธิปไตยประสำอะไร สืบทอดวงศ์ตระกูล แต่อย่ำลืมว่ำ หนึ่ง ทักษิณเป็นที่รัก
ของมวลชน เพรำะนโยบำยไทยรักไทย “ประชำธิปไตยกินได้” เพรำะกำรวำงตัวแบบทัวร์นกขมิ้น เข้ำถึงคน ใจถึงใจ 
 สอง ยิ่งไปกว่ำนั้น ทักษิณและครอบครัวคือผู้ถูกกระท ำ ถูกตัดสิน “ไม่ทุจริตแต่ติดคุก” ถูกยึดทรัพย์ 
รัฐประหำรตุลำกำรภิวัตน์ท ำให้ทักษิณกับคนเสื้อแดงมีหัวอกอันเดียวกัน ถูกปรำบถูกฆ่ำถูกจับกุมคุมขังถูกจองล้ำง ฯลฯ 
ต่อสู้ร่วมกันมำ 15 ปี 
 ในเชิงนโยบำย ทักษิณให้คนอื่นสำนต่อได้ แต่ในแง่กำรทวงควำมยุติธรรม ใครจะลงมำสู้แทนได้อย่ำงทรง
พลังเท่ำลูกสำวสุดที่รัก 
 อุ๊งอิ๊งยังไม่เป็นแคนดิเดตนำยกฯ แต่ก็เป็นกำรวำงตัว “จ่อ” อย่ำงมีชั้นเชิง “จ่อ” แบบให้คนคำดหวัง ว่ำ
อำจเป็นเลือกต้ังครั้งหน้ำ หรือบ่มเพรำะรอครั้งโน้น ช่วยปลุกพลังให้คึกคักทั้ง ส.ส. และมวลชน 
 ตัดภำพกลับมำที่พรรคพลังประชำรัฐ 3 วันอลวน เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่คนละด้ำน อ่ำนข่ำวควำม
ขดัแย้งแล้วยังกะอ่ำนนิยำยมำเฟีย ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศ หักเหลี่ยมไม่รู้จบ คำดเดำไม่ได้ว่ำจะจบอย่ำงไร 
 อ่ำนไปก็หัวเรำะไป เพรำะรู้แน่อย่ำงหนึ่ง สมัยหน้ำถ้ำ พปชร.เสนอชื่อประยุทธ์เป็นนำยกฯ เลขำฯพรรค
ต้องไม่ใช่ธรรมนัส กลับกัน ถ้ำธรรมนัสยังเป็นเลขำฯ พปชร.ก็อำจเสนอช่ือประยุทธ์ แต่ไม่เสนอคนเดียวเท่ำนั้น 
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 ชำวบ้ำนทั่วไปก็เซอร์ไพรส์ ประยุทธ์คบคิด 6 รัฐมนตรี ยังเอำธรรมนัสไม่ลง ไปคุยกับ 3 ป. เหมือน
เออออห่อหมก แต่วันรุ่งขึ้นป้อมเลี้ยงข้ำวต้มหมู แล้วบอกว่ำ �พวกมึงรุมกู  ท ำโพลด้วยลำยมือ ส.ส.ไม่พอใจรัฐมนตรีคน
ไหนบ้ำง หวยกลับมำออกที่ชัยวุฒิกับเสี่ยเฮ้ง ผู้หวังจะเป็นเลขำฯพรรค 
 ประยุทธ์เป็นนำยกฯ คุมอ ำนำจตั้งรัฐมนตรี (ยังว่ำง 2 เก้ำอี้) ประวิตร ธรรมนัส คุมพรรคคุม ส.ส. แม้เชื่อ
ว่ำ 2 ป.ไม่ฆ่ำกัน แต่ถ้ำยังไม่ลงรอยอยู่อย่ำงนี้ จะไปรอดได้ไง 
 มีค ำแนะน ำข ำๆ ถ้ำอยำกไล่ประวิตรธรรมนัสพ้นพรรค ก็น่ำจะระดม “คนรักคลองโอ่งอ่ำง” สำวกเพจ
เชียร์ลุง มำช่วยกันชูป้ำย “มันคือแป้ง” “นำฬิกำเพื่อน” ไม่โปร่งใส มีมลทิน ไม่สมควรเป็นหัวหน้ำ-เลขำธิกำรพรรคที่
สนับสนุนลุงตู่เป็นนำยกฯ ต้องปฏิรูปกำรเมืองเชิดชูคนดี 
 ถ้ำไม่ส ำเร็จ ประยุทธ์ก็ไปตั้งพรรคใหม่ รวบรวมพลังปลัดฉิ่ง ดึงคนดีมีศีลธรรมถือควำมสัตย์จำกระบบ
รำชกำร เช่น ผู้ว่ำปู ผู้ว่ำหมูป่ำ ผู้ว่ำขี่จักรยำน (ลูกศิษย์วัดทรัพย์สิน 147 ล้ำน) อดีตทหำรอดีตต ำรวจ 
ผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ บอร์ดรัฐวิสำหกิจ ออกเอ็มวีพันปีร้องเพลงบ้ำนเกิดเมืองนอน 
 ท ำอย่ำงนั้นสิครับ รัฐประหำรไม่เสียของ ไม่ต้องไปข่มขู่ดูดกวำดนักกำรเมืองยี้ บ้ำนใหญ่ อิทธิพลท้องถิ่น 
มำจำกพรรคอื่น ไหนด่ำกำรเมืองสกปรก วงจรอุบำทว์ แต่พอจะสืบทอดอ ำนำจก็ไปกวำดต้อนมำจนขัดแย้งกัน เพรำะไม่
ยอมดูแล ผลักภำระให้ป้อมแป้งเป็นท่อน้ ำมัน 
 ดัดจริตทั้งนั้น รู้กันว่ำตั้งพรรคเองก็แพ้ย่อยยับ คะแนนอนุรักษนิยมมีแค่หยิบมือ คะแนนพลังประชำรัฐมำ
จำกฐำนส่วนตัว ส.ส. ระบบอุปถัมภ์ ติดปีกอ ำนำจ สร้ำงควำมเช่ือมั่นว่ำจะได้เป็นรัฐบำลเพรำะมี 250 ส.ว. 
 ท้ำยที่สุดก็แตกหัก ระหว่ำงนักกำรเมืองจำกเลือกตั้ง กับอ ำนำจรัฐรำชกำรจำกรัฐประหำร ซึ่งไม่เห็นหัว คิด
ว่ำตัวเองเหนือกว่ำทุกด้ำน ใครอย่ำบังอำจท้ำทำยอ ำนำจ ดูถูกดูแคลนนักกำรเมือง ไม่ตระหนักว่ำนักกำรเมืองแม้มันจะ
มำจำกระบบอุปถัมภ์พ่ึงอ ำนำจพึ่งเงิน มันก็ต้องได้ใจชำวบ้ำน 
 ประยุทธ์จึงปลดธรรมนัสไม่ได้ ปลดได้ก็เท่ำกับตัดขำตัวเอง แพ้ภัยนักกำรเมืองจำกเลือกตั้งในพรรคที่
สนับสนุนตัวเอง แล้วจะท ำอย่ำงไรต่อไป ร้องเพลงปลุกใจ แล้วท ำรัฐประหำร? ทุกวันนี้ก็มีอ ำนำจมำกเหมือนรัฐประหำร 
แต่ล้มเหลวทุกด้ำน 
เลือกตั้งก็ยำก รัฐประหำรก็ล ำบำก จะถอยก็สำยไป จะเปลี่ยนก็ไม่มีใครแทน นี่คือควำมเป็นจริงท่ำมกลำงอ ำนำจ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_6703487 
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ผิดสูตรระบบรัฐสภา 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  30 ต.ค. 2564 06:26 น. 
 

 
 
 เถียงกันจนถึงวันสุดท้ำย ก่อนกำรประชุมของพรรคพลังประชำรัฐ ที่ฝ่ำยหนึ่งมุ่งมั่นจะเปลี่ยนคณะกรรม 
กำรบริหำรพรรค เพื่อปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรค แต่ไม่แน่ว่ำจะท ำส ำเร็จหรือไม่ เมื่อ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรค โดดอุ้ม ร.อ.ธรรมนัส และขู่ลำออก อ้ำงว่ำ “พวกคุณฟังควำมข้ำงเดียว” 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐบำลกับพรรค พปชร. ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ งไม่รู้จบ เนื่องจำกเป็นกำรจัด
โครงสร้ำงที่ “ผิดสูตร” กำรเมืองระบบรัฐสภำมำตั้งแต่ต้น โดยแยก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ออกจำก
พรรคขัดกับประเพณีระบบรัฐสภำ ที่ให้นำยกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ำพรรคที่คุมเสียงข้ำงมำก 
 เนื่องจำกระบบรัฐสภำ ไม่ได้แยกอ ำนำจนิติบัญญัติกับอ ำนำจบริหำรออกจำกกันเหมือนกับระบบ
ประธำนำธิบดี แต่ในระบบรัฐสภำ ฝ่ำยบริหำรกับฝ่ำยนิติบัญญัติมำจำกพรรคเดียวกัน นำยก รัฐมนตรีมำจำกเสียงข้ำง
มำกในสภำ และอยู่ได้ด้วยเสียงข้ำงมำก แทนที่ ส.ส.จะเป็นผู้ควบคุมรัฐบำล แต่รัฐบำลควบคุม ส.ส. 
 เพรำะนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีส่วนใหญ่ มำจำก ส.ส.อำวุโส ของพรรค รัฐมนตรีหลำยคนอำจเป็น
หัวหน้ำกลุ่ม ส.ส.ในพรรค รัฐบำลจึงมีอ ำนำจเหนือ ส.ส. โดยผ่ำนกลไกของพรรค ถ้ำเป็นรัฐบำลผสมหลำยพรรค นำยก 
รัฐมนตรีอำจถูกพรรคร่วมรัฐบำล “แทงข้ำงหลัง” หรือแม้แต่ “แทงซึ่งหน้ำ” 
 ตัวอย่ำงที่ชัดเจนที่สุดคือ กำรวำงแผน “แทงข้ำงหลัง” นำยกรัฐมนตรี ในกำรลงมติไม่ไว้วำงใจ ไม่ใช่กำร
แทงข้ำงหลัง โดยพรรคร่วมรัฐบำลพรรคอื่น แต่โดยพรรคแกนน ำรัฐบำล เพรำะ พล.อ.ประยุทธ์เป็น “คนนอก” ไม่ได้
เป็นแม้แต่สมำชิกพรรค จึงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ ส.ส. พิสูจน์ “ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถำวร” 
 บรรดำประเทศประชำธิปไตยที่พัฒนำแล้ว จึงถือเป็นประเพณีที่ต้องให้ผู้ที่มุ่งหมำยให้เป็นนำยกรัฐมนตรี 
ต้องเป็นหัวหน้ำพรรค ขอให้ดูตัวอย่ำงกำรเมืองญี่ปุ่น ในปัจจุบัน เริ่มต้นกำรเลือกนำยกรัฐมนตรี ด้วยกำรเลือกหัวหน้ำ
พรรคเสรีประชำธิป ไตยคนใหม่ก่อน จำกน้ันยุบสภำจะเลือกต้ังใหม่ 31 ต.ค.นี ้
 เหตุที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ยอมเป็นสมำชิก พปชร. อำจเพรำะเลือกเข้ำสู่อ ำนำจทำงประตูหลัง ไม่ยอมเข้ำ
ประตูหน้ำ เพรำะรัฐธรรมนูญ 2560 เปิดให้หัวหน้ำ คสช.เข้ำได้ทุกประตู เพื่อสืบทอดอ ำนำจ เพรำะมี 250 ส.ว.รอ
ต้อนรับอยู่ แต่กลำย เป็นนำยกรัฐมนตรีขำลอย และอำจถูกกล่ำวหำครอบง ำพรรค อำจติดคุกยุบพรรค. 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2230790 
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2 พรรค เดินต่อทางไหน? เมื่อ พท.วางตัว "อุ๊งอิ๊ง" ปะทะ "ระเบิดเวลา" พปชร. 
ไทยรัฐออนไลน  30 ต.ค. 2564 07:30 น. 
 

 
 
 กำรเมืองไทยช่วงนี้ ร้อนแรงต่อเนื่อง เมื่อถนนทุกสำยปฏิเสธไม่ได้ ก ำลังมุ่งหน้ำไปสู่ “กำรเลือกตั้งใหญ่” 
ยิ่งเมื่อ 2 พรรคใหญ่ อย่ำง”พลังประชำรัฐ”กับ “เพื่อไทย” เดินเกมปรับใหญ่โครงสร้ำงพรรค 
 ขณะ "เซอร์ไพรส์" ที่ประชำชนต้องหันมำจับตำ คือ เมื่อพรรคเพื่อไทย เชิญ "อุ๊งอิ๊ง แพทองธำร ชินวัตร" 
บุตรสำวคนเล็กของนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี มำนั่งเป็นประธำนที่ปรึกษำกำรมีส่วนร่วมและนวัตกรรม
ใหม่ของพรรค จนมีเสียงโจษจันที่ห้ำมเชื่อกันยำก ว่ำ แท้ที่จริง "อุ๊งอิ๊ง แพทองธำร” คือ แคนดิเดตนำยกฯ ของเพื่อไทย 
หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ถือว่ำ บุตรสำวคนเล็กของ “พี่โทนี่” ตอนนี้ถูกวำงให้เป็นทำยำททำงกำรเมืองของนำยทักษิณ 
เรียบร้อยแล้ว 
 ครำนี้ หันกลับมำดูที่กำรประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชำรัฐ ของพี่น้องอ ำนำจ 3 ป. ซึ่งก็พอดี ไปตรงกับ 
28 ต.ค. วันเดียวพรรคเพื่อไทย ดูไปเหมือน "หนังคนละม้วน"  เป้ำหมำย "เพื่อไทย" คือ “รีแบรนดิ้ง” หวังขำยให้กับ 
กลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 แต่พรรคแกนน ำรัฐบำลอย่ำง พลังประชำรัฐ (พปชร.) กลับมีเป้ำหมำยจัดกำรกับควำมขัดแย้งภำยในพรรค 
อย่ำง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพรรค พปชร. ตอนแรกมีกระแสข่ำวถึงขั้น งำนนี้อยู่กันไม่ได้ แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ 
เพียงชั่วข้ำมคืนกระแสกลับพลิก 360 องศำ กลำยเป็น "ธรรมนัส" หนังเหนียว "บิ๊กป้อม" โดดอุ้ม รอดถูกขับออกจำก
พรรคไปได้ แบบหน้ำตำเฉย 
 งำนนี้ คอกำรเมือง คงสงสัย กำรเดินหมำกของ 2 พรรคกำรเมืองใหญ่ ไม่มำกก็น้อย ส่วนของ “พรรคเพื่อ
ไทย” หลำยคนคงอยำกรู้ “อุ๊งอิ๊ง แพทองธำร” ใช่ แคนดิเดตนำยกฯ ของเพื่อไทย หรือไม่ พร้อมกับข้อหำ “นอมินี
ตระกูลชิน” ที่ตีคู่กันมำของฝ่ำยตรงข้ำมพรรค 
 ส่วน พปชร.ก็ไม่น้อยหน้ำ ถูกจับตำ แบบไม่กะพริบ ว่ำ จะไปรอดไหม บนควำมขัดแย้งภำยในที่รุนแรง ที่
แม้ปำก ของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ จะออกมำบอก
หลังประชุมใหญ่พรรคเสร็จ ว่ำ "เคลียร์กันได้แล้ว ทุกอย่ำงยังเหมือนเดิม" แต่เชื่อแน่ว่ำ ยังมี "คลื่นใต้น้ ำ" กระเพื่อมหนัก 
และจำกนี้ "รัฐนำวำบิ๊กตู่" คงอยู่ยำกขึ้น 
ฟันธง! เปิดตัว พรรคเพื่อไทย "วางตัวทายาทการเมือง" ของ "ทักษิณ" 
 รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อ.ประจ ำคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มสธ. กล่ำวถึง 
กำรเปิดตัวของพรรคเพื่อไทย เมื่อ 28 ต.ค. ที่ผ่ำนมำ ว่ำ มีทั้งผลบวก และผลลบ ด้ำนบวก เป็นกำรสะท้อนว่ำ พรรคเพ่ือ
ไทยถึงอย่ำงไรก็เป็น "ซิกเนเจอร์" (signature ) ของคุณทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ทั้งยังถือเป็นกำร "วำงตัว 
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ทำยำททำงกำรเมือง" ของ "คุณทักษิณ" ในกำร "รีแบรนดิ้ง" พรรคเพ่ือไทย ทั้งกำรปล่อย คลิปกอดกับลูกชำย "โอ๊ค พำน
ทองแท้" ก่อนหน้ำ หรือ คลิปนั่งคู่กับลูกชำย ลุ้นกำรเปดิตัว "อุ๊งอิ๊ง" น.ส.แพทองธำร ชินวัตร ประธำนที่ปรึกษำกำรมีส่วน
ร่วมและนวัตกรรมใหม่ กับ พรรคเพื่อไทย ขณะที่ก่อนหน้ำนี้ ก็มีกำรระบุว่ำ "คนที่ย้ำยพรรคไป จะต้องกลับมำ" หรือ 
กำรกล่ำวว่ำ "คนที่รับเงินเขำไปแล้วต้องเอำไปคืน" ซึ่งก็เป็นกำรปลุก และให้ก ำลังใจ กับกลุ่มแฟนคลับของตัวเอง 
ต้องยอมรับ เดินเกมนี้ เจอทั้ง "ผลบวกและลบ" 
 ผลบวกอีกข้อ คือ กำรสร้ำงควำมสมดุล ระหว่ำง กลุ่มคนรุ่นเก่ำ คนรุ่นกลำง และคนรุ่นใหม่ โดยกำรที่ให้ 
นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ซึ่งผมถือว่ำได้ "ใบด ำ" ไปแล้ว  มำเป็น ผอ.พรรคเพื่อไทย ก็คือกำร เข้ำมำวำงยุทธศำสตร์ สร้ำง
ควำมสมดุลในพรรค ระหว่ำง คนรุ่นเก่ำ คนรุ่นกลำง และคนรุ่นใหม่ และอีกอย่ำง สร้ำงควำมสมดุล ส.ส.ในพรรคเพื่อ
ไทยด้วย 
 ทั้งนี้ ก็เพื่อเปิดพื้นที่กำรเมืองใหม่ๆ ให้พรรคเพื่อไทย ส ำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ก็เป็นกำรเปิดหน้ำชนกับ 
พรรคก้ำวไกล แบบเต็มตัว  ก่อนหน้ำนี้ก็มีกำรรีแบรนดิ้ง เปลี่ยนชื่อของคุณทักษิณ เป็น "พี่โทนี่" เพื่อขำยคนรุ่นใหม่ ซึ่งก็
ยังไม่รู้ว่ำ จะขำยได้หรือไม่ และจะสำมำรถเปิดพื้นที่กำรเมืองใหม่ ได้จริงหรือ เนื่องจำกพรรคเพื่อไทย ไม่ได้เป็นรัฐบำล
มำนำน เอำจริงๆ ตั้งแต่ปี 2557  ดังนั้น ก็ต้องรอดูผลกันตอ่ไปในอนำคต 
ไม่พ้น ข้อครหา "การเมืองชินวัตรแฟมิลี่" 
 ส่วนผลลบ ของกำรรีแบรนดิ้ง พรรคเพื่อไทย พร้อมกับเปิดตัว "อุ๊งอิ๊ง" แพทองธำร  ก็หนีไม่พ้นข้อครหำ 
"กำรเมืองชินวัตรแฟมิลี่" ซึ่งเป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทย แต่ต้องไม่ลืมว่ำ ฐำนเสียงของพรรคเพื่อไทย ส่วนใหญ่ไม่ใ ช่
ชนช้ันกลำง พิสูจน์ได้จำกเงินบริจำคเข้ำพรรคกำรเมือง ที่ยอดบริจำคของเพื่อไทย อยู่ล ำดับท้ำยๆ ก็ท ำให้อำจไม่กังวลว่ำ 
จะกระทบกับฐำนเสียงคนชั้นกลำง รวมถึงกำรที่คุณทักษิณพูดไว้ว่ำ จะเป็น "แลนด์สไลด์" ( land slide) จะเป็นได้จริง
ไหม? ในสภำวะที่รัฐธรรมนูญปี 60 ก ำหนดไว้แบบนี้ อย่ำงกรณี บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่บอกว่ำพรรคใหญ่จะได้เปรียบ 
เนื่องจำกไปเอำผลเลือกตั้ง เมื่อปี 2540 และ ปี 2550 มำใช้ โดยเชื่อว่ำประชำชนจะเลือกตั้งไปในทิศทำงเดียวกัน แต่ใน
รัฐธรรมนูญปี 60 ไม่เหมือนเดิมคนจะเลือกไปทิศทำงนั้นจริงหรือไม่ ผมยังไม่แน่ใจ ดังนั้นผมว่ำ พรรคขนำดกลำงก็ยังมี
โอกำสเกิดขึ้นได้ 
"อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร" ถูกวางตัวเป็นทายาททักษิณ แสดงว่า เป็นแคนดิเดตนายกฯ ด้วยหรือไม่? 
 กำรเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ หำกฟังกำรสัมภำษณ์สื่อของคุณ "อุ๊งอิ๊ง" ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่ำ เป็นเรื่องของ
อนำคต ซึ่งเมื่อมีกำรเปิดตัว น.ส.แพทองธำร ไปแล้ว ก็คงต้องรอดู "ฟีดแบ็ก" (Feedback) ที่กลับมำก่อนว่ำ เป็นอย่ำงไร 
แล้วถึงค่อยตัดสินใจก็ได้ หรือ จะวำงตัวเป็นแคนดิเดตนำยกฯ ทำยำทกำรเมืองของคุณทักษิณ ในกำรเลือกตั้งในสมัย
ถัดๆ ออกไปอีก หำกเลือกตั้งครั้งหน้ำไม่ทันก็สำมำรถท ำได้ หรือ จะไม่ได้วำงตัวไว้เป็นแคนดิเดตนำยกฯเลย ก็ท ำได้
เช่นกัน 
ตอกย้ า เปิดตัว "เพื่อไทย-แพทองธาร" คือ signature ยี่ห้อ "ทักษิณ"  
 แต่ก็ต้องยอมรับว่ำ กำรเอำ "อุ๊งอิ๊ง" มำลงกำรเมือง มันยิ่งกว่ำตอนเอำ "น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" มำเล่น
กำรเมืองเสียอีก นั่นเพรำะสถำนะ น.ส.แพทองธำร เป็นลูกสำวไม่ใช่น้องสำว แถมยังเป็นลูกสำวที่รักมำกเสียด้วย ก็ยิ่ง
เป็นกำรสะท้อนว่ำ พรรคเพื่อไทย ก็คือ "ซิกเนเจอร์" (signature) ของคุณทักษิณ ขนำดค ำว่ำ "เพื่อไทย" ก็ยังเป็นลำยมือ
ของคุณทักษิณเลย 
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ชี้ชัด ฝั่ง พรรคพลังประชารัฐ เหมือน "ระเบิดเวลา"  
 หันมำทำงฝั่งพรรคกำรประชุม พรรคพลังประชำรัฐ เหมือน "ระเบิดเวลำ" เพรำะพรรคนี้มีปัญหำตั้งแต่
ก่อตั้งพรรคแล้ว เพรำะนักกำรเมืองที่เข้ำมำอยู่รวมกันแบบหลวมๆ และจะเกิดกำรต่อรองในพรรค ทุกครั้ง ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง ควำมไม่สมดุล ระหว่ำง "รัฐมนตรีที่เป็นฝ่ำยกำรเมือง" กับ รัฐมนตรีในส่วน"โควตำส่วนกลำง" ของพรรค ที่
จะเกิดเป็น "คลื่นใต้น้ ำ" ทุกครั้ง ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในพรรค ทั้งกรณี ของ 4 กุมำร กับ 2 รัฐมนตรี (ธรรมนัส-นฤมล) ที่
ถูกขับออกไป โดยที่จะใช้วิธีปรำมด้วยบำรมีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำพรรคพลัง
ประชำรัฐ (พปชร.) เพียงอย่ำงเดียว อำจจะใช้ไม่ได้เสมอไป ส่วนข่ำวตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ หรือที่เรียกว่ำ "พรรคปลัด
ฉิ่ง" จะท ำได้จริงหรือไม่  
ยัน พปชร. เกิดสภาวะ 3 ป.แตก แต่ก็แยกกันไม่ได้  
 ตอนนี้เกิดสภำวะ 3 ป.แตกแต่ก็แยกกันไม่ได้ เพรำะหำกแยกกัน รัฐบำลนี้ก็ถึงจุดจบ ตอนนี้พรรคพลัง
ประชำรัฐแม้เคลียร์กันได้ แต่ควำมไว้วำงใจก็ไม่เหมือนเดิม  
ย้ า หลัง เปิดสภา 1 พ.ย. สถานะรัฐบาล "บิ๊กตู่" น่าเป็นห่วง  
 ขณะที่หลังจำกเปิดสภำในวันที่ 1 พ.ย.นี้ คำดว่ำ สมัยประชุมนี้จะเป็นสมัยประชุมร้อนของรัฐบำลแน่นอน 
เพรำะมีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเงิน และยังมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ รอผ่ำนสภำอีก โดยเฉพำะกฎหมำยกำรเงินจะ
เป็นปัญหำใหญ่ เพรำะถึงแม้ไม่มีกฎหรือข้อบังคับอะไร ว่ำ หำกกฎหมำยไม่ผ่ำนรัฐบำลต้องลำออก แต่รัฐบำลก็
จ ำเป็นต้องแสดงสปิริต หำกกฎหมำยไม่ผ่ำนขึ้นมำจริงๆ นำยกฯ ตัดสินใจลำออก ยุบสภำ ก็เป็นไปได้เหมือนกัน 
เปิดเหตุผล ชัดๆ ท าไม ยื้อ "ธรรมนัส" ห้ามหลุดจากพปชร.เด็ดขาด 
 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ เลขำธิกำรพลังประชำรัฐ ที่ผ่ำนมำ ต้องยอมรับมีคุณสมบัติ เป็นตัวประสำน 10 
ทิศ เป็นตัวจักรส ำคัญให้กับรัฐบำล ขณะนี้กำรเมืองเข้ำสู่บริบทกำรเลือกตั้ง กำรที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวรี แบรนดิ้งพรรค
ขนำนใหญ่ หำก "พลังประชำรัฐ" ยอมปล่อย "ธรรมนัส" ไป พรรคเพื่อไทยก็จะมีโอกำส กวำด ส.ส.ในพื้นที่ภำคเหนือ ได้
มำกยิ่งขึ้น เพรำะที่ผ่ำนมำที่รัฐบำลชนะเลือกตั้งซ่อมในหลำยพื้นที่ ก็เพรำะฝีมือ คุณธรรมนัส ดังนั้นแม้จะเคลียร์กันใน
พรรค พปชร.ได้ แต่ก็ต้องอยูก่ันไปบนพื้นฐานความไม่ไว้วางใจ 
 ขณะที่ ในโซเชียลมีเดีย มีกำร เปรียบเทียบกำรประชุมใหญ่ของทั้งพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชำรัฐ ที่
ผ่ำนมำว่ำ เหมือนฟุตบอลคู่แดงเดือด "แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด" กับ "ลิเวอร์พูล" ที่ผลกำรแข่งขัน "หงส์แดง" ถล่ม "ปิศำจ
แดง" เละ! 5-0 แต่ใครจะเป็น "ลิเวอร์พูล" หรือ "แมนยูฯ" โซเชียลฯ ชี้ว่ำ "ลิเวอร์พูล" น่ำจะเป็น "เพื่อไทย" ขณะที่พรรค 
"พลังประชำรัฐ" ตอนนี้เหมือน “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” 
สถานการณ์จากนี้ เสี่ยงอาจมี นายกฯลาออก-ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ เมื่อใด? 
 หลังจำกนี้ กำรเมืองไทยจะผันผวน ต่อเนื่อง คำด หลังผ่ำนช่วงปีใหม่ 2565 เป็นต้นไป รัฐบำลมีโอกำสยุบ
สภำได้ตลอด และก ำลังเผชิญสภำวะน่ำกังวล ที่เกี่ยวพันกับอนำคตของรัฐบำลอย่ำงยิ่งยวด 
ก็อย่ำงที่ รศ.ดร.ยุทธพร ได้วิเครำะห์เอำไว้ ส่วนจะเป็นไปอย่ำงที่คำดกำรณ์ไว้หรือไม่ คำดหลังปีใหม่ 2565 (ปีขำล) ได้รู้
กันแน่ ในที่นี้ทั้งจำก พรรคเพ่ือไทยและพรรคพลังประชำรัฐ ด้วย  
 
ผู้เขียน:เดชจิวยี่ 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2230845 
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พลังประชารัฐพักรบ “ธรรมนัส” เป็นต่อ “ประวิตร” คุมเกมสภาเบ็ดเสร็จ 
วันที่ 30 ตุลำคม 2564 - 10:30 น. 

 
 
 และแล้วกำร “ล้ำงไพ่” กรรมกำรบริหำร (กก.บห.) พรรคพลังประชำรัฐ “รื้อ” โครงสร้ำงอ ำนำจ “ขั้วผู้
กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ ต้อง “พักรบ” เมื่อ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทิ้ง “ไพ่ตำย” 
ประกำศ “ลำออก” 
 28 ตุลำคม 2564 “วันเผด็จศึก” เก้ำอี้แม่บ้ำนพลังประชำรัฐ ของ “ผู้กองธรรมนัส” ต้อง “เลื่อนออกไป” 
กลำยเป็นเวทีปรองดอง-สมำนฉันท์ “เสี่ยเฮ้ง” สุชำติ ชมกลิ่น และ “เสี่ยโอ๋” ชัยวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์ กับ วิรัช รัตน
เศรษฐ “ตัวแทน 4 ช.” กอดคอ “สงบจบที่ลุงป้อม” 
 ทว่ำ กลับ “ไร้เงำ” ร.อ.ธรรมนัส และ “กลุ่มสำมมิตร” ทั้ง “เสี่ยแฮงค์” อนุชำ นำคำศัย-สมศักดิ์ เทพสุ
ทิน-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ “สันติ พร้อมพัฒน์” ร่วม “ฉำกเลิฟซีน” 
 อย่ำงไรก็ตำม “ผู้กองธรรมนัส” ถูก “เซตซีโร่” คุม 10 หัวหน้ำภำค โดยให้ ส.ส.ในแต่ละภำคไป “เลือก
กันเอง” จำกเดิมที่มำจำกกำร “แต่งต้ัง” 
 รวมถึงปรับ “โครงสร้ำงกำรท ำงำนของพรรค” เพื่อ “สำนภำรกิจ” ให้พลังประชำรัฐเป็น “สถำบันทำง
กำรเมือง” ที่มี “พีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค” ที่ปรึกษำหัวหน้ำพรรคเป็น “คีย์แมน” 
 เบื้องหลังปฏิบัติกำร “เขย่ำเก้ำอี้” ร.อ.ธรรมนัส ไม่ถึง “วันพิพำกษำ” กลุ่ม “6 รัฐมนตรี” ก ำใบลำออก 
เปิดหน้ำชก-เปิดจุดอ่อน “ผู้กองธรรมนัส” แข็งข้อกับ พล.อ.ประยุทธ-์ไม่เป็นเน้ือเดียวกันกับรัฐบำล 
ทว่ำ “องครักษ์พิทักษ์บิ๊กป้อม” ต้องกำรรักษำระบบพรรค-ปกป้อง พล.อ.ประวิตร แต่ในทำงกลับกัน “ผู้กองธรรมนัส” 
ก็ได้รับ “อำนิสงส์” ไปโดยปริยำย 
 ไม้เด็ดของเสียงค ำรำม-ขู่ลำออกของ “บิ๊กป้อม” คือ กำรงัด “กฎเหล็ก” พรรคกำรเมือง มำตรำ 29 และ
มำตรำ 28 ทั้งปรำบ-ปรำม กก.บห.พรรค “สำย 6 รัฐมนตรี” และ กก.บห.พรรคที่ยัง “ลังเล” 
 “ไม่ได้ปกป้องธรรมนัส ต้องกำรรักษำระบบพรรคกำรเมือง ไม่ให้พรรคถูกยุบ ถ้ำเป็นไปตำมแผนที่ออกมำ 
ปลด ร.อ.ธรรมนัสได้ ถือว่ำควำมผิดส ำเร็จ และ พล.อ.ประยุทธ์อำจต้องมีควำมผิดตำมกฎหมำยพรรคกำรเมืองด้วย ต้อง
รักษำหัวหน้ำรัฐบำลไว้ ต้องกำรรักษำหัวหน้ำพรรคไว้ ถ้ำ กก.บห.พรรคลำออกเกินครึ่ง หัวหน้ำพรรคก็ต้องหลุดจำก
ต ำแหน่งทันที” 
ชะตำชีวิตทำงกำรเมืองของ ร.อ.ธรรมนัส “พลิกผัน” จำก เจียนอยู-่เจียนไป กลับมำ “ฟื้นคืนชีพ” อีกครั้ง 
 “บรรยำกำศกำรประชุมดีมำก ลงไปกอดคอกันเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ จบที่ พล.อ.ประยุทธ์ จริง ๆ แม้ไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงเหมือนพรรคเพื่อไทย แต่จะมีแต่แข็งแรงขึ้น ภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.ประวิตร ทะเลำะกันยังไงหัวหน้ำ
ก็เอำอยู่ แต่ถ้ำไม่มี พล.อ.ประวิตร ทะเลำะไม่เลิกไปไม่รอด พล.อ.ประวิตรเท่ำนั้นที่มีทั้งบำรมี มีทุกอย่ำง ถึงจะจบได้ 
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พล.อ.ประวิตร คือ ควำมมั่นคงของพรรคพลังประชำรัฐ กระเพื่อมทุกครั้ง หัวหน้ำก็เอำอยู่ทุกที” กก.บห.ในวงประชุม 
28 ตุลำคม ระบุ 
 วีรกรรม “ลูบคม” พล.อ.ประยุทธ์ ของ “ผู้กองธรรมนัส” ย้อนกลับตั้งแต่กำรลงมติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
เมื่อ “แผนโค่นประยุทธ์” ที่ถูกก ำไว้ “ลับสุดยอด” ได้ถูก “เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด” ข่ำวรั่วเสียก่อน 
 แม้ “พล.อ.ประวิตร” จะเป็น “คนกลำง” เปิด “บ้ำนป่ำรอยต่อ 5 จังหวัด” ปิดห้อง-เคลียร์ใจระหว่ำง “คู่
ขัดแย้ง” ทว่ำ “ผลโหวต” ที่ออกมำปรำกฏว่ำ “พล.อ.ประยุทธ์” ได้คะแนนไว้วำงใจ “รองบ๊วย” และคะแนนไว้วำงใจ “บ๊วย” 
 เป็นที่มำของกำร “ปลดฟ้ำผ่ำ” รัฐมนตรี 2 ช.-ร.อ.ธรรมนัส รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ่วง “นฤมล ภิญโญสินวัฒน”์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงแรงงำนในขณะนั้น 
 หลังจำกนั้นก็เกิดภำพกำร “วัดพลัง” ระหว่ำง “บิ๊กป้อม” กับ “บิ๊กตู่” ในกำร “ลงพื้นที่” ตรวจรำชกำร
ต่ำงจังหวัด ส.ส.พลังประชำรัฐไปแห่รับ พล.อ.ประวิตร “มำกกว่ำ พล.อ.ประยุทธ”์ 
จึงเข้ำทำง “กลุ่มล้มธรรมนัส” ที่เคยถูก “แทงข้ำงหลัง” ในศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
 ควำม “ไม่น่ำไว้วำงใจ” ในตัวของ “ผู้กองธรรมนัส” อำจจะไม่เสนอชื่อ “บิ๊กตู่” เป็นนำยกรัฐมนตรีใน
บัญชีพรรคพลังประชำรัฐ และกำร “ออฟไซต”์ ท ำให้ ร.อ.ธรรมนัส “สะดุดขำตัวเอง” 
 ส่วนกำรท ำโพล 14 ส.ส.ภำคใต้ เป็นเพียง “ตัวเร่ง” ในกำร “เขี่ย” ร.อ.ธรรมนัส ให้พ้นวงโคจรอ ำนำจ 
ไม่ให้เกิดกำร “ล้ำงแค้น” ในกำรตัดสินใจ “ส่ง” หรือ “ไม่ส่ง” ใครลงเลือกตั้งครั้งหน้ำ และกำรลงมติอภิปรำยไม่
ไว้วำงใจ-ยกมือโหวตกฎหมำยส ำคัญในสภำ 
 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อไม่สำมำรถ “สลัด” ร.อ.ธรรมนัส ให้พ้นจำกกำรก ำหนดทิศทำง-เกมในสภำได้ หลังจำกนี้ 
“ระเบิดเวลำ” ที่รอ “บิ๊กตู”่ อยู่ เช่น กำรเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของพรรคฝ่ำยค้ำน 
 ร่ำงพระรำชก ำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ศ. …. เป็น 
“กฎหมำยฉุกเฉิน” ที่จะน ำมำมำใช้ทดแทน พ.ร.ก.กำรบริหำรรำชกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
 “พ.ร.ก.วำด้ำ” หลังจำกองค์กรต่อต้ำนกำรใช้สำรต้องห้ำมโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) 
ประกำศแบนนักกีฬำไทย ไม่ให้จัดกำรแข่งขัน-ส่งนักกีฬำไทยในกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติ เป็นระยะเวลำ 1 ปี 
 ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2566 และรัฐบำลเตรียมออกร่ำง พ.ร.ก.ให้อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 วงเงินไม่เกิน 1.2 ล้ำนล้ำนบำท หลังจำกขยำยเพดำนหนี้
สำธำรณะจำกไม่เกิน 60% เป็นไม่เกิน 70% 
 “พล.อ.ประยุทธ์” จึง “แก้เกม” ด้วยกำรให้คณะกรรมกำรพรรคร่วมรัฐบำล (วิปรัฐบำล) มำประชุมที่
ท ำเนียบรัฐบำลแทน เพื่อไม่ให้ “ไกลหูไกลตำ” เหมือนในยุครัฐบำลยิ่งลักษณ์-รัฐบำลอภิสิทธิ ์
 “วันนี้ถือว่ำคุยกันรู้เรื่องแล้ว และมอบให้หัวหน้ำพรรคขับเคลื่อนหรือด ำเนินกำรเรื่องต่ำง ๆ พรรค
สนับสนุนรัฐบำล เดินหน้ำงำนในสภำให้รำบรื่น โดยเฉพำะกำรลงมติในกฎหมำยส ำคัญของรัฐบำลต้องจับมือกัน
ขับเคลื่อนให้ผ่ำนทุกฉบับ ลงมติกฎหมำยทุกฉบับให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน สนับสนุนกำรท ำงำนของรัฐบำลต่อไป” 
ชัยวุฒิ 1 ใน 6 รัฐมนตรี คู่กรณีออกมำเปิดเผยบทสรุป 
 ฉำกจบของวำงประชุม 21 กก.บห.พรรค เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2564 เป็นเพียง “ฉำกรัก” ของ “ก๊วน
เพื่อนซี้” ที่เคยร่วมวงเหล้ำกันมำก่อน ทั้งสุชำติ-ชัยวุฒิ และวิรัช ที่กลับมำคืนดีกันได้ไม่ยำกเย็น 
แต่ “คู่ขัดแย้ง” ตัวจริง-เสียงจริง ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์-สันติ-สุชำติ และ 3 แกนน ำสำมมิตร กับ “ร.อ.ธรรมนัส” ยังคง “ผี
ไม่เผำเงำไม่เหยียบ” โดยเฉพำะ พล.อ.ประวิตร จะตอบค ำถำม พล.อ.ประยุทธ์อย่ำงไร ที่ยังเก็บ “ร.อ.ธรรมนัส” ไว้ข้ำงตัว 
 
อ้ำงอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-791992 
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