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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 20 กันยายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 82/2564 การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง นายก อบต. 9 
2 มติชนออนไลน์ ‘จรุ งวิทย์ ’  ประชุมเตรียมพร้อมเลือกตั้ งสมาชิกสภา -นายก อบต.  

ทั่วประเทศ 
10 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ซักซ้อมเตรียมความพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.64 11 
4 ไทยโพสต์ออนน์ไลน์ 'กกต. ' เตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้ งสมาชิกสภาและนายก 'อบต. ' 

ทั่วประเทศ 
12 

5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “กกต.” ถกนัดแรกเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง “อบต.”-หย่อนบัตร 28 พ.ย. 13 
6 MGR Online “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ งสมาชิกสภา 

และนายก อบต. ทั่วประเทศ 
14 

7 Ch.7 Online กกต.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ ย้ าขั้นตอนตั้งแต่
ตรวจสอบสิทธิการสมัคร จนถึงวันเลือกตั้ง 

15 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็คเงินบริจาคพรรค “พิจารณ”์ ควัก “ก้าวไกล” อีก 1 ล.-ปี 64 คนเดียว 8 ล. 16 

 

ข่าว กกต. / ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ " เ ลิ ศวิ โ รจน์  โ กวัฒนะ"  มอบ เครื่ อ งตรวจคลื่ น ไฟ ฟ้าหั ว ใ จ  EKG 

ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
17 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “อิสระ” เผย ปชป. พร้อมทุกสนามเลือกตั้ง 18 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ จุรินทร์ มั่นใจ ปชป. ผลงานเด่น ‘ประกันรายได้-แก้ไขรัฐธรรมนูญ’  

ลุ้นทวงคืนเก้าอ้ี ส.ส. ทุกภาค 

19 

3 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ พร้อมลงสู้สนามเลือกตั้ง มั่นใจได้เก้าอ้ีเพ่ิมมากกว่าเดิมแน่ 21 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ เพ่ือไทยพร้อมสู้เลือกตั้ง เมิน “เรืองไกร” ร้องยุบพรรค 22 

5 แนวหน้าออนไลน์ ‘ชาติไทยพัฒนา’ พร้อมสู้ทุกพรรค ปัดประเมิน ‘บิ๊กตู’่ ส่งสัญญาณเลือกตั้ง 23 

6 สยามรัฐออนไลน์ "ชินวรณ์" เตือน "วิป 3 ฝ่าย" ต้องชัดเจนหลังรัฐสภาล่ม หวั่นเป็นข้ออ้างรัฐบาลขาด

เสถียรภาพ จนยุบสภาฯได้ 

24 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ยุทธพงศ์" ฟันธง " รัฐบาล" อายุสั้น เหตุขัดแย้ง "ธรรมนัส-พปชร." 26 

8 INN Online “จุรินทร์” ย้ าออนทัวร์ถี่ไม่มีสัญญาณยุบสภา 27 

9 สยามรัฐออนไลน์ "โกวิทย์" เตรียมจับมือ "ก้าวไกล" แก้กฎหมายลูกปรับระบบค านวณสูตร ส.ส.  

บัญชีรายชื่อให้เป็นแบบ MMP 

28 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ FootNote เดินผิด ตาเดียว แพ้ท้ังกระดาน หมากเกม ประยุทธ์ จันทร์โอชา 29 

2 คมชัดลึกออนไลน์ จับตา "พล.อ.วิชญ์" น้องรักบิ๊กป้อม ถือธง พปชร. 30 

3 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

แก้ รั ฐ ธ รรมนูญ  ‘ผ่ าน ’  แต่ ยั ง ไม่ สะ เด็ ดน้ า  ลุ้ นต่ อปั้ น  ‘กม .ลู ก ’  

ผวาซ้ า ลือ ‘ยุบสภา’ ท าสะดุด 

32 

4 ไทยรัฐออนไลน์ อาฟเตอร์ช็อก โค่นอ านาจ 35 

5 มติชนออนไลน์ ภาพ “เดินสาย” ประยุทธ์ ประวิตร นอนเตียง เดียวกัน ฝันคนละเรื่อง 37 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ขุดคดีเก่า "3 ป.” วัดก าลังยึด พปชร. ขั้ว “ประวิตร-ประยุทธ์” งัดข้อ 38 

7 มติชนออนไลน์ หมากรุก การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจล้ม ทั้งกระดาน 41 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดไทม์ไลน์ 3 ช่วงส าคัญ ‘บิ๊กตู’่ประกาศยุบสภา!! 43 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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          รูวั้นน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 19 กันยายน 2564 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  
จ านวน 4 ชุด ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือใช้สนับสนุนบริการรักษาพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 
63 ปี ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ " ยิ่งให้ ยิ่งได้ " 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
มอบเครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ EKG ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  
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กิจกรรมรอบรั้ว
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วันที่ 20 กันยายน 2564 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง รับฟังรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ 
การพัฒนาระบบค่าตอบแทน ส าหรับพนักงานและลูกจ้างประจ าขอ งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
และการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
น าเสนอโดย มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ สถาบันที่ปรึกษาเพ่ือ พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 
ณ ห้องปฏิบัติงานกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
รับฟังรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาระบบค่าตอบแทน  

ส าหรับพนักงานและลูกจ้างประจ าของ สนง.กกต. 
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วันที่  20 กันยายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  เป็นประธาน 
การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกตั้งประจ าจังหวัด และผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม ชั้น 9 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ข่าวอ้างอิง 
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20/09/2564 10:48 
กกต. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง นายก อบต. 
 

 
 
กกต. 20 ก.ย.- “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ทั้วประเทศ ย้ า
ขั้นตอนตั้งแต่ตรวจสอบสิทธิ์การสมัคร จนถึงวันเลือกตั้ง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีผู้บริหาร และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมซูม ซึ่งเป็นการประชุมหลัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก  อบต. โดยใน
วันที่ 1 ตุลาคมนี้ กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง และจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 
และเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนั้น 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.การสมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คู่มือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การแก้ไข แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง การจัดท าทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการ
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-783893  
  

https://tna.mcot.net/politics-783893


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

 

 

วันที่ 20 กันยายน 2564 - 11:07 น. 
‘จรุงวิทย’์ ประชุมเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภา-นายก อบต. ทั่วประเทศ 
 

 
 
 ‘จรุงวิทย์’ ประชุมเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภา-นายก อบต.ทั่วประเทศ ย้ าขั้นตอนตั้งแต่ตรวจสอบสิทธิ์การ
สมัคร จนถึงวันเลือกตั้ง 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 กันยายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์  
ภุมมา เลขาธิการ กกต. จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีผู้บริหาร และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมซูม ซึ่งเป็นการประชุมหลังกกต.มีมติเห็นชอบใน
หลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต. โดยในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ กกต.จะประกาศก าหนดให้มี
การเลือกตั้ง และจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม และเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนั้น 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.การสมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คู่มือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การแก้ไข แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง การจัดท าทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้ง
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2948334  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2948334
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20 ก.ย. 2564 เวลา 11:36 น. 
กกต. ซักซ้อมเตรียมความพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” 28 พ.ย.64 
 

 
 
 “พ.ต.อ.จรุงวิทย”์ประชุมเตรียมความพร้อม “เลือกตั้ง อบต.” ทั้งการเลือก สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.ทั่ว
ประเทศ ย้ าขั้นตอนตั้งแต่ตรวจสอบสิทธิ์การสมัคร จนถึงวันเลือกตั้ง 28 พ.ย.64 

วันนี้ ( 20 ก.ย.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลอกตั้ง(กกต.) จัดประชุมชี้แจงการ
เตรียมความพร้อมการ “เลือกตั้ง อบต.) ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.) โดยมีผู้บริหาร  และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมZOOM   
   ทั้งนี้ เป็นการประชุมหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีมติ เห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการ
เลือกตั้ง  สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. โดยในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง และจะ
มีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม และเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนั้น 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.การสมัครรับเลือกตั้ง  การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  คู่มือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  การแก้ไข  แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล  บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง  การจัดท าทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้ง
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
                       
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/496535   

https://www.thansettakij.com/politics/496535
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20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:39 น.      
'กกต.' เตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก 'อบต.'ทั่วประเทศ 
   

 
 

20 ก.ย.64 พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีผู้บริหาร  และผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมซูม ซึ่ง
เป็นการประชุมหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาและ
นายก อบต. โดยในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  และจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่าง
วันที่ 11-15 ต.ค. และเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นั้น 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.การสมัครรับเลือกตั้ง  การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  คู่มือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  การแก้ไขแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล   บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง   การจัดท าทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอด
ทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117257  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/117257
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20 ก.ย. 2564 เวลา 12:42 น. 
“กกต.” ถกนัดแรกเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง “อบต.”-หย่อนบัตร 28 พ.ย. 
 

 
 

“กกต.”ประชุมนัดแรกผ่านซูม เตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้ง “อบต.” มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่-แนวทาง
ด าเนินการ ก่อนหย่อนบัตร 28 พ.ย. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และนายก 
อบต. โดยมีผู้บริหาร และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)  

การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมหลัง กกต. มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิ ก
สภา อบต. และนายก อบต. โดยในวันที่ 1 ต.ค. 2564 กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง และจะมีการรับสมัคร
เลือกตั้งในระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการด าเนินการเกี่ ยวกับแผนการจัดการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. การสมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คู่มือ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง การแก้ไขแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง การจัดท าทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/961112  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/961112
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20 ก.ย. 2564 12:42     
“พ.ต.อ.จรุงวิทย”์ ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. ทัว่ประเทศ 
  

 
 
 
 
เลขาธิการ กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ทั้วประเทศ ย้ าขั้นตอนตั้งแต่
ตรวจสอบสิทธิ์การสมัคร จนถึงวันเลือกตั้ง 

วันนี้ ( 20 ก.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีผู้บริหาร และผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เก่ียวข้อง 

เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมZOOM ซึ่งเป็นการประชุมหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบใน
หลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต. โดยในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ กกต.จะประกาศก าหนดให้มี
การเลือกตั้ง และจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม และเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนั้น 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.การสมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คู่มือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การแก้ไข แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง การจัดท าทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้ง
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000093121  
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000093121
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วนัท่ี 20 ก.ย. 2564 

กกต. ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ ย้ าขั้นตอนตั้งแต่ตรวจสอบสิทธิการสมัคร จนถึงวันเลือกตั้ง 

 
วันนี้ (20 ก.ย.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมชี้แจงการ

เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีผู้บริหาร
และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมผ่านโปรแกรมซูม   ซึ่งเป็นการประชุมหลัง กกต.มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง อบต. โดย
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ กกต.จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง และจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่  11-
15 ตุลาคม 2564 และเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เลือกตั้ง อบต. การสมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คู่มือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง การ
แก้ไข แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้ง กกต.ประจ า อบต. บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง การจัดท าทะเบียน
ประวัติคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ทั้งนี้ เมื่อมีความชัดเจนการเลือกตั้ง อบต.กว่า 5 พันแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ กกต.เริ่ม
บอกกฎเกณฑ์ของผู้ที่จะลงสมัคร ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพิจารณาคุณสมบัติของตัวเอง
ให้ครบถ้วน หากมีลักษณะต้องห้ามอย่าส่งใบสมัครโดยเด็ดขาด ซึ่งมีข้อที่ส าคัญ คือ ผู้ที่ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ผู้ที่
เคยถูกด าเนินคดีอาญา คดียาเสพติด ร่ ารวยผิดปกติ ผู้ที่เคยถูกด าเนินคดีฐานความผิดเป็นเจ้ามือหวย หากตรวจสอบ
และพบเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามจะต้องโทษจ าคุก 1- 10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งเป็นเวลา 20 ปี อีกเรื่องท่ีส าคัญมากเช่นกัน คือ ผู้ลงสมัคร ต้องห้ามการซื้อสิทธิขายเสียงเด็ดขาด มิเช่นนั้นจะถูก
ด าเนินคดีตามมาภายหลังเช่นกัน 

นอกจากนี้ กกต. ได้ออกมาชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง สามารถส่ง 
ข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” และร่วมรายงานสถานการณ์ หรือ แจ้งข่าวทุจริตการออก
เสียง ผ่านทางสายด่วน 1444 หรือ ที่ส านักงาน กกต.จังหวัดทั่วประเทศ ข้อมูลทุกอย่างที่แจ้งมาจะถูกเก็บเป็นความลับ 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail_preview/516236  
 

https://news.ch7.com/detail_preview/516236
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20 ก.ย. 2564 เวลา 11:56 น. 
เช็คเงินบริจาคพรรค “พิจารณ์” ควัก “ก้าวไกล” อีก 1 ล.-ปี 64 คนเดียว 8 ล. 
 

 
 

เช็ค "เงินบริจาคพรรค" การเมือง ประจ า ก.ค. 64 พบ “พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์” ควักให้ “ก้าวไกล” อีก  
1 ล้าน ปี 64 คนเดียว 8 ล้าน “ภูมิใจไทย” 2 ล้านเศษ “ปชป.” 6.7 แสน “พรรคกล้า” ลูกชาย “อรรถวิชช์” ให้ 
10,000 บาท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้บริจาค
และจ านวนเงินที่บริจาคให้พรรคการเมือง ประจ าเดือน ก.ค. 2564 โดยรายชื่อพรรคที่น่าสนใจ ได้แก่ พรรคก้าวไกล มีผู้
บ ริ จ าครวม  5 ร ายการ  ได้ แก่  น ายสุ พิ ศ าล  ภั กดี นฤนาถ  77,000 บาท  น . ส .ณธีภั ส ร์  กุ ล เ ศรษฐสิทธิ์   
2 แสนบาท นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ 1 ล้านบาท นายวรภพ วิริยะโรจน์ 2 ครั้ง ครั้งละ 15,000 บาท รวม 30,000 บาท 

ส าหรับนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ คือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยข้อมูลจาก กกต. 
พบว่า ในช่วงปี 2563 นายพิจารณ์บริจาคให้พรรคก้าวไกลไปแล้ว 8,839,440 บาท ส่วนในปี 2564 ระหว่างเดือน ม.ค.-
เม.ย. และเดือน มิ.ย. 2564 บริจาคให้พรรคก้าวไกลรวม 7 ล้านบาท เมื่อรวมยอดในเดือน ก.ค. 2564 เท่ากับว่านาย
พิจารณ์ บริจาคให้พรรคก้าวไกลไปแล้วอย่างน้อย 8 ล้านบาท 

ขณะที่ความเคลื่อนไหวพรรคอ่ืน ๆ เช่น พรรคภูมิใจไทย ยอดบริจาค 79 รายการ รวม 2,090,000 บาท พรรค
ประชาธิปัตย์ ยอดบริจาค 49 รายการ รวม 672,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย ยอดบริจาค 8 รายการ รวม 1.6 แสนบาท 
พรรคประชาชาติ 2 รายการ 1 แสนบาท พรรคชาติพัฒนา บริจาคเป็นประโยชน์อ่ืนใดทั้งหมด 5 รายการ มูลค่ารวม 
495,000 บาท พรรคกล้า 2 รายการ เป็นบริษัท ทรี แดนซ์ จ ากัด บริจาคเป็นทรัพย์สินมูลค่า 165,395 บาท และนาย
นัฐพงศ์ สุวรรณภักดี (บุตรชายนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า) บริจาค 10,000 บาท เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/961096  
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/961096
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20 กันยายน 2564 10:51 น.   
"เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ" มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKGให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ 
 

 
 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง มอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG จ านวน 4 ชุด ให้แก่ศูนย์

การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือใช้
สนับสนุนบริการรักษาพยาบาลในสถานการณ์โควิด-19 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 63 ปี ร่วมสร้างพลังแห่ง
การให้" ยิ่งให้ ยิ่งได้” 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/282005  
  

https://siamrath.co.th/n/282005
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210920/87de6c6c1d23ccc4a903a353989c9ba6d8b553a6ee992ebf2d72cc985fb6f9fe.jpg?itok=Wr7C_5ut
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19/09/2564 12:55 
“อิสระ” เผย ปชป. พร้อมทุกสนามเลือกตั้ง 
 

 
 

กรุงเทพฯ 19 ก.ย. – “อิสระ” เผย “ประธานชวน” ลุยเเจกหน้ากาก-ช่วยน้ าท่วม 10 จังหวัดภาคเหนือ ปัดลงพื้นที่
เพราะมีสัญญาณยุบสภา ปชป.พร้อมทุกสนามเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.64 นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการมูลนิธิเพ่ือ
การศึกษาและสังคม เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย.64 นายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร รวมถึงตน และคณะรัฐสภา เช่น นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ จะเดินทางด้วย
รถยนต์ไปพ้ืนที่ภาคเหนือ 10 จังหวัด เพ่ือเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยในพ้ืนที่น้ าท่วม รวมถึงแจกหน้ากากอนามัย จังหวัดละ 
10,000 ชิ้น และหน้ากากเด็ก MiniMask จุดละ 2,000 ชิ้น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นส าหรับชาวบ้าน 
ในช่วงการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ จะเริ่มเดินทางไปตั้งต้นที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นไป จ.แพร่ 
น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง และไปจบที่ศาลากลางจังหวัดตาก 

อย่างไรก็ตาม การเดินทางของนายชวน และคณะของสภาฯ ท าเป็นประจ าในช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯ และ
แจกมาแล้วกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เกี่ยวกับข่าวสัญญาณที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะเกิดการยุบสภา แล้ว
อาจจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าแต่อย่างใด อีกทั้ง ส.ส. และบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะพรรคการเมือง 
ท างานหนักมาตลอด พร้อมทุกสนามเลือกตั้งอยู่แล้ว. – ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-783521  
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-783521
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19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:37 น.       
จุรินทร์ ม่ันใจ ปชป. ผลงานเด่น ‘ประกันรายได้-แก้ไขรัฐธรรมนูญ’ ลุ้นทวงคืนเก้าอ้ี ส.ส. ทุกภาค 
 

 
  

19 กันยายน 2564 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  รองนายกรัฐมนตรี  แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมเสวนากับ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ ซึ่งมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง 
รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ จัดการเสวนาในหัวข้อ “การท างานพรรคประชาธิปัตย์ผ่านกลไก 6 กระทรวง”  ผ่านระบบ
วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Zoom 

โดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขับเคลื่อนนโยบายที่ ประกาศต่อรัฐสภาผ่าน 3 กลไก ซึ่งประกอบด้วย 
1. กลไกในฐานะรัฐมนตรีของพรรคที่เราได้ร่วมรัฐบาล 2. กลไกรัฐสภา ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เป็นประธานรัฐสภา และ
สภาผู้แทนราษฎร ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค 3. กลไกภายในพรรค ที่ตนรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าพรรค 
กรรมการบริหารพรรค รองหัวหน้าพรรคที่ได้มอบหมายให้ดูแลในแต่ละภาค รวมทั้งสาขาพรรค และเพ่ือนสมาชิกทุกคน 
ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เป็นทางตรง และมีประสิทธิผล จึงเชื่อว่าจะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนมากขึ้นในพ้ืนที่อย่าง
แน่นอน ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยได้ชักชวนให้ทุกคนได้เผยแพร่ผลงานของพรรคที่ท างานผ่านกลไกของพรรคในทุก
รูปแบบต่อไป 

นายจุรินทร์ ยังกล่าวอีกด้วยว่าที่ผ่านมา ได้มี “จุรินทร์ ออนทัวร์” ไปแล้วหลายจังหวัด ซึ่งล่าสุดได้มี  
“จุรินทร์ ออนทัวร์” ไปจังหวัดอันดามัน ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต โดยเฉพาะที่จังหวัดระนอง ได้มีการเปิดตัวผู้สมัคร 
ซึ่งเป็นเลือดใหม่ นักการเมืองรุ่นใหม่ มีผู้สนับสนุนเป็นจ านวนมาก ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนั้นได้มีการเปิดยุทธศาสตร์ ภูเก็ต
ยกทีม ไม่ใช่เรื่องยากส าหรับภูเก็ต และเชื่อว่าเราจะทวงเก้าอ้ีกลับมาได้ 

ส าหรับวานนี้ ก็มี “จุรินทร์ ออนทัวร์ กรุงเทพ” ซึ่งท ามาตลอดเช่นเดียวกัน โดยวานนี้ได้ไปที่เขตตลิ่งชัน และ
เป็นการเปิดตัว ส.ก. สตรี  เพ่ือเพ่ิมบทบาทให้สตรีเข้ามาสู่การเมืองมากขึ้น เราให้ความส าคัญกับสตรีในการที่จะเข้ามามี
บทบาททางเศรษฐกิจ สุขภาพ และการศึกษาในกรุงเทพ ซึ่งมีเสียงตอบรับดีมา 

ส่วนปลายเดือนนี้จะมี “จุรินทร์ ออนทัวร์ ภาคเหนือ” ซึ่งเป็นก าหนดการที่ได้เตรียมการมาก่อนหน้านี้ แต่ต้อง
เลื่อนออกไปเพราะการล็อคดาวน์ จึงจะได้ฟ้ืนกลับมาใหม่ โดยจะลงพ้ืนที่ประมาณวันที่ 30 ก.ย. – 1 ต.ค. มาถึงวันนี้ 
พรรคประชาธิปัตย์ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เมื่อเราเข้าร่วมรัฐบาล เราสามารถท าผลงานที่เป็นนโยบายส าคัญของพรรค
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เสร็จแล้ว 2 ข้อ คือ 1. ประกันรายได้เกษตรกร หลังจากเข้าร่วมรัฐบาล ก.ค. ปี 62 แต่ยังไม่ทันสิ้น ธ.ค. 62 ภายใน 4 
เดือน เราสามารถจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรได้ครบ จึงเป็นที่มาว่า ประชาธิปัตย์ ยุคอุดมการณ์ ทันสมัย 
ท าได้ไว ท าได้จริง ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ และขณะนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ก็เดินหน้ามาถึงปีที่ 3 แล้ว 

"นี่คือนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ถ้าไม่มีประชาธิปัตย์ นโยบายนี้ไม่เกิด และเป็นเงื่อนไขก่อนร่วมรัฐบาล 
เมื่อรัฐบาลรับเป็นนโยบายรัฐบาลเราจึงร่วมเป็นรัฐบาล เมื่อร่วมรัฐบาลแล้วเราก็เป็นตัวหลักในการลงมือท า” หัวหน้า
พรรคกล่าว 

2. เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ แม้มีความขลุกขลักบ้าง ที่เดิมนั้นเราผลักดันให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยการตั้ง 
ส.ส.ร. โดยมีเงื่อนไขไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ว่าด้วย รูปแบบการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  แต่สุดท้ายไปต่อไม่ได้ พรรคก็ได้เสนอให้มีการแก้ไขเป็นรายมาตรา จึงเป็นที่มาที่พรรค
เสนอแก้ไขทั้งหมด 7 ร่าง สุดท้ายร่างของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านเพียงร่างเดียว ซึ่งเป็นร่างที่เปลี่ยนรูปแบบการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จากบัตรใบเดียว เป็นบัตร 2 ใบ และเปลี่ยนจ านวนผู้แทนราษฎรในสัดส่วน จากเดิม 150 คน 
เป็น 100 คน ส.ส.เขต จาก 350 คน เป็น 400 คน ซึ่งการเปลี่ยนจากระบบบัตรใบเดียว เป็นบัตร 2 ใบ ก็จะท าให้
เดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น และท าให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกผู้แทนมากขึ้น โดยสามารถแยก
เลือกคน กับพรรค ออกจากกันได้ 

“เราพูดได้เต็มปากว่าสุดท้ายประชาธิปัตย์ก าหนดนโยบายส าคัญ 2 ข้อ 1. ประกันรายได้เกษตรกร  
2. แก้ไขรัฐธรรมนูญ บัดนี้ 2 ข้อนี้ ประชาธิปัตย์ท าได้เป็นที่ประจักษ์ และประชาธิปัตย์ยุคนี้ เน้นท า ไม่เน้นพูด 

นอกจากนี้หัวหน้าพรรค ยังได้กล่าวว่า พรรคมียุทธศาสตร์ “เลือดใหม่ไหลเข้า เลือดเก่าไหลกลับ” เพ่ือมา
ช่วยกันสร้างประชาธิปัตย์ให้เติบโตต่อไปในอนาคต วันนี้ประชาธิปัตย์เรามีเสถียรภาพ เราอยู่ด้วยกันต้องสามัคคีกัน ต้อง
พาพรรคเดินหน้าไปสู่ความเป็นเอกภาพ “ผลงาน เอกภาพ” คือจุดส าคัญที่จะท าให้เราโตต่อไปได้ในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/117177  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/117177
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วันที่ 19 กันยายน 2564 - 16:43 น. 
‘ก้าวไกล’ พร้อมลงสู้สนามเลือกตั้ง ม่ันใจได้เก้าอี้เพิ่มมากกว่าเดิมแน่ 
 

 
 
“ก้าวไกล” พร้อมลงสู้สนามเลือกตั้ง ม่ันใจได้เก้าอี้เพิ่มมากกว่าเดิมแน่ 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กันยายน ที่พรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลง
ว่า หลังจากระบบการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลง พรรคก้าวไกลมีความพร้อมต่อการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยขอ
ยืนยันว่าช่วงเวลานี้สถานการณ์ของรัฐบาล มีลักษณะไม่มั่นคง เป็นสถานการณ์ที่เปรียบเสมือน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภายในก าลังจะปะทุออกมา พรรคก้าวไกลมีความเห็นว่า การเลือกตั้งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะ อาจจะมีการยุบสภาได้
ตลอดเวลา 

“ขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมต่อการเลือกตั้งในระบบการเลือกตั้งโดยบัตร 2 ใบ ที่มีสัดส่วนของ ส.ส.เขต 
จ านวน 400 คนและสัดส่วนของ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ านวน 100 คน พรรคได้เปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม
อุดมการณ์กับพรรค แม้ที่ผ่านมาเราจะไม่มั่นใจว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งที่มี ส .ส.เขตจ านวนเท่าไหร่ ก็ได้เปิดรับบุคคล
มาแล้วจ านวน 350 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการการคัดเลือกและเทรนด์เพ่ือท าให้มั่นใจว่าคนที่เราจะส่งเป็น
ตัวเลือกให้กับประชาชนจะเป็นบุคคลที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ได้เปิดรับฟังเสียงสะท้อน ประชาชนในทุกพ้ืนที่เพ่ือให้
มั่ น ใจว่ าผู้ สมัครที่ ได้ รั บการคัด เลื อกจะเป็นผู้ ที่ ได้ รั บการยอมรับทั้ งจากสมาชิกพรรคและประชาชน ”  
นายรังสิมันต์กล่าว 

นายรังสิมันต์กล่าวว่า การเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต พรรคก้าวไกลมีความมั่นใจว่าจะได้รับคะแนนที่มากขึ้น
อย่างแน่นอน และจากการส ารวจของพรรคก้าวไกลเสียงของประชาชนยืนยันว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้าพรรคก้าวไกล 
จะได้รับที่นั่งมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าถ้าจะเลือกพรรคก้าวไกลต่อไปเราก็พร้อม
ที่ จ ะ เ ส น อ น โ ย บ า ย ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ น า พ า ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ทั้ ง ท า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2947415  
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2947415
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.jpg
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19 กันยายน 2564 17:44 น. 
เพื่อไทยพร้อมสู้เลือกตั้ง เมิน “เรืองไกร” ร้องยุบพรรค 
“เพื่อไทย”ลั่นพร้อมรับการเลือกตั้งตลอด เมิน“ธรรมนัส”ส่งสัญญาณเลือกตั้งใหญ่ใน 1 ปีข้างหน้า ไม่หว่ัน“เรือง
ไกร”ใช้ปม“ศรัณย์วุฒิ”แฉนายทุนพรรค ร้อง“กกต.”ยุบพท. ลั่นระบบท างานใครสั่งไม่ได้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ คาดการจะมีการเลือกตั้งใหญ่ใน 1 ปีข้างหน้า ว่า พรรค 
เพ่ือไทยมีความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งมาตลอด เราเป็นพรรคที่มีระบบ และผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งทุกระบบ 
ไม่ว่าจะบัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือ 2 ใบ แต่สิ่งที่เรากลัวคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และรัฐบาลจะไม่มีความ
พร้อม เพราะกว่าจะแบ่งเขตใหม่ จัดระบบใหม่อาจต้องใช้เวลา และรัฐบาลอาจไม่มีความพร้อมส าหรับการอ านวยความ
สะดวก อ านวยความปลอดภัย และอ านวยความยุติธรรมให้ประชาชน เนื่องจากยังต้องแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 และการ
พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ จึงอาจไม่มีความพร้อมในส่วนนั้น   

เมื่อถามว่ามองการส่งสัญญาณของ ร.อ.ธรรมนัส อย่างไร นายสุทิน กล่าวว่า ไม่ได้มองว่ามีนัยอะไรเป็นช่วงเวลา
ปกติ เพราะอายุของรัฐบาลเหลือประมาณนั้น และการลงพ้ืนที่ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกพรรคต้องลงพ้ืนที่พบประชาชนช่วง
ปลายสมัยของรัฐบาล เพ่ือน าปัญหาและความต้องการประชาชนมาก าหนดนโยบาย 

นายสุทิน ยังกล่าวถึงกรณีที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เตรียมน าประเด็นการให้
สัมภาษณ์ของกรณีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือไทย ไปยื่นร้องขอยุบ พรรคเพ่ือไทย ว่า  
ใครจะกล่าวหาพรรคอย่างไรก็ได้ ใครจะไปร้องอย่างไรก็ได้ แต่ที่ส าคัญข้อเท็จจริงเป็นตามนั้นหรือไม่ ยืนยันว่าไม่มี
ข้อเท็จจริงตามที่มีการกล่าวอ้าง หากมีการร้องถ้าเราต้องไปชี้แจงสามารถชี้แจงได้อยู่แล้ว เพราะพรรคเพ่ือไทยผ่านร้อน
ผ่านหนาว ผ่านการถูกกระท ามาทุกรูปแบบเราจึงระมัดระวังตัวและปิดช่องว่างมาตลอด โดยระบบการท างานของพรรค
เพ่ือไทยนั้น เราท างานภายใต้ ส.ส.ที่มีจ านวนมากกว่าทุกพรรค อยู่บนหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน จึงไม่มีทางที่
จะมีคนหนึ่งคนใดมาครอบง าได้ เมื่อมีการร้องเช่นนี้ เราก็ไม่มีความหวั่นไหว. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/288984/  
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/288984/
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วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.54 น. 
‘ชาติไทยพัฒนา’ พร้อมสู้ทุกพรรค ปัดประเมิน ‘บิ๊กตู’่ ส่งสัญญาณเลือกตั้ง 
 

 
 

‘ชาติไทยพัฒนา’พร้อมสู้ทุกพรรค ปัดประเมิน‘บิ๊กตู’่ส่งสัญญาณเลือกตั้ง 
20 กันยายน 2564 นายยุทธพล อังกินันทน์ รองหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกรณี

พรรคการเมืองฝ่ายค้านตั้ งข้อสั ง เกตการลง พ้ืนที่ ของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  และ  
รมว.กลาโหม รวมถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) คือการ
ส่งสัญญาณการยุบสภาเพ่ือเตรียมเลือกตั้งเร็วๆนี้ ว่า การลงพ้ืนที่ของนักการเมือง และฝ่ายบริหารในช่วงปิดสมัยประชุม
สภาฯถือเป็นปกติ ส่วนที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการยุบสภาหรือเลือกตั้ง ตนไม่แน่ ใจว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ แต่เชื่อว่า
นักการเมืองทุกคนมีความพร้อมต่อการลงสนามเลือกตั้งทุกเวลา เพราะตามสถิติรัฐบาลส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ครบเทอม 4 ปี  

เมื่อถามว่าการลงพ้ืนที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จะมองได้หรือไม่ว่าเพ่ือเตรียมตัวกลับสู่เวทีการเลือกตั้งอีกครั้ง นาย
ยุทธพล กล่าวว่า การลงพ้ืนที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ผ่านมามีทั้งเป็นข่าวและไม่เป็นข่าว ถือเป็นเรื่องประจ าและปกติ 
ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จะเตรียมตัวเพื่อลงสนามเลือกตั้งหรือไม่ ต้องสอบถามกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

เมื่อถามถึงการแก้ไขกติกาเลือกตั้ง โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะท าให้พรรคท างานง่ายหรือไม่ โฆษก
พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า จะท าให้ประชาชนตัดสินใจง่ายขึ้น สามารถเลือกคนที่รักและพรรคที่ชอบได้ ส่วนการ
ท างานของพรรคที่ผ่านมาในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล และได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน 2 กระทรวงส าคัญได้ท างานเต็มที่ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย แม้พรรคชาติไทยพัฒนาจะเป็นพรรคเล็ก แต่คุณภาพคับแก้ว 

เมื่อถามย้ าว่าเลือกตั้งครั้งหน้าไม่กลัวคู่แข่งทั้งพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพ่ือไทย พรรคภูมิใจไทย ใช่หรือไม่ 
นายยุทธพล กล่าวว่า พร้อมลงแข่งขันกับทุกพรรคเมื่อระฆัง และปี่กลองของการเลือกตั้งดังขึ้น แต่ขณะนี้ ในฐานะพรรค
ร่วมรัฐบาลยังร่วมท างานด้วยกัน ไม่มีปัญหา เพราะพรรคชาติไทยพัฒนายังยึดมั่นในการท างานที่ไม่ขัดแย้งกับใครมุ่งมั่น
ท างานตามหน้าที่ให้ดีที่สุด 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/603327  
  

https://www.naewna.com/politic/603327
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19 กันยายน 2564 16:06 น.   
"ชินวรณ์" เตือน "วิป 3 ฝ่าย" ต้องชัดเจนหลังรัฐสภาล่ม หว่ันเป็นข้ออ้างรัฐบาลขาดเสถียรภาพ จนยุบสภาฯได้ 
 

 
 

“ชินวรณ์” ชี้ รัฐสภาล่ม หากวิปไม่มีความชัดเจน อาจมีปัญหาต่อความศรัทธาระบบรัฐสภาได้ น าสู่การอ้างว่า
รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ-ยุบสภาฯได้ 

วันที่ 19 ก.ย.64 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะ  
รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงเหตุการณ์ประชุมรัฐสภาล่ม เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมาที่เป็นวันปิดสมัยประชุม ว่า การ
ประชุมร่วมรัฐสภาต้องเป็นเรื่องของวิปสามฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ปกติการประชุมร่วมรัฐสภาไม่ค่อยที่จะมี
โอกาสล่มเพราะทุกฝ่ายตระหนักดีว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นไปได้ยากและต้องเป็นไปตามกฏหมาย
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดเอาไว้ว่าเรื่องใดบ้างท่ีประชุมร่วมกันในรัฐสภา 

ฉะนั้นการที่สภาล่มเป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างของวิปแต่ละฝ่ายที่จะต้องประสานงานกันให้ชัดเจน เพราะ
จะท าให้มองได้หลายส่วน 1.ท าให้กฎหมายส าคัญที่ควรจะผ่านรัฐสภาตามก าหนดเวลาก็ไม่ผ่านไป 2.สะท้อนให้เห็นถึง
การประสานงานว่าจะต้องประสานงานในแต่ละฝ่ายให้เกิดความชัดเจนทั้งเวลาเปิดและเวลาปิดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน 3.ในการลงมติครั้งนี้เป็นวันสุดท้ายร่วมกันของรัฐสภาโดยปกติจะมีพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุม
ด้วย ฉะนั้นส.ส.ทุกคนจะต้องตระหนักและรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ด้วย ตนคิดว่าอยู่ที่ความรับผิดชอบในแต่ละคน 

เมื่อถามว่าภายในวิปยังไม่ได้มีการนัดคุยกันถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นใช่หรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า  
ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเพราะปิดสมัยประชุมพอดี แต่ก็ต้องมาคุยกับ โดยเฉพาะพรรคแกนน าจะต้องคุยกันให้ชัดเจนว่า
เรื่องใดมีความส าคัญอย่างไรและควรที่จะต้องแจ้งให้แต่ละพรรคได้มีส่วนในความรับผิดชอบหรือทราบว่ามีความ
เคลื่อนไหวอย่างไร ไม่อย่างนั้นจะท าให้เป็นที่สงสัยกันว่าท าไมกฎหมายฉบับนี้ถึงไม่ผ่านเหมือนที่สงสัยกัน แล้วท้ายที่สุด
พรรคร่วมรัฐบาลก็จะถูกครหานินทาร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกแล้วตนก็เป็นคน อภิปรายเรื่องนี้เป็นคนสุดท้ายและ
เรียกร้องว่าจะติดตามดูการลงมติของเพ่ือนสมาชิกรัฐสภาเพราะร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. 
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210919/b8dc14fd08f3d88df998bc7da58deb18b4aca78c404dadf3b0c66ce56cd09d2d.jpg?itok=YwOYdnwl


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

เมื่อถามว่าประชุมรัฐสภาล่มในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐหรือเป็นสัญญาณ
ถึงการยุบสภาฯหรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า เกิดเหตุการณ์รัฐสภาล่มสองครั้งท าให้คนสามารถมองไปได้หลายมิติ อันนี้
เป็นเรื่องที่การเปิดประชุมครั้งต่อไปวิปทั้ง 3 ฝ่ายต้องมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ ถ้าไม่ท าให้ชัดเจนก็อาจจะมีปัญหาต่อ
ความศรัทธาต่อระบบรัฐสภาได้ ในที่สุดก็อาจท าให้เป็นข้ออ้างที่จะน าไปสู่การไม่เกิดเสถียรภาพของรัฐบาลหรืออาจจะ
ต้องยุบสภาฯซึ่งก็เคยมีมาแล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/281879  
 
  

https://siamrath.co.th/n/281879
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19 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 น. 
"ยุทธพงศ์" ฟันธง " รัฐบาล" อายุสั้น เหตุขัดแย้ง "ธรรมนัส-พปชร." 
 

 
 

"ยุทธพงศ์" เผย หลังแก้รธน. บัตร2ใบ จากนี้ "รัฐบาล" จะอยู่ได้ไม่นาน ชี้ มีปัญหากับ "ธรรมนัส" ที่คุม ส.ส.เกือบ
ครึ่งร้อย ความแตกแยกใน พปชร. 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ว่ า  ตั้ งแต่มีการแก้รั ฐธรรมนูญ  ประเด็นบัตร เลือกตั้ ง2ใบ  ตนมองว่ าจากนี้ ต่อไปรัฐบาลจะอยู่ ได้ ไม่นาน   
ในขณะเดียวกันมีปัญหากับกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที่มีส.ส.
อยู่ 40 คนซึ่งไม่เอาด้วยกับรัฐบาล 

"มีข่าวว่าร.อ.ธรรมนัส จะลงเลือกตั้งปีหน้าโดยระดม ส.ส.พรรคฯ ลงสนาม รวมถึงความแตกแยกในพรรคพลัง
ประชารัฐ เหล่านี่คือสัญญาณว่ารัฐบาลและสภาผู้แทนราษฏรจะอายุสั้น" นายยุทธพงศ ์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/960979  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/960979
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20 กันยายน 2021 - 08:20 
 “จุรินทร์” ย้ าออนทัวร์ถี่ไม่มีสัญญาณยุบสภา 
 

 
 
“จุรินทร์” ย้ าออนทัวร์ลงพื้นที่ถี่ไม่ใช่มีสัญญาณยุบสภา เร่งขยายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ครอบคลุมอันดามันกระจาย
นักท่องเที่ยว 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์  เปิด เผยส านักข่ าว  ไอ. เ อ็น . เ อ็น .  โดยย้ าว่ า  “จุ รินทร์  ออนทัวร์ “  ไม่ ใช่สัญญาณยุบสภา  
เพ่ือเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส่วนการเตรียมพร้อมเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานคร และเลือกตั้งระดับประเทศ พรรค
ประชาธิปัตย์เตรียมความพร้อมมาตลอด และในปลายเดือนนี้ “จุรินทร์ออนทัวร์” จะได้ไปพ้ืนที่ภาคเหนือใน 4 – 5 
จังหวัดด้วย เพื่อติดตามผลงานรัฐบาล และพบปะสมาชิกพรรคของภาคเหนือ 

ส าหรับการเปิดประเทศ นายจุรินทร์ ย้ าด้วยว่าได้นับหนึ่งไปแล้ว ที่ภูเก็ตแซนด์บอกซ์  และสมุยพลัส ทั้งนี้ ต้อง
ขยายจากภูเก็ตแซนด์บอกซ์ ไปเป็นอันดามันแซนด์บอกซ์ เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวที่มาพักภูเก็ตครบ 7 วันแล้ว เดินทาง
ต่อไปยังพังงา กับกระบี่ ยังเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งขยายผลให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ขณะเดียวกัน การน าจังหวัดระนองเข้า
มารวมกับอันดามันแซนด์บอกซ์ โดยเฉพาะเกาะพยาม ซึ่งหลังจากได้รับเรื่องจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
ที่เห็นว่า เกาะพยามมีความเหมาะสม โดยได้แจ้งเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได้สั่งการให้น าเรื่องนี้ไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาพ้ืนที่อ่ืนเพ่ิมเติมด้วย เช่น เชียงใหม่ 
พัทยา หัวหิน เป็นต้น 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_193394/  
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_193394/
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20 กันยายน 2564 13:04 น.   
"โกวิทย์" เตรียมจับมือ "ก้าวไกล" แก้กฎหมายลูกปรับระบบค านวณสูตร ส.ส. บัญชีรายช่ือให้เป็นแบบ MMP 
 

 
 

วันที่ 20 ก.ย. 64 นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท ให้สัมภาษณ์ต่อการเตรียมร่วมยื่น
ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หลังจากท่ีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แก้ไข
ระบบเลือกตั้ งว่า  พรรคมีแนวทางจะร่วมสนับสนุนร่างแก้ ไข พ.ร .ป. เลือกตั้ งส .ส. ร่วมกับพรรคก้าวไกล  
ที่ระบุว่าจะเสนอให้ใช้การค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม หรือ MMP เพ่ือให้ใช้การจัดสรรส.ส. 
แบบพึงมี ภายใต้ระบบเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ อย่างไรก็ดีในรายละเอียดต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง 

“การใช้วิธีค านวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบพึงมี ถือเป็นระบบที่ทุกฝ่ายได้ 50 -50 รวมถึงพรรคการเมืองขนาด
เล็กที่ได้ส.ส. 4-5 คนขึ้นไปมีส่วนได้ด้วย ทั้งนี้พรรคพลังท้องถิ่นไทที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบ
เลือกตั้ง เพราะลดจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเพ่ิมส.ส.เขต ที่กังวลว่าจะท าให้ต้นตอการซื้อสิทธิขายเสียงเพ่ิมมากขึ้น 
หากพ้ืนที่เขตเลือกตั้งแคบลง แต่ไม่ขัดข้องกับการปรับให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” นายโกวิทย์ กล่าว 

นายโกวิทย์ ยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทย คัดค้านการแก้พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ให้ก าหนดการค านวณส.ส.บัญชี
รายชื่อ เป็นแบบ mmp และระบุว่าจะท าให้ขัดกับมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไข ว่า เป็นเพราะพรรคเพ่ือไทย
จะเสียประโยชน์ 

เมื่อถามถึงการเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งที่หลายฝ่ายประเมินว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เพราะแกนน ารัฐบาลเร่งลง
พ้ืนที่ นายโกวิทย์ กล่าวว่า การลงพ้ืนที่ของ ส.ส. หรือ ผู้น ารัฐบาลถือเป็นปรกติในช่วงปิดสมัยประชุม ส าหรับส.ส.ของ
พรรคท าพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี และ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ด้วย ส่วนในการ
เลือกตั้งสมัยหน้า 2ส.ส.ดังกล่าวจะยังสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท หรือไม่ นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อและ
หัวหน้าพรรค ระบุว่าบุคคลทั้ง 2 จะยังอยู่ และปัจจุบันยังเป็นสมาชิกพรรค 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/282055  
 
 

https://siamrath.co.th/n/282055
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210920/a90c6b61910a55c9eb66406ac22186c479fdf384d0e72ac958e8468a03253ce3.jpg?itok=69ZDT9zk
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19 ก.ย. 2564-17:59 น. 
FootNote เดินผิด ตาเดียว แพ้ทั้งกระดาน หมากเกม ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 

FootNote เดินผิด ตาเดียว แพ้ทั้งกระดาน หมากเกม ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อุปมาของเซียนหมากรุกที่ว่า “เดินผิดตาเดียว แพ้ทั้งกระดาน” สามารถอุปมัยได้กับสถานการณ์ทาง 

การเมืองในห้วงแห่งญัตติขอเปิด อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจได้เป็นอย่างดี  ทุกอย่างเกิดขึ้นจากปลายเดือน
สิงหาคมต่อเนื่องมาเกือบตลอดทั้งเดือนกันยายน และต่อเนื่องไปยังเดือนตุลาคม  ทุกสายตาอาจถือว่าประกาศ”ปลด 
“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 8 กันยายน คือการตัดสินใจ”เดินหมาก” 
อันเท่ากับชี้ให้เห็นว่าคู่กรณีเป็นการเริ่มระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นผู้ร่วม
ชะตากรรมส าคัญ 

ค าถามก็คือเหตุใดปัญหานี้จึงบานปลายกลายเป็นการปะทะระ หว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ค าตอบอยู่ที่บทบาทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ค าตอบอยู่ที่  พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ประเมินว่าปัญหาจบตั้งแต่ก่อนการลงมติเมื่อวันที่ 4 กันยายนแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่จบ  

การไม่จบของปัญหานั้นเองที่ท าให้เรื่องบานปลายและมีส่วนอย่างส าคัญท าให้คู่ของความขัดแย้งขยายจาก ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า ไปเป็นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นการต่อสู้ระหว่าง “รัฐบาล”กับ”พรรคพลังประชารัฐ” 
ใ น เ มื่ อ  พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร  ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ  ใ น ฐ า น ะ ” พ่ี ใ ห ญ่ ” คิ ด ว่ า ปั ญ ห า น่ า จ ะ จ บ ล ง แ ล้ ว จ า ก ก า ร ที่   
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวค าขอโทษต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เมื่อสถานการณ์ในวันที่ 8 กันยายนสะท้อน
ให้เห็นว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ยอมจบจึงมีความจ าเป็นต้องแบ่งพ้ืนที่ทางการเมืองให้มีความเด่นชัด ระหว่าง”
รัฐบาล” กับ”พรรคพลังประชารัฐ” 

สภาวะบานปลายของปัญหาอยู่ที่ว่าจะรักษากรอบแห่งความขัดแย้งให้อยู่ในจุดที่แน่นอนได้อย่างไร เพราะระยะ
หลังเริ่มขยายจากที่เพียง แค่การต่อรองไปสู่การยื่นค าขาดในลักษณะแตกหัก ค าถามนี้จึงมิได้จ ากัดเพียงในเรื่อง”ปรับ
ครม.” หากแต่อยู่ที่ว่าหลังยุบสภาใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ตรงนี้สัมพันธ์กับอนาคต พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา โดยตรง 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6628691  
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6628691
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-FootNote.jpg
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19 ก.ย. 2564 
จับตา "พล.อ.วิชญ์" น้องรักบิ๊กป้อม ถือธง พปชร. 
 

 
 
พปชร.ยุคสมานแผล จับตา “พล.อ.วิชญ์” มือประสานสิบทิศ บิ๊กป้อมอาจดันเป็นหัวหน้าพรรค ถือธงน าทัพลุย
เลือกตั้ง  

นับแต่ “พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” ได้รับต าแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ก็
มีเสียงสะท้อนมากมาย ทั้งจากคนการเมือง และคนสายกีฬา 

“พล.อ.วิชญ์” เป็นน้องรักของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ช่วยงานด้านกีฬา มาหลายปีแล้ว ถึงคราวจ าเป็น 
“บิ๊กป้อม” ต้องการมือท างานการเมืองมาแทน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็นึกเห็นแต่ บิ๊กน้อย-พล.อ.วิชญ์เท่านั้น 

เนื่องจาก “พล.อ.วิชญ์” เป็นนักประสานงาน รู้จักมักคุ้นกับคนทุกวงการ และในอนาคต “บิ๊กป้อม” อาจต้อง
ดัน “บิ๊กน้อย” ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแทนตัวเองก็ได้ 

4 ปีที่แล้ว พล.อ.ประวิตร ได้รับต าแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิคไทย และ พล.อ.วิชญ์ ก็ถูกดึงมาเป็นผู้
ประสานงานในฐานะผู้ช่วยเหรัญญิก 

เย็นวันที่ 16 ก.ย.2564 พล.อ.ประวิตร ไปร่วมงานศพบิดาของ ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ ระหว่าง
เดินทางกลับฝนตกริน พล.อ.ประวิตร เดินลื่นแต่นายทหารคนสนิทประคองไว้ทัน จึงไม่ได้เสียหลักล้ม 

วันที่ 17 ก.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เสร็จภารกิจที่ จ.ชลบุรี ได้
เดินทางเข้าไปเยี่ยมดูอาการบิ๊กป้อม ที่มูลนิธิป่าบ้านรอยต่อฯ และใช้เวลาพูดคุยกัน พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

นอกจาก พ่ีน้อง 2 ป. ก็มี พล.อ.วิชญ์ ร่วมวงสนทนาด้วย  ถือว่าเป็นครั้งแรกที่  พล.อ.ประยุทธ์ กับ 
พล.อ.วิชญ์ ได้พบปะกัน หลังมีการแต่งตั้งประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐคนใหม่ 
‘สนามม้าการเมือง’ 

 หลายคนอาจคิดว่า “พล.อ.วิชญ์” เป็นมือใหม่ในแวดวงการเมือง จริงๆแล้ว อดีตนายทหาร ตท.11 คนนี้ คลุก
คลีอยู่กับการเมืองไทยมานาน ผ่านราชตฤณมัยสมาคม หรือสนามม้านางเลิ้ง ใครก็รู้ว่า สนามม้านางเลิ้ง เป็นแหล่ง

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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ชุมนุมจอมยุทธ์การเมือง สมัย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ โลดแล่นอยู่ในยุทธจักร สนามม้าแห่งนี้เปรียบเสมือน  
วอร์รูมของ เสธ.หนั่น 

ปี 2545 “เสธ.อ้าย” พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ในฐานะเลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอ านวยการแข่งขัน
ม้า มีอ านาจคุมสนามม้านางเลิ้งเต็มตัว ได้ดึงตัว พล.อ.วิชญ์ มาเป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ 

จะเห็นได้ว่า พล.อ.วิชญ์ อยู่ในสนามม้านางเลิ้งมานานแล้ว ไม่ใช่เพ่ิงเข้ามาช่วง “บิ๊กป้อม” เป็นประธาน 
โอลิมปิค ดังนั้น พล.อ.วิญช์ จึงได้สัมผัสกับจอมยุทธ์การเมืองมากหน้า ตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณ มาจนถึงยุค คสช. 

รวมถึง พล.อ.วิชญ์ ยังมีเครือข่ายสายกีฬา ซึ่งเกี่ยวพันกับสายการเมือง ก่อนหน้านั้น ปลายปีนี้ มีข่าวว่า บิ๊ก
ป้อมอาจวางมือจากโอลิมปิคไทย และมอบให้บิ๊กน้อยเป็นประธานโอลิมปิคแทนบังเอิญสถานการณ์เปลี่ยน พล.อ.วิ ชญ์
ถูกดึงเข้ามาสนามการเมืองกระทันหัน ในภารกิจเร่งด่วนสานใจนักเลือกตั้งให้เป็นหนึ่งเดียว 
‘สลายก๊วน’ 

หลังการเปิดตัวต่อหน้า ส.ส.พลังประชารัฐ “พล.อ.วิชญ์” ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรกว่าต้องการมาช่วย 
พล.อ.ประวิตร เพราะว่าเป็นพี่ที่รัก และขาดคนท างานที่เป็นคนที่มองตารู้ใจและไม่ได้หวังต าแหน่งอะไรในอนาค 

พล.อ.วิชญ์  ยั งบอกว่ า  ไม่ ได้ เข้ ามารับต าแหน่ ง  เ พ่ือตีกันพล.อ.ประยุทธ์  ตรงกันข้ามมาช่วยทั้ ง  
พล.อ.ประวิตร และพล.อ.ประยุทธ์ ท างาน ประสานกับ ส.ส.พลังประชารัฐกับฝ่ายการเมือง 

โดยส่วนตัว พล.อ.วิชญ์ ยอมรับว่า ไม่สันทัดเรื่องการเมือง และก าลังร่างยุทธศาสตร์พรรค โดยตั้งคณะท างาน
ขึ้นอยู่โดยมีเป้าหมายคือ การท าให้ ส.ส.ในพรรค รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่แบ่งเป็นกลุ่มก๊วน 

ด้านหนึ่ง การเข้ามานั่งประธานยุทธศาสตร์พรรคของบิ๊กน้อย ก็เป็นการหย่าศึก ระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส กับกลุ่ม 
4 ส. (สมศักดิ์ สุริยะ สุชาติ สันติ) เพราะบิ๊กป้อมรู้ดีว่า ร.อ.ธรรมนัส มิอาจพูดคุยกับกลุ่มคู่รักคู่แค้นได้เหมือนดังเก่า 

ด้วยเหตุนี้  บิ๊กป้อมจึงหาตัวละครที่ เข้าท าหน้าที่ เชื่อมประสานทุกกลุ่มก๊วนในพลังประชารัฐ และ  
พล.อ.วิชญ์ เหมาะที่จะรับต าแหน่งมือประสานสิบทิศ 

อนาคต พล.อ.วิชญ์ อาจขยับเป็นผู้น าพรรคหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลา หากบิ๊กป้อมเห็นว่า  
พลังประชารัฐต้องมีแม่ทัพลุยหาเสียงเต็มตัว ก็อาจใช้บริการบิ๊กน้อย 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/484424  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/484424
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วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 
แก้รัฐธรรมนูญ ‘ผ่าน’ แต่ยังไม่สะเด็ดน้ า ลุ้นต่อป้ัน ‘กม.ลูก’ ผวาซ้ า ลือ ‘ยุบสภา’ ท าสะดุด 
 

 
 
แก้รัฐธรรมนูญ ‘ผ่าน’ แต่ยังไม่สะเด็ดน้ า ลุ้นต่อปั้น ‘กม.ลูก’ ผวาซ้ า ลือ ‘ยุบสภา’ ท าสะดุด 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ได้รับความไว้วางใจจากการประชุมร่วมของทั้ง ส.ส. และ ส.ว. เมื่อวันที่   
10 กันยายน ถือว่าสิ้นสุดการพิจารณาทั้ง 3 วาระ ถือว่าผ่านด่านอรหันต์ทั้ง 3 ด่าน คือ เสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภา
ที่มีอยู่  เสียง ส.ส.ฝ่ายค้าน 20 เปอร์เซ็นต์ และ ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง มาแบบไม่หมิ่นแหม่  
ทั้งสาย ‘บิ๊กตู’่ ‘บิ๊กป้อม’ ก็ให้ผ่าน จากนี้ก็เว้นไว้อีก 15 วัน ก่อนส่งให้นายกฯ และจากนั้นนายกฯ ก็ท้ิงไว้อีก 5 วันก่อน
น าขึ้นทูลเกล้าฯ และรอโปรดเกล้าฯ ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ  แต่มันยังไม่จบแค่นั้น หนทางยังไกลอีกหลาย
หมื่นลี้ เต็มไปดว้ยหลุม บ่อ เส้นทางขรุขระ เดินไม่ดีอาจหัวคะม าล้มคว่ าได้ง่ายๆ 
  “ช่วงเดดแอร์” ประมาณ 20 วันนี้ มีโอกาสที่จะมีกลุ่มการเมืองที่ไม่พอใจกับร่างรัฐธรรมนูญ อันมีหัวใจส าคัญ
เดียวคือ ระบบการเลือกตั้ง ที่หันไปใช้บัตร 2 ใบ และ ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน เป็นที่ชัดเจนว่า การ
หวนกลับไปใช้บัตร 2 ใบ เป็นความตั้งใจให้มีพรรคการเมืองที่ผ่านด่านการเลือกตั้งไม่กี่พรรค เพ่ือสร้างสถาบันพรรค
การเมืองที่เข้มแข็ง หรืออาจจะถึงขั้นเป็นการร่วมรัฐบาลแค่ 2 พรรคใหญ่ 

พรรคขนาดกลาง พรรคจิ๋ว พรรคจ้อย ก็หลุดออกจากวงโครจรไปเลย ท าให้พรรคเล็กกว่า 10 พรรคที่ประกาศ
อยู่ฝ่ายรัฐบาล เริ่มดิ้นพล่านกลัวไม่มีที่ยืนทางการเมือง ออกอาการจะล้มกติกาใหม่ที่ส่งผลเสียต่อตัวเอง โดยใช้บริการ 
‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ เข้ามาชี้ขาดว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ แต่ล่าสุดก็เหมือนว่ายังรวมเสียงได้ไม่ครบ 
กระนั้นก็ไม่ใช่ว่า ในนาทีสุดท้ายจะไม่มีใครเอาด้วย เพราะเกมการเมืองตอนนี้เต็มไปด้วยการต่อรองผลประโยชน์ที่ยาก
จะคาดเดา 

อีกหนึ่งความกังวลของร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาธิปัตย์ ที่ยังท าให้พรรคการเมืองหายใจได้ไม่ทั่วท้องคือ 
การท ากฎหมายลูกออกมารองรับและก าหนดรายละเอียดการค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการ
แก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง การลงคะแนน 
การนับคะแนน การประกาศผล การก าหนดมาตรการต่างๆ 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AF-25-%E0%B8%AA.%E0%B8%84.64199.jpg
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ที่ส าคัญที่สุดคือ ‘การค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ’ จะต้องคิดจากฐานเท่าไหร่ ใช้บัตรใบที่ 2 มาค านวณ หรือใช้
บัตรทั้ง 2 ใบกันแน่ เป็นหัวใจส าคัญ ก าหนดทิศทางในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้แบบเห็นเค้าโครงที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
เป็นเรื่องยิบย่อยที่ยังถกเถียงว่าจะค านวณด้วยสูตรอะไร เพราะแต่ละพรรคก็มี ‘ธง’ ในใจว่า ชงแบบไหนจะเป็น
ประโยชน์ท าให้ได้เสียง ส.ส.ในนามของพรรคได้มากท่ีสุด 

เบื้องต้นคงแบ่ง ‘ความพิศวาส’ ในจ านวนบัตรเลือกตั้ง ได้หยาบๆ ดังนี้ คือ ที่ชอบบัตรคู่ หรือบัตร 2 ใบ คือ
พรรคเพ่ือไทย และพรรคพลังประชารัฐ รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ เจ้าของร่างรัฐธรรมนูญ และจะเป็นเจ้าภาพในการ
จัดท ากฎหมายลูก โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ได้มอบหมายให้วิปของพรรคหารือ
กับวิป 3 ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนกฎหมายดังกล่าว 

ถือเป็นช่วงของการเจรจาต่อรอง เพ่ือตกผลึกชงสูตรค านวณในขั้นสุดท้าย เข้าทางใครก็ตอนนั้นแหละ คาดว่า
จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน 

กลุ่มชอบบัตรใบเดียว คือ พรรคก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคเล็กต่างๆ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ไม่ต้องการให้เสียงของประชาชนตกน้ า ต่อให้ไม่ป๊อปปูลาร์ในพ้ืนที่จังหวัด ยังมี
โอกาสได้ ส.ส.จากบัญชีรายชื่อได้ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค และประธานวิปพรรคก้าวไกล ให้
สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า จะเจรจาต่อรองสูตรการค านวณอย่างถึงที่สุด คาดว่าชงไปชงมา คงจะได้รูปแบบการค านวณแบบ
ใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกก็ได้ 

ในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลขนาดกลางทั้ง 2 พรรค ก าลังหารือจับมือกันชงสูตรเสนอกฎหมายลูกเข้าไปเพ่ือให้
คณะท างานจัดการแก้ไขพิจารณา โดยแย้มว่า อยากให้การค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นไปอย่างเป็นกลาง อาจจะใช้
ระบบจัดสรรปันส่วนผสม (MMP) + รัฐธรรมนูญ 2540+2550 ท าทุกทางเพ่ือให้พรรคกลางและพรรคเล็กยังอยู่ในสนาม
การเมืองได้  ส่วน ส.ว .ก็อยู่ เหนือลม มองสภาล่ าง หาช่องมีชีวิตรอด ส่วนตัว เองก็รอการสั่ งงานจากคน 
คนเดียวว่าจะเลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา เพราะเหตุหนี้บุญคุณค้ าคออยู่ 

อุปสรรคขวากหนามยั งมีขวางกั้น อีก เมื่ อค าว่ า  ‘ยุบสภา’ ถูกลือหนาหู  ว่ าสุดท้ายแล้วรั ฐบาล  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใกล้ถึงทางตัน บริหารประเทศแก้ วิกฤตโรคระบาดเหลว แถมยังถังแตก เศรษฐกิจ 
ดิ่งเหว ไปพร้อมกับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ก็เดากันว่า ‘นายกฯ ตู่’ จะล้มกระดาน รีเซ็ตเกมใหม่  
อใช้สนามเลือกตั้ง ‘ชุบตัว’ อีกครั้งหนึ่ง จะได้หยุดค าครหา ไล่เช้า ไล่เย็น ว่า ประชาชนไม่ต้องการเสียที  แต่พอ ‘บิ๊กตู่’ 
ผ่านศึกซักฟอก และเซ็นสั่งปลดกบฏ 2 รมช. ‘ธรรมนัส-นฤมล’ นายกฯ กลับดูเหมือนยังติดลมการเมือง พยายาม
ปรับตัวเองเข้าหา ส.ส. ยิ้มแย้มเข้าทักทายรัฐมนตรีในช่วงการประชุม ครม. เดินไหว้รอบห้อง ถึงขั้นเปิดห้องรับรองเพ่ือ
เลี้ยงกาแฟพวกที่เคยกระด้างกระเดื่อง ต้องก้มหัวเดินเข้าไปทักทาย เพราะรู้แล้วว่า ‘บารมี’ ยังคุ้มครองคนชื่อ 
‘ประยุทธ์’ ท าให้ ส.ส.เริ่มแปรพักตร์อยากตีซี้ด้วย 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่เจ็บช้ าเพราะคนใกล้ตัว ถึงขั้นอวยใหญ่ว่า “ที่ทุกคนมาอยู่กับพรรค 
พลังประชารัฐนี้  เพราะพรรคเสนอชื่อคนเดียว คือ พล. อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี” จากท่าทีนี้ก็ เดาว่า  
พล.อ.ประยุทธ์คงตื่นรู้ว่า การท าตัวห่างเหิน ส.ส. ไม่เป็นผลดีต่อตัวเองในอนาคตแน่นอน จึงต้องมีพรรคพวกเป็นมือไม้
เอาไว้คุม ส.ส.บ้าง 
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“ที่สื่อมวลชนกังวลกันนี้ เพราะตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าจะมีการยุบสภา แต่ถ้าไม่ได้คิดว่าจะมีการยุบสภา ทุก
อย่างก็จะเดินไปตามปกติ ทุกอย่างก็จะเสร็จก่อนยุบสภา ไม่ต้องกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวอีกแล้ว ” นี่คือค ากล่าว
ของวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กุนซือมือกฎหมายเคียงคู่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับตั้งแต่ พล.อ.
ประยุทธ์ก่อการรัฐประหาร 2557 เป็นต้นมา 

ในยามการเมืองมีเสถียรภาพ ดุลอ านาจเคลียร์กันลงตัว คงไม่มีใครคิดถึงค าว่า ‘ยุบสภา’ แต่ ‘สภาพ’  
ก็เห็นๆ กันอยู่ว่า ระบบการเมืองป่วยเรื้อรัง เจ็บออดๆ แอดๆ มาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซ้ าร้ายยังมาเจอ
ภัยโรคระบาด ฝ่ายผู้มีอ านาจแบ่งกลุ่ม แบ่งก๊ก แก่งแย่งผลประโยชน์อย่างไร้ยางอาย บริหารประเทศเหมือนเด็กเอาแต่
ใจ อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ 

การที่จะคิดไกลถึงขั้นยุบสภา จึงไม่ได้เกินเลยไปนัก ก่อนหน้านี้ นายวิษณุยังยอมรับว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่
เพ่ิงผ่านการพิจารณาไป ‘ไม่สมบูรณ์’ อย่างที่ใครๆ ก็รู้กัน และยอมรับว่าหากเกิดซีนยุบภา ต้องใช้กติกาตามรัฐธรรมนูญ
ใหม่ และถ้ากฎหมายลูกยังแก้ไขไม่เสร็จ ก็จะเป็นปัญหา แต่มีทางแก้ไว้แล้ว และอาจจะขัดใจกับบางฝ่ายบ้าง ฟังดูแล้วก็
ยุ่งอีรุงตุงนัง ไร้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ จากนี้ประชาชนที่อยู่นอกสังเวียน ก็แค่รอๆ ไปพร้อมกับการดิ้นรนเพื่อมีชีวิตรอด 
เฝ้าดูให้ชัดว่า สุดท้ายการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นแค่มวยล้มต้มคนดู หรือไม่ “ไปเดาใจคนกันเอาเอง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_465344  
 
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_465344
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20 ก.ย. 2564 05:27 น. 
อาฟเตอร์ช็อก โค่นอ านาจ 
 

 
 

กระบวนการยุติธรรมที่เร่งสปีดอยู่ขณะนี้ ต้องจับตาไปที่ ขบวนการโค่นอ านาจทางการเมือง ระหว่างขั้วอ านาจ 
เมื่อเรียนผูกแล้วไม่เรียนแก้ให้ดี อุบัติเหตุทางการเมือง ส าหรับประเทศที่ประชาธิปไตยไม่แข็งแรง อย่างบ้านเรามีโอกาส
เกิดข้ึนได้เสมอ 

อ านาจที่เหนือรัฐธรรมนูญ ท าให้ระบบถูกบิดเบือนจากทิฐิและอคติทางการเมืองของสามเสาหลัก ประชาธิปไตย 
ระบอบทักษิณ หรือ ระบอบประยุทธ์ ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า ก็เพราะค าว่า อ านาจ ในเมื่อ
อ านาจไม่เข้าใครออกใคร กระบวนการยุติธรรม ย่อมตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารและอ านาจที่เหนือรัฐธรรมนูญ 

การเขียนรัฐธรรมนูญเพ่ือสกัดขั้วอ านาจทางการเมือง อาจท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตกม้าตาย กับการ
อยู่ในต าแหน่งนายกฯที่ มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ลิขิตเอาไว้สกัดฝ่ายตรงกันข้าม ลืมไปว่า
ดาบจะกลับมาเชือดคอตัวเองหรือไม่ 

มาตรา 158 วรรค 3-4 มาตรา 264 วรรค 1 นายกรัฐมนตรีด ารงต าแหน่งได้ติดต่อกันไม่เกิน 8 ปี ไม่มีอะไร
ซ้ าซ้อนนอกจาก จะคิดเลี่ยงบาลี ในการนับค านวณการอยู่ในต าแหน่งมาจากการยึดอ านาจหรือมาจากการเลือกตั้ง แถ
กันไปได้อีกกระทอก 

เมื่ออ านาจฝ่ายบริหารทั้งหมดเป็นอ านาจ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้น การพิจารณาต าแหน่ง รมต.
เป็นอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์  แต่ เ พียงผู้ เดียว  แต่อ านาจใน พรรคพลั งประชารัฐ  ก็ เป็นอ านาจของ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค และมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรคเท่านั้น  บรรดา
พวกที่ชอบห้อยโหนทั้งหลายเลยตั้งตัวไม่ติด นอกจาก กลุ่มตะวันออกของ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จะเทไปหมด
หน้าตักแล้ว สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ก็ทุ่มสุดตัว สามมิตร ที่มี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และ สมศักดิ์ 
เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นตัวตั้งตัวตี ไม่มีการแทงก๊ัก 
มีที่ยืนใน ครม.แต่จะมีที่ยืนในพรรคหรือไม่ 

ไพ่ใบสุดท้ายที่อยู่ ในมือแต่ละฝ่าย เป็นการตัดสินอ านาจ ใครจะอยู่ ใครจะไป การที่  พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ตัดสินใจ ตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เตรียมทหารรุ่น 11 น้องรักที่ร่วมลุยกันมา เป็นประธาน
ยุทธศาสตร์พรรค ดัดหลัง สมศักดิ์ เทพสุทิน และจะมีต าแหน่งส าคัญอ่ืนในพรรคท่ีจะตามมาอีกหลายระลอก 
เป็นความชัดเจนทางการเมืองท่ีไม่ต้องไปคิดอะไรให้เมื่อยตุ้ม 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
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พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและ พ่ีใหญ่ ก็จ าเป็นที่จะต้องมีที่ยืนเช่นกัน ดังนั้น การ
พิสูจน์อนาคตทางการเมือง ต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมในการสร้างและท าลาย เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ป.ป.ช. 
อัยการ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม เป็นกลไกที่น่าจับตามากที่สุด คดีการซื้อเครื่องบินการบินไทย สมัยรัฐบาลทักษิณ 
การทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตซอลที่โคราชหรือแม้แต่นาฬิกาเพ่ือน ก าลังจะถูกยกมาเป็นชนวนโค่นอ านาจ. 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2197338  
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
https://www.thairath.co.th/news/politic/2197338
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วันที่ 20 กันยายน 2564 - 08:29 น. 
09.00 INDEX ภาพ “เดินสาย” ประยุทธ์ ประวิตร นอนเตียง เดียวกัน ฝันคนละเรื่อง 
 

 
 
09.00 INDEX ภาพ “เดินสาย” ประยุทธ์ ประวิตร นอนเตียง เดียวกัน ฝันคนละเรื่อง 

ไม่ว่าจะมองการเดินสายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองการเดินสายของ พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ล้วนมากด้วยเป้า หมาย ล้วนแฝงไว้ด้วยความแหลมคม เป็นความแหลมคมจาก “อาฟเตอร์ช็อก” จากห้วง
แห่งญัตติขอ เปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ เป็นเป้าหมายอันเนื่องจากแรงสะเทือนในการตัดสินใจ “ปลด” 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในการตัดสินใจ “ปลด” นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากต าแหน่งใน “คณะรัฐมนตรี” ความ
น่าสนใจอยู่ที่ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ล้วนให้ความสนใจไปยัง “ภายใน” 
พรรคพลังประชารัฐ เหมือนกับว่าจะมี “เป้าหมาย” เดียวกัน แต่ในแต่ละท่วงท านอง กลับบ่งชี้ไปในกระบวนท่า “นอน
เตียงเดียวกัน ฝันคนละเรื่อง” ฝันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างหนึ่ง 

ขณะเดียวกัน ฝันของ พล.อ.ประวิตร วงษ์วานิช กลับเป็นอีกเรื่อง แตกต่างไปจากของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา อย่างสิ้นเชิง หลังจากการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่รัฐสภา เกียกกาย เมื่อวันที่ 15 กันยายน  
มีเสียงก าชับจากภายในพรรคในเชิงห้ามมิให้มีการสร้างกลุ่มขึ้นอย่างเป็นเอกเทศ เน้นอย่างหนักแน่นและจริงจังให้
ตระหนักว่าอ านาจรวมศูนย์อยู่ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แต่เพียงผู้เดียว  ไม่ว่าในทาง “การเมือง” ไม่ว่าในทาง 
“เศรษฐกิจ” ขณะเดียวกัน การเดินสายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะที่สมุทรปราการ ไม่ว่าจะที่ชัยนาท ไม่
ว่าจะท่ีชลบุรี ไม่ว่าจะที่สุโขทัยแสดง “เป้าหมาย” อย่างเด่นชัด เท่ากับเป็นการสร้าง “กลุ่ม” และจัด” ระบบ” ขึ้นมาใน
รัฐบาล เป็น ล้วนแต่อยู่ใน”รัฐมนตรี” ที่แนบแน่นอยู่กับ ”นายกรัฐมนตรี” 

หากความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันภายใน “กลุ่ม 3 ป.” ยังมั่นคงแข็งแกร่ง การเดินสายก็เป็นเรื่องดี เพียงแต่เมื่อ
เป็นการเดินสายหลัง จากสถานการณ์ เมื่อวันที่  8 กันยายน  นั่นเท่ากับว่าทั้ ง พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
ทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต่างก าลังสร้างดาวกันคนละดวง ช่วงชิงไปสู่สวรรค์  คนที่สยายยิ้มจากมุมปากย่อมเป็น 
โทนี่ วู้ดซั่ม แห่งดูไบ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2948053  
 
 

https://delivery.adnuntius.com/c/d_zsvB4A-AO8egfG-Udauy8w-16XKMCw3GqbLtpia0IAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLU4-t-P-QUkfWaumJLo_1ox8HaFKoWsmOlqjtQXpCzF2vMAQ9qQO1nzegxTJb0xrw2OEs9hyqOKB1zWZCmCGn-LesXcjf9KIjdNY9Gzh0DocwA9saqEk1s7XAXb3EvbvLTk86WO1NXyyEWEh8kKXIokpVW7CLMrIuVvU6fMXIGnkjpTzKZrWzyN45g-JnJh0W4pEf9684Gdc5RGbz6vCIrk-Mpunhun1bKJloWPZ7I4Tx4YnRBfHh1XfHFt8qnrDaSs_Ah-LFUQr3LVdHuYW5IG2yUyyAL75stJwo6ote-oOZd-7Z3ChTJw?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fwww.ais.th%2Fapple%2Fiphone-13-pro%2Findex.html%3Fcid%3Dthan-comingsoon-sep21-empty
https://delivery.adnuntius.com/c/d_zsvB4A-AO8egfG-Udauy8w-16XKMCw3GqbLtpia0IAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLU4-t-P-QUkfWaumJLo_1ox8HaFKoWsmOlqjtQXpCzF2vMAQ9qQO1nzegxTJb0xrw2OEs9hyqOKB1zWZCmCGn-LesXcjf9KIjdNY9Gzh0DocwA9saqEk1s7XAXb3EvbvLTk86WO1NXyyEWEh8kKXIokpVW7CLMrIuVvU6fMXIGnkjpTzKZrWzyN45g-JnJh0W4pEf9684Gdc5RGbz6vCIrk-Mpunhun1bKJloWPZ7I4Tx4YnRBfHh1XfHFt8qnrDaSs_Ah-LFUQr3LVdHuYW5IG2yUyyAL75stJwo6ote-oOZd-7Z3ChTJw?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fwww.ais.th%2Fapple%2Fiphone-13-pro%2Findex.html%3Fcid%3Dthan-comingsoon-sep21-empty
https://www.matichon.co.th/politics/news_2948053
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20 ก.ย. 2564 เวลา 8:58 น. 
ขุดคดีเก่า "3 ป.” วัดก าลังยึด พปชร. ขั้ว “ประวิตร-ประยุทธ์” งัดข้อ 
 

 
 

จับตาคดีใน ป.ป.ช.ของกลุ่มนักการเมือง-คนใกล้ชิด “ขั้วประวิตร” และ“ขั้วประยุทธ์”ถูกขุดคุ้ยขึ้นมา 
ดิสเครดิตการเมือง เพื่อวัดก าลัง 3 ป.หรือไม่ หลังจาก"สุริยะ”รายล่าสุดคดีจัดซื้อเครื่องบินการบินไทย ต่อจากการ
เขย่า“อนุพงษ”์กรณีอนุมัติที่ดินสาธารณะเอ้ือเอกชน 

ห ลั ง เ ส ร็ จ ศึ ก อภิ ป ร า ย ไ ม่ ไ ว้ ว า ง ใ จ  ท่ า ม ก ล า ง ก ร ะแ ส โ ห ว ต ค ว่ า  “ บิ๊ ก ตู่ ”  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์   
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม ที่ไปไม่ถึงฝั่งฝัน จน “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” เลขาธิการพรรค 
พลังประชารัฐ (พปชร.) “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” เหรัญญิกพรรค ต้องสังเวยเก้าอ้ีรัฐมนตรี แต่ศึกใน พปชร.ยังไม่สงบ 
และอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการประลองก าลังว่าใครจะยึดพรรคนี้ได้  

ความสัมพันธ์ของ “3 ป.” แม้จะยืนยันกันว่าแน่นปึ้ก แต่เป็นเพียงลมปาก เพราะความเคลื่อนไหวของ “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพปชร. กลับตรงกันข้าม  

การตั้ง “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นั่งเก้าประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค  
พปชร. ถูกมองว่าเป็นการบล็อก รุ่นน้อง 2 ป. “ประยุทธ์-บิ๊กป๊อก” ไม่ให้เข้ายึดพรรค พปชร. การให้ “ร.อ.ธรรมนัส” 
นั่งเก้าอ้ีเลขาธิการพปชร. ถูกมองว่า “บิ๊กป้อม” ยังเลือกใช้บริการข้ัวอ านาจเดิมในพปชร. 

เมื่อรอยร้าวนี้ยากจะประสานได้ดังเดิม เพราะมีการเดินเกม “ขุดคุ้ย” สารพัด “เรื่องฉาว” โยนไปที่องค์กร
ตรวจสอบส าคัญอย่าง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) ที่มี “บิ๊กกุ้ย” 
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ “อดีตเด็กหน้าห้อง” ของ พล.อ.ประวิตร นั่งเก้าอ้ีประธานกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ 
โดยในช่วงเดือน ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา มีการขุดคดีกล่าวหา “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ตกเป็น
หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา กรณีอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบี ยน
เป็นป่าชุมชนเพ่ือขยายเขตโรงงาน 

การที่อยู่ ๆ “บิ๊กป๊อก” ก็ถูกขุดคุ้ยคดีนี้ขึ้นมา ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะรู้กันอยู่ว่า “บิ๊กป๊อก” คือ “3 ป.” โดย
ช่วงศึกซักฟอกถูก “เลื่อยขา” โดย “ผู้กองคนดัง” ที่อยู่เคียงข้าง “บิ๊กป้อม” 
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ขณะที่ในฟากของสาย “บิ๊กป้อม” ก็ยังมีคดีคาราคาซัง ค้างคาอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะกรณี ร.อ.ธรรมนัส  
ถูกกล่าวหาว่า “แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ” โดยการไม่แจ้งการถือครองหุ้นของตัวเอง และของภรรยาที่
เกิน 5% รวมถึงรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดือนละ 3 ล้านบาทด้วย ทั้ง “กลุ่มบิ๊กป้อม” และ “กลุ่มบิ๊กตู่” 
มีคดีอะไรค้างอยู่ในชั้น ป.ป.ช. บ้าง “กรุงเทพธุรกิจ”รวบรวมมาน าเสนอดังนี้ 
“กลุ่มบิ๊กป้อม” ถูกร้องเรียนกล่าวหาอย่างน้อย 2 รายได้แก่ 

หนึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถูกคณะกรรมการ ป .ป.ช. ไต่สวนกรณีถูกครอง “นาฬิกาหรู” ใน  
2 ประเด็นคือ 1.แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จหรือไม่ 2.เป็นกรณีรับทรัพย์สินเกิน 3 พันบาทหรือไม ่

ทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมาก “ตีตก” ค าร้องไปทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ดีมี
ประเด็นใหม่คือ ศาลปกครองกลาง มีค าพิพากษาให้ส านักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยผลการไต่สวน และค า ชี้แจงของ “บิ๊ก
ป้อม” ให้แก่สื่อออนไลน์ส านักหนึ่ง ดังนั้นต้องรอดูว่าจะมีประเด็นอะไรให้ถูกขุดคุ้ยเพ่ิมเติมหรือไม่ 

สอง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ถูกส านักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบ “บัญชีทรัพย์สินเชิงลึก” ยังอยู่ระหว่างชั้นต้น มี
ความคืบหน้าไปแล้ว 60-70% ก่อนจะรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ 

โดย ร.อ.ธรรมนัส ถูกไต่สวนกรณีแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ 3 กรณี 1.กรณีการถือ
ครองหุ้นบริษัท เดอะบางกอก อะไลฟ์ จ ากัด ท าธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เช่าพ้ืนที่ท าตลาด จ านวน 15,000 หุ้น 
(คิดเป็น 30% ของทุนจดทะเบียน) แต่มิได้แจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับต าแหน่ง 
ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ 

2.กรณีนางอริสรา พรหมเผ่า ถือครองหุ้นบริษัท สบายใจ มาร์เก็ต จ ากัด จ านวน 40,000 หุ้น มูลค่า  
4 ล้านบาท (คิดเป็น 80% ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท) บริษัท ฮันนี สไมล์ ฮอลิเดย์ (2018) จ ากัด จ านวน 8,000 
หุ้น  มูลค่า  200,000 บาท (คิด เป็น 80% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท)  บริษัท รักษาความปลอดภัย  
พี.ที.การ์ด จ ากัด จ านวน 140,000 หุ้น มูลค่า 14 ล้านบาท (คิดเป็น 70% ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยทั้ง 3 
บริษัทนางอริสาถือครองหุ้นเกิน 5% แต่มิได้แจ้งต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือขอรับประโยชน์ อาจเข้าข่ายไม่เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 

3.กรณีการแจ้งมีรายได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเฉลี่ยเดือนละ 3 ล้านบาท ทั้งที่ไม่ปรากฏชื่อถือหุ้นใน
บริษัทขายสลากแต่อย่างใด 
ขณะที่ “กลุ่มบิ๊กตู”่ มีเรื่องถูกร้องเรียนกล่าวหามากกว่า อย่างน้อย 4 กรณี ได้แก่ 

หนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกร้องเรียนกล่าวหาเรื่องการบริหารจัดการโควิด -19 ล้มเหลวและผิดพลาด 
ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ยังมิได้มีการสรุปส านวนเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา 

สอง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ตั้งองค์คณะไต่สวน (มีกรรมการ ป.ป.ช.  
9 รายเป็นองค์คณะ) กล่าวหา พล.อ.อนุพงษ์ กับพวกรวม 6 ราย คดีลงนามในค าสั่งอนุมัติให้ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือกระทิงแดง ใช้ที่ดินสาธารณะจ านวน 31 ไร่ ที่ขึ้นทะเบียนเป็น “ป่า
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ชุมชน” เพ่ือขยายเขตโรงงาน โดยตั้งประเด็นว่าไม่ท าประชาพิจารณ์กับชุมชนก่อน แต่กลับปรากฏในรายงานของ
กระทรวงมหาดไทยว่ามีการท าประชาพิจารณ์แล้ว 

สาม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หนึ่งในแกนน า “กลุ่มสามมิตร” ถูกกล่าวหาสมัยเป็น รมว.คมนาคม  
ยุครัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร กรณีเกี่ยวกับการอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) แบบ 
A340-500 และ A340-600 รวม 10 ล า วงเงิน 5.3 หมื่นล้านบาท เมื่อปี 2545-2547 ท าให้การบินไทยมีหนี้สิ้นเพ่ิมข้ึน 
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนายสุริยะ เป็นผู้เสนอ ครม. เพื่ออนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบินทั้ง 10 ล าดังกล่าว 

สี่ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 น้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ ถูก
กล่าวหา 2 ได้แก่ 1.คดีแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ กรณีการแจ้งบัญชีเงินฝาก และถือครอง
บ้านใน จ.พิษณุโลก ปัจจุบันคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์แจ้งข้อกล่าวหา พล.อ.ปรีชา กรณีนี้แล้ว 
2.คดี หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของนายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชาย พล.อ.ปรีชา จดทะเบียนจัดตั้งในค่าย
ทหารสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 ก่อนจะเข้าประมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นผู้ชนะการประมูลงานของ
กองทัพภาคท่ี 3 หลายโครงการ รวมวงเงินหลายร้อยล้านบาท โดย ป.ป.ช. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และลงพ้ืนที่
ตรวจสอบที่ตั้งของ หจก.ดังกล่าวแล้ว แต่กระบวนการยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงชั้นต้นอยู่ 

ทั้งหมดคือสารพัดคดีความกล่าวหาร้องเรียนในชั้น ป.ป.ช. ของ 2 กลุ่มขั้วการเมืองใหญ่ใน พปชร. ที่จะเห็นได้
ว่า “กลุ่มบิ๊กตู่” ถูกรุกไล่ตรวจสอบมากกว่า “กลุ่มบิ๊กป้อม”  

ท้ายที่สุด คดีเหล่านี้จะถูกน าไปขยายผล ใช้เป็นช่องทางในการต่อสู้เพ่ือแย่งชิงอ านาจทางการเมืองอย่างไร ต้อง
ติดตามกันต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/politics/961054  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/politics/961054
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วันที่ 20 กันยายน 2564 - 10:20 น. 
หมากรุก การเมือง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจล้ม ทั้งกระดาน 
 

 
 

หากถามว่า “สถานการณ์” ใดที่กลายเป็น “ปัจจัย” ท าให้ศึกการเมืองระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ
ภายในพรรคพลังประชารัฐแปรเปลี่ยน ค าตอบเด่นชัดว่ามาจาก “การปลด” ก่อนสถานการณ์ในวันที่ 8 กันยายน ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นด ารงอยู่ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รูปธรรมคือ “แถลง” จาก 2 
ฝ่าย แต่แล้วเมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ออกโรงเล่นบท “พ่ีใหญ่” ท าความเข้าใจระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ป่ารอยต่อ ทุกอย่างก ็“จบ” 

แต่พลันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯประกาศให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พ้น
จากรัฐมนตรี นั่นแหละคือ การตัดสินใจที่ “ผิดพลาด” โดยโครงสร้างแห่ง “อ านาจ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็น
นายกรัฐมนตรีสามารถใช้อ านาจตามมาตรา 171 มาจัดการได้ เพราะเป็น “พ้ืนที่” แห่ง “คณะรัฐมนตรี” แต่ก็มีปัจจัย
อีก 2 ปัจจัยส าคัญในทางการเมือง ปัจจัย 1 คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีการท าความเข้าใจ มีการขอโทษและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว เห็นได้จากเสียงของพรรคพลังประชารัฐ ไม่มี “แตกแถว” 

อีกปัจจัย 1 ซึ่ งส าคัญอย่างยิ่ งยวดก็คือ  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  เป็นเลขาธิการพรรค  นางนฤมล  
ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค เมื่อมองจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงละเอียดอ่อน ความละเอียดอ่อนนี้บังเกิด
ขึ้นหลังจากมีการเจรจาท าความเข้าใจโดยมี  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  เป็นหัวเรือในฐานะของ  “พ่ีใหญ่” 
กระนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ไม่ยอมจบ 

ขณะเดียวกัน กระบวนการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้จะมี “อ านาจ” อยู่ในมือ แต่ก็มิได้มี
การปรึกษาหารือ เท่ากับมองข้าม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไป ไม่ว่าจะมองจากรากฐานที่ พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะมองจากรากฐานที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น “พ่ีใหญ”่ 

ลักษณะมองข้าม ความหมายก็คือ “ไม่เห็นหัว” ตรงนี้เองที่ท าให้ความขัดแย้งแปรเปลี่ยนจากระหว่าง   
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  มาเป็นกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  นี่คือผลอัน  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นึกไม่ถึง 

การเดินหมากของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงมากด้วยความ
ละเอียดอ่อนและอ่อนไหว และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็มีความไหวตัวอย่างสูง เห็นได้จากก าแพงอันเกิดขึ้นใน 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-5.jpg
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พรรคพลังประชารัฐ ไม่เพียงแต่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หากแต่ยังมี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา โดย ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า แอบไปอยู่ “แนวหลัง” อย่างฉับไว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2948098  
 
  

https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2948098
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20 กันยายน 2564 11:13 น. 
เปิดไทม์ไลน์ 3 ช่วงส าคัญ ‘บิ๊กตู’่ประกาศยุบสภา!! 
นายกฯ เริ่มเดินสายลงพื้นที่ฐานเสียงพรรค พปชร. อย่างต่อเนื่องเสมือนเป็นการอุ่นเครื่องส่งสัญญาณยุบสภาฯ 
ทั้งนี้ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์จะครบวาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี เดือน มี.ค. 2565 แต่หากเกิดปัญหา
เสถียรภาพภายในรัฐบาลนายกฯ สามารถใช้ช่องรัฐธรรมนูญมาตรา 103 ทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯได้ทุก
เมื่อ 

 
 

ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สัปดาห์นี้วันพุธที่ 22 ก.ย.มีก าหนดลงพ้ืนที่ จ.
สุโขทัย เพ่ือติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักท าให้เกิดน้ าท่วมหลายพ้ืนที่ ท าให้หลายฝ่ายจับสังเกตหลังจากรัฐสภาไฟเขียว
ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.นายกฯเริ่มเดินสายลงพ้ืนที่ฐาน เสียงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
ต่อเนื่องเสมือนเป็นการอุ่นเครื่อง ส่งสัญญาณยุบสภาฯ เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้ 

วันที่ 12 ก.ย.พล.อ.ประยุทธ์ ลงพ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ ฐานเสียงบ้านใหญ่อัศวเหม พรรค พปชร. ยึดพ้ืนที่ 6 
จากทั้งหมด 7 เขต 

วันที่ 15 ก.ย. ลงพ้ืนที่ จ.ชัยนาท ฐานเสียง หนึ่งในแกนน ากลุ่มสามมิตร”เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย รมต.
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ที่น าทีมยึดพื้นที่ จ.ชัยนาท ยกจังหวัด 

วันที่ 17 ก.ย. ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี บุกโซนอีอีซี ฐานที่มั่นส าคัญ “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน โดยพรรค 
พชปร. สามารถยึดพ้ืนที่ได้ 5 จากทั้งหมด 8 เขต 

ส่วนวันที่ 22 ก.ย. นายกฯ มีก าหนดลงพ้ืนที่ จ.สุโขทัย ฐานที่มั่นใหญ่ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมหัวหอก
กลุ่มสามมิตร ที่ยึดพ้ืนที่ได้ 2 ใน 3 เขต 

หลังจากนี้มีแนวโน้มสูง”ทีมวอร์รูมตึกไทยคู่ฟ้า”เตรียมจัดคิวให้พล.อ.ประยุทธ์ เดินสายทุกสัปดาห์ใช้โมเดล
เดียวกับช่วงปลายปี 2561 ที่จัดคิวให้ พล.อ.ประยุทธ์ เดินสายเช็คกระแสครบ 4 ภาคก่อนเปิดตัวท้าชิงเก้าอ้ี นายกฯ 
น าไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ 

ทั้งนี้ตามเง่ือนไขรัฐธรรมนูญมาตรา 167 ประกอบมาตรา 99 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จะครบวาระด ารงต าแหน่ง 
4 ปี เดือน มี.ค. 2565 แต่หากเกิดปัญหาเสถียรภาพภายในรัฐบาลนายกฯ สามารถใช้ช่องรัฐธรรมนูญมาตรา 103 
ทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ ได้ทุกเมื่อ 
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หากไล่ไทม์ไลน์ช่วงที่ มีโอกาสเกิดเหตุยุบสภาฯมากที่สุดคือช่วงเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ปีที่ 4 ระหว่าง
วันที่ 22 พ.ค.- 18 ก.ย. 2565 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงใหญ่ 

1.ช่วงแรก ฝ่ายค้านยื่นญัตติ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ทิ้งทวนถล่มรัฐบาลมี
แนวโน้มที่ฝ่ายค้านจะยื่นซักฟอก ตั้งแต่ช่วงเปิดประชุมสภาฯ เดือน พ.ค.-มิ.ย. 

หาก พล.อ.ประยุทธ์คุมเสถียรภาพภายในรัฐบาลไม่ได้ มีแนวโน้มสูงต้องชิงยุบสภา เพ่ือตัดวงจรเรื่องฝ่ายตรง
ข้าม เดินสายล็อบบี้โหวตล้มนายกฯ ซ้ ารอยศึกซักฟอกรอบที่ผ่านมา 

2.ช่วงสองคือจังหวะที่ประชุมสภาฯพิจารณากฎหมายการเงิน โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2566 ที่มี
ก าหนดลงมติวาระที่สองและวาระที่สามช่วงเดือน ส.ค. หากเกิดแรงกระเ พ่ือมกฎหมายการเงินไม่ผ่านสภาฯตามธรรม
เนียมนายกฯระยุทธ์ต้องยุบสภาฯ แสดงความรับผิดชอบ 

3. ช่วงสามหาก พล.อ.ประยุทธ์สามารถ ประคองแรงกระเพ่ือมภายในรัฐบาลได้ ช่วงเวลายุบสภาฯเหมาะสม
ที่สุดคือช่วงเดือน ต.ค. 2565 หลังผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2566 วงเงินมากกว่า 3 ล้านล้านบาท 

ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รัฐบาลต้องเร่งล้างท่อใช้เงินจาก  พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ให้หมดภายในเดือน 
ก.ย. 2565 ภาพที่คนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นเต็มสองตาคือมาตรการ ลด-แลก-แจก-แถม อัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลเข้า
ระบบ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองก่อนเลือกตั้งใหญ่. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/290222/  
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