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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 29 กันยายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 85/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
2 86/2564 เลขาธิการ กกต. ประชุม “ผอ.กกต.จว. – พนักงานสืบสวนและไต่สวน” ทั่วประเทศ 

มอบนโยบายป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง อบต. 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 14 
2 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. ติวเข้มป้องปรามทุจริตเลือกตั้ง อบต. 15 
3 มติชนออนไลน์ ‘จรุงวิทย์’ มอบนโยบาย ป้องปรามทุจริตเลือกตั้ง อบต. ชี้ ฝ่าฝืนกฎหมาย

เอาผิดทุกราย 
16 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ เลขา กกต. ติวเข้มมอบนโยบายป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง อบต. 17 
5 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ประชุม “ผอ.กกต.-พนักงานสืบสวน” มอบนโยบายปรามทุจริต 

เลือกตั้ง อบต. 
18 

6 INN Online กกต. มอบนโยบาย ผอ. เลือกตั้งเตรียมจัด ลต.อบต. 19 
7 news.ch7 Online กกต. เริ่มซักซ้อมเตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบต. ก าชับ กกต.จังหวัด ต ารวจ  

ทุกพ้ืนที่ปรามการทุจริตเลือกตั้ง อบต. 
20 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ยโสธรประชุมหัวหน้าส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ท าหน้าที่แทน ผอ.กต.อบต. 

เตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น 
21 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ฉะเชิงเทราจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. 

23 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ มท. ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ การพ้นต าแหน่งสมาชิกสภา-นายก อบต.  

หลัง กกต. ประกาศเลือกตั้ง 
24 

2 สยามรัฐออนไลน์ ผิดอะไร ? "อันวาร์" ถามประชาธิปัตย์ ท าไมไม่ส่งลง ส.ส. ปัตตานีเผยมี 2 ทางเลือก 25 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปิดค าร้อง 'หมอวงรค'์ ยื่นตีความบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 26 
4 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ยื่นศาลไม่กระทบทูลเกล้าฯ ร่าง รธน. 28 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ปชป." ไม่กังวลโดนยื่นผู้ตรวจฯส่งศาล รธน. ตีความร่าง รธน. 30 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ อดีต กรธ. ยันแก้ รธน. ไม่สะดุด ชี้ทุกอย่างต้องเดินตามกรอบเวลา 32 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ อดีต กรธ. แจงปมร้อน ‘บิ๊กตู่’ นั่งนายกฯ 8 ปี เชียร์เริ่มนับหนึ่งหลังเลือกตั้ง 62 33 
8 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ไม่กังวลถูกยื่นตีความ วาระนั่งนายกฯ 8 ปี 35 
9 สยามรัฐออนไลน์ "ทิพานัน" ยก รธน. แจงยิบ "ประยุทธ์" เป็นนายกฯตาม รธน.60  

วอนฝ่ายค้านอย่าอ่านกฎหมายแบกระท่อนกระแท่น 
36 

10 มติชนออนไลน์ ปมเก้าอ้ีนายกฯ 8 ปียังวุ่น อดีตศาล รธน. แนะ กกต. ยื่นตีความ  
ครม. มอบ ‘บิ๊กป้อม’ คุม 4 กรม ก.เกษตรฯ งานเก่า ‘ธรรมนัส’ 

39 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ อะไร 41 
2 ข่าวสดออนไลน์ สถานการณ์ปลด ธรรมนัส พรหมเผ่า เส้นแบ่งรัฐบาล กับ 'พลังประชารัฐ' 44 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “2 ป.” สยบรอยร้าว 45 
4 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ คณิตศาสตร์เลือกตั้ง ภาคบัตรสองใบคืนชีพ 47 
5 คมชัดลึกออนไลน์ พ่ีใหญ่ไร้ "ประยุทธ์" แผนลับดีลข้ามข้ัวสะดุด 50 
6 คมชัดลึกออนไลน์ ทักษิณมีแผ่ว "พิธา" น าทัพสีส้มยึดอีสาน 52 
7 มติชนออนไลน์ พรรคลุงฉิ่ง สแตนด์บาย ในศึก ‘ลุงตู่-ลุงป้อม’ 54 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ ความหวังปฏิรูปการเมืองเมื่อเลือกตั้ง 56 
9 มติชนออนไลน์ แผนลึก โทนี่ วู้ดซั่ม การเมืองพิมพ์เขียว เพ่ือไทย ‘หาเสียง’ 58 
10 ข่าวสดออนไลน์ สัญญาณ การเมือง ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไปยัง กลุ่มสามมิตร 59 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
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วันที่ 29 กันยายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจง
และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสืบสวนไต่สวน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
และผู้บริหาร กลุ่มภารกิจสืบสวน ไต่สวน และด าเนินคดี เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสืบสวนไต่สวน 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 29 กันยายน 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ครั้งที่ 8/2564 โดยมี ผู้บริหารและพนักง าน
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจตดิตามการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
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วันที่ 29 กันยายน 2564 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะท างานจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการงบประมาณ คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และหนังสือรวบรวมระเบียบ 
ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ ยวข้องของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 7/2564 โดยมี ผู้บริหารและพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ฯ 
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การเลือกพนักงานเพ่ือเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 ข้อ 11 ก าหนดให้มี
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “อนุ ก.กกต.” ประกอบด้วย 

 (1) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน 

 (2) รองเลขาธิการ กกต. ที่เลขาธิการ กกต. มอบหมาย เป็นรองประธาน 

 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาองค์กร  ด้านงบประมาณและ 
ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ในความสามารถมาแล้ว จ านวน 3 คน 
เป็นอนุกรรมการ 

 (4) ผู้แทนพนักงานที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ประเภทบริหาร จ านวน 3 คน เป็นอนุกรรมการ ซึ่งเลือกโดย
พนักงานที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ประเภทอ านวยการขึ้นไป 

 (5) เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ หรือผู้แทน 
เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง 

 (6) ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ 

 (7) พนักงานที่เลขานุการมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ได้ไม่เกิน 2 คน 

 ให้อนุกรรมการตาม (3) และ (4) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกพนักงานเพ่ือเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน (อนุ ก.กกต.) มีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

 1) คุณสมบัติผู้ซ่ึงได้รับเลือกเป็นผู้แทนพนักงาน 

 พนักงานซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้แทนพนักงาน จะต้องเป็นพนักงานด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร  

 2) คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนพนักงาน 

 พนักงานซึ่งมีสิทธิเลือกผู้แทนพนักงาน จะต้องเป็นพนักงานด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการขึ้นไป  

 

  

เลขที่ 12/2564 วันที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2564 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

  

 

 

 

  

 3) ขั้นตอนการเลือกผู้แทนพนักงาน 
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 4) กระบวนการเลือกผู้แทนพนักงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ ควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2564  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกพนักงานและการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน (อนุ ก.กกต.) พ.ศ. 2564  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกพนักงานเพ่ือเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส านักงาน (อนุ กกต.) 

แหล่งข้อมูล : ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

ส านักประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของทุกกลุ่มภารกิจ 
หากท่านมีข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ โปรดจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร หรือข้อความ 

ที่ ส านักประชาสมัพันธ์ ชั้น 2 โทร. 0 2141 7920 – 26 
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29 กันยายน 2564 12:28 น.  
กกต. ประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
 

วันที่ 29 ก.ย.2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล กรณีต าแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 

 

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284661  
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/284661
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210929/3a0984e338088cd0114bdb35d03605de4b33d2c7ae3e0389b0fe9f6d9d4487e7.jpg?itok=TJe8BWlk
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210929/1a98daca16c5fcb81f8e8adb92b0619d4497e179bd35319d7d13af0bc45c74f0.jpg?itok=_dl4CWRV
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210929/b279e6d8e77f88c97c3f3fec2dbd30b83eb3e70c5e0bd3a01bb588bff6c964d2.jpg?itok=d7Vxsen4
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29/09/2564 10:42 
กกต. ติวเข้มป้องปรามทุจริตเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

กกต. 29 ก.ย.-  “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” เลขาธิการ กกต. ประชุมผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและพนักงาน
สืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ มอบนโยบายป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง อบต.  

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมซูม ชี้แจงและ
มอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน และพนักงาน
สืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามท่ี กกต.เห็นชอบในหลักการแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ที่
จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 

เลขาธิการ กกต. เน้นย้ าให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และพนักงานสืบสวนและไต่สวน  ให้
ความส าคัญในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.  ซึ่งหากมีการ
กระท าฝ่าฝืนหรือทุจริต จะมีการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย และให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการ
คุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส  รวมทั้งการกันบุคคลไว้เป็นพยานในคดีเลือกตั้งตาม
กฎหมายเลือกตั้งปัจจุบัน เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตการ
เลือกตั้งกับส านักงาน กกต.ให้มากยิ่งขึ้นด้วย .- ส านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-790564  
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-790564
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วันที่ 29 กันยายน 2564 - 10:59 น. 
‘จรุงวิทย’์ มอบนโยบาย ป้องปรามทุจริตเลือกตั้ง อบต. ชี ้ฝ่าฝืนกฎหมายเอาผิดทุกราย 
 

 
 
‘จรุงวิทย’์ มอบนโยบาย ผอ.กกต.จว.-พนง.สืบสวนฯป้องปรามทุจริตเลือกตั้งอบต. ชี้ หากพบฝ่าฝืนกฎหมายเอาผิด
ทุกราย 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 กันยายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  พ.ต.อ.จรุงวิทย์  
ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมซูม (Zoom Cloud Meeting) เพ่ือ
ชี้แจงและมอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน และ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กกต.เห็นชอบหลักการแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 
28 พฤศจิกายน 2564 

ทั้งนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายและเน้นย้ าให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และพนักงาน
สืบสวนและไต่สวนให้ความส าคัญในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง หากมีการกระท าฝ่าฝืนหรือทุจริต จะมี
การด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย และให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง 
การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งการกันบุคคลไว้เป็นพยานในคดีเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบัน เพ่ือให้
ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งกับส านักงานกกต.ให้มาก
ยิ่งขึ้นด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/uncategorized/news_2964293  
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/uncategorized/news_2964293
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%96%E0%B8%96000016.jpg
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29 กันยายน 2564 12:25 น. 
เลขา กกต. ติวเข้มมอบนโยบายป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง อบต. 
เลขากกต. ประชุม “ผอ.กกต.จังหวัด - พนักงานสืบสวนและไต่สวน” มอบนโยบายป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง 
อบต. ย้ าหากฝ่าฝืนกฎหมาย-ทุจริต ด าเนินการทุกราย 
 

 
 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประชุม
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ชี้แจงและมอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด รวมทั้งผู้บริหารกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน และพนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่กกต.เห็นชอบใน
หลักการแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 นี้ 

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ได้เน้นย้ าให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และพนักงานสืบสวนและไต่
สวนให้ความส าคัญในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง ซึ่งหากมีการกระท าฝ่าฝืนหรือทุจริต จะมีการ
ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย และให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง การ
จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งการกันบุคคลไว้เป็นพยานในคดีเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบันเพ่ือให้
ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งกับส านักงาน กกต. ให้
มากยิ่งขึ้นด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/324444/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/324444/
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29 ก.ย. 2564 12:28 น. 
กกต. ประชุม “ผอ.กกต.-พนักงานสืบสวน” มอบนโยบายปรามทุจริต เลือกตั้ง อบต. 
 

 
 
เลขาฯ กกต.ประชุม “ผอ.กกต.จว.-พนักงานสืบสวนและไต่สวน” ทั่วประเทศมอบนโยบายป้องปรามการทุจริต
เลือกตั้ง อบต.เน้นย้ า หากมีการกระท าฝ่าฝืนหรือทุจริต ให้ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย 

วันที่ 29 ก.ย. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting ชี้แจงและมอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารกลุ่มภารกิจ
สืบสวนสอบสวน และพนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบในหลักการแผนการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์
ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้ 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เน้นย้ า ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และพนักงาน
สืบสวนและไต่สวน ให้ความส าคัญในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งหากมีการกระท าฝ่าฝืนหรือทุจริต จะมีการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิด
ทุกราย และให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งการ
กันบุคคลไว้เป็นพยานในคดีเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบันเพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัดหรือ สายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2206342  
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2206342
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29 กันยายน 2021 - 12:46 
กกต. มอบนโยบาย ผอ. เลือกตั้งเตรียมจัด ลต.อบต. 
 

 
 

กกต.ประชุมออนไลน์มอบนโยบายผอ.เลือกตั้งประจ าจังหวัด พนักงานสืบสวนไต่สวนทั่วประเทศ เตรียมความ
พร้อมรับมือเลือกตั้ง อบต. 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมผ่านระบบออนไลน์มอบนโยบายแก่
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรวมทั้งผู้บริหารกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน และพนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่ว
ประเทศ ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่ กกต. เห็นชอบในหลักการแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้ 

โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ได้เน้นย้ าให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และพนักงานสืบสวนและไต่สวนให้
ความส าคัญในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือมิให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลซึ่งหากมีการกระท าฝ่าฝืนหรือทุจริต จะมีการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย และให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้งการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งการกันบุคคลไว้เป็นพยาน 
ในคดีเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบันเพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้ อง
ปรามการทุจริตการเลือกตั้งกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มากยิ่งข้ึนด้วย 

 
 อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_201017/ 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_201017/
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วันที่ 29 ก.ย. 2564 
กกต. เริ่มซักซ้อมเตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบต. ก าชับ กกต.จังหวัด ต ารวจทุกพื้นที่ปรามการทุจริตเลือกตั้ง อบต. 
 

 
 

วันนี้ (29 ก.ย. 64)  พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ชี้แจงและมอบนโยบายแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รวมทั้งผู้บริหาร
กลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน และพนักงานสืบสวนและไต่สวนทั่วประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบในหลักการ
แผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมีการเลือกตั้งใน
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้ 

เลขาฯ กกต. เน้นย้ าให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และพนักงานสืบสวนและไต่สวนให้ความส าคัญ
ในภารกิจการป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยการให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมิ
ให้มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการทุจริตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งหากมีการกระท าฝ่าฝืนหรือทุจริต จะมีการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าผิดทุกราย และให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส รวมทั้งการกันบุคคลไว้เป็นพยาน
ในคดีเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งปัจจุบันเพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้อง
ปรามการทุจริตการเลือกตั้งกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มากยิ่งขึ้นด้วยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัดหรือ สายด่วน 1444  

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/518372  
 
 
 
 

https://news.ch7.com/detail/518372
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28 กันยายน 2564 14:10 น.   
กกต. ยโสธรประชุมหัวหน้าส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ท าหน้าที่แทน ผอ.กต.อบต. เตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กต.)จังหวัดยโสธรจัดประชุมชีแจ้งหัวหน้าส่วนท้องถิ่น ผู้ท าหน้าที่แทน 
ผอ.กต.อบต.เพ่ือเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.ของจังหวัดยโสธร 

นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่า 
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบแผนการจั ดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มี
การเลือกตั้งก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าล พ้นจากต าแหน่งในวัน
เดียวกัน คือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหรส่วนต าบลและนายกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ตามแผนฯ 
วันที่ 6 ตุลาคม 2564) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
เป็นวันเลือกตั้ง (ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า) และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 
2564เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210928/2bb4aa563d60fe547864af01c5c8231b6f8e5180c2510c0109b2501346a90f14.jpg?itok=VF8UVubq
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ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดยโสธรได้แจ้งแผนการจัดการเลือกตั้ง น าเรียนท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร นายอ าเภอ ทุกอ าเภอ เพ่ือเตรียมการและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ดังนั้นในวันนี้จึงได้จัดประชุมเพ่ือชีแจงแนวทางในการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมและชัก
ซ้อมท าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.จังหวัดยโสธรในครั้งนี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284379  
  

https://siamrath.co.th/n/284379
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28 กันยายน 2564 15:31 น.   
กกต. ฉะเชิงเทราจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. 
 

 
 

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการ
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทราแก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 74 องค์การบริหารส่วน
ต าบล รวมทั้ งสิ้ น  148 คนโดยมีนายวิ รั ส  เจริญวงศ์ผู้ อ านวยการการ เลื อกตั้ งประจ าจั งหวั ดบรรยาย  
ให้ความรู้ในเรื่องระเบียบและข้อกฏหมายต่างๆรวมถึงการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตื่นตัวพร้อมจัดการเลือกตั้งของแต่ละ
แห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284417  
  

https://siamrath.co.th/n/284417
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210928/450d090676931d280ddd98cd6698b063423753c24511706ff435ec31af9b1428.jpg?itok=LDSASmyg
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วันที่ 28 กันยายน 2564 - 15:39 น. 
มท. ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ การพ้นต าแหน่งสมาชิกสภา-นายก อบต. หลัง กกต. ประกาศเลือกตั้ง 
 

 
 
‘มหาดไทย’ ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ การพ้นต าแหน่งสมาชิกสภา-นายก อบต. หลัง กกต.ประกาศเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่  
มท 0818.2 ว/5540 เรื่อง การพ้นต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ตามที่ได้แจ้งแผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น 

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจาก กกต.ว่า เมื่อ กกต.ได้มีการประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีผลท าให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ตามมาตรา 142 แห่ง 
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลภายหลังจากการพ้นต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จีงขอแจ้งให้การพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวให้ อบต.ทราบ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2963149  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2963149
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/08/34-2-e1473747964911-1-e1631686652249.jpg
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28 กันยายน 2564 15:53 น.   
ผิดอะไร ? "อันวาร์" ถามประชาธิปัตย์ ท าไมไม่ส่งลง ส.ส. ปัตตานี เผยมี 2 ทางเลือก 
 

 
 

วันที่ 28 ก.ย. 64 นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ผู้บริหาร
พรรคประชาธิปัตย์ จะไม่ส่งตนเอง ลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้า หลังจากยกมือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งที่ผ่านมา เพราะถือว่าขัดค าสั่งของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ว่า มีกระแส
ข่าวนี้ มานานแล้ว แต่ส่วนตัวไม่เคยได้รับแจ้งจากพรรคเลย ตนก็ไม่ทราบว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่เรื่องท านองนี้ 
เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อปี 2550 เมื่อตนจะลงสมัครส.ส.เป็นสมัยที่สอง ก็มีการท าโพลแจ้งพรรคว่า ส่งตนลงสมัคร ก็แพ้ 
แต่สุดท้ายพรรคหาคนลงแทนไม่ได้ ก็ส่งตน และตนก็ชนะได้เป็นส.ส.มาถึงปัจจุบันรวมสี่สมัยแล้ว เพราะตนมั่นใจว่า ท า
หน้าที่ยืนเคียงข้างประชาชน วันนี้ก็ลงมาประชุมร่วมกับหน่วยราชการ เพราะเดินหน้าประสานงานงบประมาณใน
โครงการแก้ไขสะพานข้ามแม่น้ าปัตตานีช่วงต าบลตะลุโบะ ที่พ่ีน้องชาวปัตตานีรอมาตั้งแต่ก่อนปี 2548 สามารถพูดได้
เต็มปาก เพราะเดินหน้าท างานแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านมาตลอด ได้อภิปรายในสภาฯจนได้งบฯมาพัฒนาแล้ว วันนี้ท าส าเร็จแล้ว 

“ที่ผ่านมา ผมไม่ได้ท าอะไรผิดต่อพรรคต้นสังกัด ผมท างานให้ประชาชนในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งของผม หากคิดว่า 
สิ่งที่ผมยืนเคียงข้างกับประชาชนเป็นสิ่งผิด ผมไม่เปลี่ยนวิธีครับ เพราะพ่ีน้องประชาชนเลือกผมให้มารับใช้เขา” นายอันวาร์ กล่าว 

เมื่อถามย้ าว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งลงส.ส.จริง จะท าอย่างไร นายอันวาร์ กล่าวว่า "หากพรรคไม่คิดถึง
ประชาชน มีสองทางเลือกคือก็หยุดงานการเมือง แล้วไปท าอย่างอ่ืน แต่หากพ่ีน้องประชาชนยังต้องการ ก็ต้องบอกว่า 
จะให้ไปอยู่พรรคไหนครับ" 

เมื่อถามอีกว่า แสดงว่ามีพรรคการเมืองอ่ืนมาทาบทามบ้างแล้ว นายอันวาร์ กล่าวว่า มีหลายพรรค ทั้งพรรค
ใหญ่และเล็ก แต่ตนไม่ไป ถ้าพรรคจะไปพรรคอ่ืนอยู่ที่ประชาชนในเขตเลือกตั้งจะชี้น าและสามารถสานงานที่ค้างไว้ได้
มากน้อยแค่ไหน 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284437  
  

https://siamrath.co.th/n/284437
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210928/9b938880e9693dd90370878bf951d24d03fe4efa08ec77ad2058c3a7dc14d867.jpg?itok=L8Z6hYCf
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28 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 12:06 น.       
เปิดค าร้อง 'หมอวงรค์' ยื่นตีความบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
 

 
 

28 ก.ย.64 - น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี สรุปค าร้องต่อประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ  
1.ขัดหลักการ  

หลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอแก้ไขเพียง 2 มาตรา แต่มาลักไก่แก้ถึง 3 มาตรา ด้วยการเพ่ิมแก้มาตรา86 
เพ่ิมขึ้น จึงเป็นกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ขัดหลักการ เป็นการแก้เกินกว่าหลักการ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนูญ  
2.ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  

2.1 ปัญหาการเลือกตั้งในอดีต เคยผ่านระบบบัตรสองใบมาแล้ว ท าให้ส.ส. ไม่ใช่ตัวแทนประชาชน แต่
กลายเป็นตัวแทนพรรคการเมือง และนายทุนพรรค เป็นระบบผู้ชนะกินรวบ ตัดคะแนนผู้แพ้ทิ้ง  

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 จึงใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม ต้องการให้คะแนนทุกคะแนนมีความหมาย 
แม้ไม่ได้รับการเลือกตั้งส.ส.ในระบบเขต ก็ยังสมารถน าคะแนนไปคิดที่นั่งส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ เพ่ือคุ้มครองเสียงข้าง
น้อย การแก้สู่ระบบบัตรสองใบ จึงขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
2.2 การใช้ค าว่าบัตรเลือกตั้ง  

ในรัฐธรรมนูญ 2560 จะไม่ใช้ค าว่า"บัตรเลือกตั้ง" เพราะถ้าค านี้ในรัฐธรรมนูญ เท่ากับว่าต้องบังคับพิมพ์บัตร
เลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ 2560 จึงมีเจตนาใช้ค าว่า"คะแนน" หรือ "คะแนนเสียงเลือกตั้ง” แทน ด้วยวิธีนี้ หากในภายหน้ามี
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ด้วยวิธีอ่ืนใดนอกจากวิธีใช้“บัตรลงคะแนน” ก็จะสามารถปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งให้สอดคล้องกันได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อ รัฐธรรมนูญ  
3.ขัดรัฐธรรมนูญ  

3.1 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่ก าหนดให้ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

ที่ส าคัญการร่างรัฐธรรมนูญ2560 ที่ใช้บัตรใบเดียว ได้ผ่านการสอบถามประชาชนมาก่อนแล้ว มีประชาชน
สนับสนุนระบบนี้สูงถึง 77.6% แต่การแก้ไขครั้งนี้ ไม่มีการสอบถามประชาชน หรือประชาพิจารณ์ใดๆเลย  

3.2 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 ที่ก าหนดให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งได้คนละหนึ่ง
คะแนน แต่การแก้ไขไปสู่ระบบบัตรสองใบ กลับให้มีการลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เท่ากับมีการลงได้สองคะแนน  

3.3 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ที่ก าหนดให้ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิ
ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค าวินิจฉัย  

ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 ในระบบจัดสรรปันส่วนผสม เน้นการพยายามท าให้คะแนนทุกคะแนนของประชาชนมี
ความหมาย คะแนนที่ประชาชนเลือกทุกพรรคการเมืองจะต้องถูกน ามาคิดจัดสรรที่นั่งในสภา โดยทุกคะแนนที่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต (ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้ง) จะ
น าไปรวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่ง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
ระบบการเลือกตั้งแบบใช้บัตรสองใบ เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับ นายทุนเจ้าของพรรค ครอบง า พรรคการเมือง ธุรกิจ
การเมืองก าลังกลับมา ไม่เคารพเสียงของประชาชน 16.8 ล้านสภาผู้แทนราษฎร  

การที่ รัฐสภา ด าเนินการแก้ไข รัฐธรรมนูญ ไปสู่ ระบบบัตรสองใบ แยกเป็น ส.ส.เขต และ บัญชีรายชื่อ จึง
น าไปสู่ ระบบผู้ชนะกินรวบ คะแนนผู้แพ้ถูกทิ้งน้ า เป็นการท าลายสิทธิเลือกตั้ง ของประชาชน ที่ได้รับการคุ้มครองไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ผ่านระบบจัดสรรปันส่วน. 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/118081  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/118081
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28/09/2564 12:20 
ยื่นศาลไม่กระทบทูลเกล้าฯ ร่าง รธน. 
 

 
 
รัฐสภา 28 ก.ย.-“ชวน” เชื่อ “ไทยภักดี” ยื่นตีความร่างแก้ไข รธน.ไม่กระทบกระบวนการทูลเกล้าฯ หลังส่งร่างฯ 
ให้นายกฯ วานนี้ ชี้ข้อถกเถียงวาระนายกฯ 8 ปียังไม่เกิด ยื่นตีความได้ แต่ไม่แน่ใจจะรับหรือไม่ 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวภายหลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ครบก าหนด 15 วัน  ว่าได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา เพ่ือให้
นายกรัฐมนตรีด าเนินการน าความขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอน ทั้งนี้ไม่มี ส.ส. หรือ ส.ว. เข้าชื่อเพ่ือขอให้ประธานรัฐสภา 
ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความกระบวนการปรับแก้ 

ส่วนกรณีที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี  ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐสภา  เรื่องระบบเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  จะกระทบขั้นตอน
การน าขึ้นทูลเกล้าฯ หรือไม่นั้น   นายชวน เห็นว่า เป็นเรื่องส่วนตัวของ นพ.วรงค์  ซึ่งก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะน าขึ้น
ทูลเกล้าฯ ก็ยังพอมีอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จะเป็นการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  แต่มั่นใจว่าการยื่นตีความ
ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระบวนการกระบวนการน าขึ้นทูลเกล้าฯ 

นายชวน  ยังกล่าวถึงข้อถกเถียงเรื่องวาระการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา  ที่จะนับตามการเริ่มต้นประกาศรัฐธรรมนูญใช้เมื่อปี 2560 หรือ นับตั้งแต่ก่อนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ   โดยเห็น
ว่า ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้เกิดขึ้น  แต่เป็นเพียงการแสดงความเห็นในทางกฎหมายที่แตกต่างกัน   แต่หาก ส.ส. ยังมี
ความสงสัยก็สามารถเข้าชื่อเสนอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความได้  แต่ไม่มั่นใจว่า เมื่อเสนอเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญแล้ว  ตุลาการฯจะพิจารณารับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่  เพราะเป็นเรื่องที่ยงัไม่เกิด 

นายชวน  ยังกล่าวถึงปัญหาฝ้าเพดานภายในรัฐสภารั่วหลังฝนตกหนัก โดยยอมรับว่า ภายในห้องท างานของ
ตนเองที่เพ่ิงเข้าไปท างานใหม่ ชั้น 10  ก็มีปัญหาน้ ารั่วเช่นเดียวกัน แต่เข้าใจว่า เป็นอาคารใหญ่   อาจมีจุดบกพร่อง
เกิดขึ้นได้  จึงมอบให้ฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปตรวจสอบ  หากพบส่วนใดมีปัญหา  ผู้รับเหมาก็ต้องดูแล
รับผิดชอบ และยอมรับว่า หนีไม่พ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น  และขณะนี้ยังไม่ได้รับการส่งมอบพ้ืนที่ทั้งหมด แม้จะ
ครบสัญญาตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2563 
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ส่วนกรณีที่นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์   ร้องว่าอาจมีการทุจริตก่อสร้างรัฐสภามีเงินตก 500-
1,000  ล้านบาทนั้น   นายชวน กล่าวว่า ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และที่ผ่านมานายวัชระได้ร้องเรียนมาหลาย
เรื่อง  มีการตั้งกรรมการตรวจสอบหลายชุด แต่ก็ติดปัญหาเรื่องกรณีคัดค้านกรรมการตรวจสอบ.- ส านักข่าวไทย    

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-789700  
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28 ก.ย. 2564 เวลา 14:11 น. 
"ปชป." ไม่กังวลโดนยื่นผู้ตรวจฯส่งศาล รธน. ตีความร่าง รธน. 
 

 
 

"โฆษก ปชป." ไม่กังวล กรณีถูก "หมอวรงค์" ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่ง ร่าง รธน. ให้ "ศาล รธน." ตีความ  
ยันผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือให้
ส่งร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  ว่า การใช้สิทธิตามกฏหมาย ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล เพราะ
ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยมากน้อย
แค่ไหนร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญถือว่าได้ผ่านการพิจารณาในส่วนของรัฐสภาแล้ว  ขั้นตอนต่อจากนี้ก็เป็นอ านาจ
หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะมีการด าเนินการตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดต่อไป ทุกอย่างเดินตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ส่วนกรณีร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่แก้ไขในส่วนของจ านวน ส.ส.เขต จาก 350 คน แก้เป็น 400 คน และ
ระบบบัญชีรายชื่อ 150 คน แก้เป็น 100 คน และให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือเลือกคนที่รักแลเลือกพรรคที่ชอบ
ได้ หลักการนี้จะเป็นหลักส าคัญที่จะมาตอบสนองเจตนารมณ์และความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  ไม่มีระบบไหนดี
ที่สุด แต่เราจะท าอย่างไรให้ระบบการเลือกตั้งที่ดีกว่าไม่เป็นปัญหาเหมือนที่ผ่านมา  ที่ใช้ระบบการจัดสรรปันส่วน ซึ่งก็
ต้องยอมรับว่าได้มีปัญหาในทางปฏิบัติหลายเรื่อง โดยเฉพาะวิธีการค านวณคะแนนที่ไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน มีประเทศ
ไหนบ้างที่เลือกตั้งเสร็จประชาชนยังไม่รู้เลยว่าจะค านวณเพ่ือจัดสรรจ านวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคจะพึงมีอย่างไร สุดท้ายก็มี
การค านวณให้พรรคที่ไม่มีสิทธิได้ ส.ส.ก็ได้รับการจัดสรรให้พรรคละหนึ่งคน ทั้ง ๆ ที่คะแนนหลายพรรคมี 30,000 -
40,000 กว่าคะแนนก็ได้รับจัดสรรจ านวน ส.ส.  หากค านวณโดยยึดหลักถูกต้องแล้วพรรคจะได้ ส.ส. 1 คน ต้องมี
คะแนนถึง 70,000 กว่าคะแนน เกือบทุกพรรคเคยต่อสู้กับเรื่องนี้ว่าไม่เป็นธรรม 

นายราเมศ กล่าวว่า ที่อ้างว่าระบบนี้ไม่มีคะแนนตกน้ าแม้แต่คะแนนเดียวซึ่งก็ไม่เป็นความจริงอีกเพราะจาก
การค านวณจ านวน ระบบจัดสรรปันส่วน ให้กับพรรคที่ได้คะแนนไม่ถึง 70,000 กว่าคะแนน แต่มีคะแนนของแต่ละ
พรรคตกน้ าหายไปพรรคละเป็นหลักแสนคะแนน เช่น พรรคพลังประชารัฐ คะแนนที่ตกน้ าไปไม่น ามาค านวณ จ านวน
229,034 คะแนน พรรคอนาคตใหม่ 561,245 คะแนน พรรคประชาธิปัตย์ 256,857 คะแนน พรรคภูมิใจไทย
104,461 คะแนน พรรคเสรีรวมไทย 110,555 คะแนน พรรคชาติไทยพัฒนา 71,922 คะแนน ตัวเลขดังกล่าว
โดยประมาณ ตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามีคะแนนตกน้ าไปเป็นจ านวนมาก 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

และข้อเท็จจริงก็ต้องยอมรับว่า ระบบจัดสรรปันส่วนเป็นระบบผสมที่ไม่เป็นที่นิยมแล้วในปัจจุบันเพราะเกิด
ปัญหาเยอะมาก มีแค่ 4-5 ประเทศในโลกที่เคยทดลองใช้ระบบนี้และส่วนใหญ่ก็เลิกไปหมดแล้ว  มีตัวอย่างในบาง
ประเทศศาลรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นเคยมีค าวินิจฉั ว่า ระบบเลือกตั้งที่ให้ประชาชนกากบาทบัตรเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งใบเดียว แต่ให้นับคะแนนทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผิดหลักความเป็นจริง เพราะไม่สะท้อน
เจตนารมณ์ของประชาชนและสร้างระบบบิดเบือน เป็นระบบที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน ที่ไม่ให้ “เลือกคนที่
รัก เลือกพรรคที่ชอบ" มีการซื้อสิทธิขายเสียงกันหนักกว่าเดิมมาก ผู้สมัคร ส.ส.เขต ที่ไม่มีคุณภาพจะได้เข้าสู่สภา เหตุ
เนื่องจากประชาชนเลือกไม่ได้ แต่บังคับให้ต้องเลือก เพราะไม่มีอีกใบให้เลือกพรรค เมื่อต้องการเลือกพรรค ก็ต้องเลือก
ผู้สมัคร ส.ส. ถึงแม้จะไม่มีคุณภาพ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เหล่านี้ชี้ชัดให้เห็นว่า ควรแล้วที่จ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้ตรง
ตามความเป็นจริงสะท้อนเจตนารมณ์ ปชช มากขึ้น 

ส่วนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อว่า กมธ. ยกร่างได้ดูรายละเอียดทั้งรัฐธรรมนูญและข้อบังคับแล้ว มีทั้ง
สมาชิกรัฐสภา กฤษฎีกา กกต. ร่วมพิจารณาด้วย การปรับข้อความมาตราอ่ืน ๆ เพ่ือให้ข้อความ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล สมาชิกรัฐสภาทราบหลักการนี้ดีและใช้ในการด าเนินการร่างกฎหมายมาโดยตลอด  

ส่วนเรื่องจะมีความกังวลหรือไม่ในเรื่องการท าประชามติหรือไม่นั้นก็ต้องตอบโดยหลักการว่า  ไม่ต้องท า
ประชามติกระบวนการทั้งหมดไม่น่ากังวลใจ  ส่วนประเด็นว่าจะร่างแล้วพรรคใดจะได้ประโยชน์มากกว่ากันตนตอบไม่ได้
เพราะต้องถามประชาชนทั้งประเทศว่าจะมอบอ านาจให้พรรคการเมืองใดมากที่สุด  พรรคไม่รับรัฐธรรมนูญนี้มาตั้งแต่
ต้น ไม่เห็นด้วยในหลายส่วน แต่วันนึงเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้  ก็เคารพกฎหมายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ
เลือกตั้ง แพ้ชนะ ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ แต่ ถ้าเราเห็นว่าหลักการที่แก้ไขดีแล้ว ก็อย่าได้กังวล เพราะ
วันนี้พรรคนี้อาจจะบอกว่าได้ประโยชน์ วันนึงพออีกพรรคกลับกลายได้ประโยชน์ หากฝ่ายที่คิดว่าตนเสียประโยชน์
เพราะรัฐธรรมนูญที่ไม่เอ้ือให้กับตน อย่างนี้ก็ล าบากในวันข้างหน้า และไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งหากจะมีการร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อเอ้ือกับพรรคการเมืองใด 

การตรวจสอบเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องถือว่าเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย ท้ายที่สุดจะออกมาทิศทางใดเชื่อ
ว่าทุกคนพร้อมน้อมรับผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจสอบตามครรลอง ส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับไว้และส่งศาล
รัฐธรรมนูญหรือไม่ก็เป็นดุลพินิจของแต่ละองค์กรคงไปก้าวล่วงไม่ได้ 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/962594   

https://www.bangkokbiznews.com/news/962594
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28 กันยายน 2564 18:06 น. 
อดีต กรธ. ยันแก้ รธน. ไม่สะดุด ชี้ทุกอย่างต้องเดินตามกรอบเวลา 
'อุดม รัฐอมฤต' อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชี้ 'หมอวรงค์' ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลตีความไม่ท าร่างแก้ไข 
รธน.สะดุด ยันทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบเวลา 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ .) กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกต 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอาจต้องชะลอการน าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมหรือไม่ ภายหลัง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี รวบรวมรายชื่อประชาชนยื่น
เรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่อง รัฐสภาลักไก่แก้ไขรัฐธรรมนูญ เกินหลักการที่
รับวาระแรกว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกรอบระยะเวลาตามข้ันตอนของกฎหมาย เมื่อครบก าหนด 15 วัน หลังจากรัฐสภา ลง
มติวาระสามประธานรัฐสภาต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกกระหม่อม ซึ่ งทราบว่าทางประธานรัฐสภาได้ส่ง
เรื่องให้นายกรัฐมนตรีแล้ว จากนั้นนายกรัฐมนตรีมีเวลาทบทวน 5 วัน หากไม่มี ส.ส.หรือ ส.ว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ
ต้องน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป 

นายอุดม กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ต้องดูว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อรับเรื่องไว้แล้วจะด าเนิ นการพิจารณาเร่งด่วน
หรือไม่ เพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ หากจะให้นายกรัฐมนตรีชะลอเรื่อง เพ่ือรอผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ
เสร็จคงไม่ทันเวลา ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้ันตอน และนายกรัฐมนตรีต้องน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม การที่ นพ.วรงค์ 
ยื่นเรื่องครั้งนี้ไม่ได้ท าให้ขั้นตอนการน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมของนายกรัฐมนตรีต้องสะดุดลง เพราะการแก้ไข
รัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 258. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/322767/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/322767/
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28 กันยายน 2564 16:25 น. 
อดีต กรธ. แจงปมร้อน ‘บิ๊กตู’่ นั่งนายกฯ 8 ปี เชียร์เริ่มนับหนึ่งหลังเลือกตั้ง 62 
"อุดม รัฐอมฤต" อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แจงปมร้อน "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ 8 ปี เชียร์เริ่มนับวาระหลังเลือกตั้ง 
62 ชี้มาตรา 158 เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ไม่ควรใช้ย้อนหลัง ดักคอฝ่ายค้านเหตุการณ์ยังไม่เกิดยื่นศาล รธน.ตีความ
ไม่ได้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีวาระการด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ บัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีจะ
ด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาระหว่างที่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง” ว่าท าให้ตอนนี้มี 3 ความคิดเห็น ได้แก่ 1.การนับวาระการด ารงต าแหน่งนายก
ฯ ตั้งแต่เป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2557 2.นับวาระการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2560 
หลังจากท่ีรัฐธรรมนูญปี 2560 บังคับใช้ และ 3.นับวาระการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งในปี 2562 ซึ่ง
ตนเห็นด้วยกับข้อนี้เพราะต้องนับวาระนายกรัฐมนตรีหลังจากได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี 2560 ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ มาตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 และต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาตรา 158 ส่วนมาตรา 
264 เป็นเพียงบทเฉพาะกาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรา 158 แต่อย่างใด 

“อีกท้ังตั้งแต่สมัยยกร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา 158 ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหานี้ เพราะเป็นเรื่องที่จะเกิดข้ึนในภาย
ภาคหน้า มาตรา 158 เป็นเกณฑ์ใหม่ แม้คล้ายรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ห้ามด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันเกิน 8 
ปี หลักเกณฑ์ใหม่กระบวนการใหม่เกิดขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 บังคับใช้ ถ้าบังคับใช้ย้อนหลังคงไม่มีอดีต
นายกรัฐมนตรีคนไหนมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีก อีกทั้งนายกรัฐมนตรีสมัย คสช.มาจากรณีพิเศษ ไม่ได้มาจาก
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ส่วนตัวผมไม่มองว่าใครอยู่ยาวหรืออยู่สั้น ทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตที่มีคนน าเรื่องนี้มาตี
ปลาหน้าไซ” อดีต กรธ. กล่าว 
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เมื่อถามถึง การยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องนี้ นายอุดม กล่าวว่า ตนมองว่าเรื่องเกิดปี 2565 จะไปยื่น
วันนี้ไม่ได้ เพราะเหตุยังไม่เกิด อีกท้ังเราไม่รู้ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นนายกรัฐมนตรีถึงเม่ือไหร่ จะถึงปีหน้าหรือเดือน ส.ค.
65 หรือไม่เราไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องของอนาคต หากไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความตอนนี้ ตนมองว่ามันยังมองไม่เห็น
เหตุที่จะข้ึนเกิด. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/322026/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/322026/
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28/09/2564 17:30 
ไม่กังวลถูกย่ืนตีความ วาระนั่งนายกฯ 8 ปี 
 

 
 
ท าเนียบฯ 28 ก.ย.-นายกฯ ไม่กังวล ฝ่ายค้านยื่นตีความ ม. 158 วรรคสี่ นายกฯ ด ารงต าแหน่งรวมกันเกิน  
8 ปีมิได้ ระบุฝ่ายกฏหมายพิจารณาอยู่ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยกมาตรา 158 วรรคสี่ ว่า “นายกรัฐมนตรีจะด ารง
ต าแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่” ว่า ไม่ได้วิตกกังวลในเรื่องนี้ ซึ่งต้องไป
ศึกษาดูว่า นายกรัฐมนตรีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีมา 2 ครั้งด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใด ซึ่งมีฝ่ายกฏหมายพิจารณาเรื่อง
นี้อยู่แล้ว.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-790170  
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29 กันยายน 2564 07:59 น.   
"ทิพานัน" ยก  รธน.  แจงยิบ "ประยุทธ์ " เป็นนายกฯตาม  รธน.60 วอนฝ่ายค้านอย่า อ่านกฎหมายแบ
กระท่อนกระแท่น 
 

 
 
"ทิพานัน" ยกรธน.แจงยิบ"ประยุทธ์" เป็นนายกฯตามรธน.60 วอนฝ่ายค้านอย่าอ่านกฎหมายแบบกระท่อนกระแท่น 
ท าสังคมสับสน ย้อนกลัวประชาชนเลือกพรรคที่ "บิ๊กตู่" เป็นแคนดิเดตนายกฯ ในเลือกตั้งสมัยหน้า 

วันที่ 29 ก.ย.64 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. 
เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทยและฝ่ายค้านพยายามอ้างมาตรา 
158 วรรค 4 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ ห้ามนายกรัฐมนตรีด ารงต าแหน่งเกิน 8 ปี มาปลุกปั่นกระแสสังคมเพ่ือลดทอน
ความชอบธรรมในการด ารงต าแหน่งนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้งของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า เป็นเรื่องที่ฝ่าย
ค้านถนัดและดิ้นรนจะท าเพราะไม่สามารถหาจุดบกพร่องในการบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ ได้ จึงต้องไปเอา
กฎหมายมาตีความกระท่อนกระแท่น เอามาบางส่วนในแต่ละมาตรามาโจมตีนายกฯ เพราะถ้าอ่ านมาตรา 158 และ
มาตรา 264 ทั้งมาตราก็จะเข้าใจได้อย่างเป็นปกติว่า การนับอายุด ารงต าแหน่งนายกฯ เริ่มขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 มี
ผลบังคับใช้ เมื่อพล.อ. ประยุทธ์ด ารงต าแหน่งนายกฯ ตามมาตรา 158 วรรค 2 ที่บุคคลที่เป็นแคนดิเดตนายกฯ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาฯ 

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า บทบัญญัติของมาตรา 158 ทั้งมาตรา ที่มี 4 วรรค คือ วรรคหนึ่ง พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการ
แผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
วรรคสอง นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 
วรรคสาม ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
วรรคสี่ นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งติดต่อกันหรือไม่ 
แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210929/dad63ae00644a9060bdbcacf110da49481901b14c1606b7c6987d69c10d636ca.jpg?itok=q9THS1Vw
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สิ่งที่ต้องพิจารณาคือมาตรา 158 วรรค 2 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้
ความเห็นชอบตามมาตรา 159 และเมื่อประกอบมาตรา 272 แล้วต้องให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
160 และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 

ดังนั้นความมุ่งหมายของมาตรา 158 ทั้งมาตราเป็นการบัญญัติพระราชอ านาจในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี และ
วาระการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี ซึ่งในการนับเวลา 8 ปีตามรัฐธรรมนูญนี้ ไม่ใช่ว่าจะนับตั้งแต่ประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญแต่ต้องเป็นตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้และเป็นนายกฯ ที่มาตามมาตรา 158 วรรค 2 ที่ต้องผ่านขั้นตอนการ
เสนอชื่อโดยกระบวนการตั้งแต่ประชาชนตามมาตรา 159 ซึ่งรัฐธรรมนูญปีไหนก็ยังไม่มี เมื่อจะใช้กฎหมายมาตรานี้ก็
ต้องอ่านทั้งมาตรา จะเอาวรรค 4 วรรคเดียวมาอ้างแบบกระท่อนกระแท่นบางส่วนไม่ได้ การนับเวลา 8 ปีตามมาตรา 
158 วรรค 4 ต้องนับจากนายกรัฐมนตรีที่มาตามมาตรา 158 วรรค 2 ด้วย 

“ส่วนมาตรา 264 วรรค 1 ที่บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่...” 

ก็มีความหมายตามตัวบทคือ ครม.ก่อนหน้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ใช่ครม.ตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งครม.
ก็ต้องรวมถึงนายกฯ ด้วย แสดงว่านายกฯ คนปัจจุบันก็เพ่ิงมีสถานะเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และหาก
พิจารณาตามเจตนารมณ์นั้น เมื่อดูจากหนังสือความมุ่งหมายและค าอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หน้า 483 ก็บอกความมุ่งหมายของมาตรานี้ทั้งมาตราชัดเจนว่า เป็นเพียงการ
บัญญัติก าหนดให้ครม. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีครม. ชุดใหม่ เพ่ือความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามบทหลักของรัฐธรรมนูญ ยกเว้นลักษณะต้องห้ามบางประการอันเป็นกรณีท่ีใช้
บังคับแก่ครม. ซึ่งมีท่ีมาตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นการเฉพาะเท่านั้น 

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า การตีความมาตรา 264 วรรค 1 ไม่ได้เป็นไปตามที่นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล พยายามบิดเบือนว่าเป็นมาตราที่ให้นับการด ารงต าแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ปี 
2557 เพราะไม่ได้เป็นมาตราที่พูดถึงการนับระยะเวลาด ารงต าแหน่งเลย ไม่มีตรงไหนบัญญัติเรื่อง "การให้นับระยะเวลา" 
ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเลย ดังนั้นจะมาอ้างว่ามาตรา 264 ก าหนดไว้ชัดเจนให้นับย้อนตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ไม่ได้ 

จึงอยากให้นายธีรัจชัยและฝ่ายค้านหยุดบิดเบือนการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญเพ่ือปลุกปั่นกระแสสังคมและ
ลดทอนความชอบธรรมในการด ารงต าแหน่งนายกฯ ของพล.อ. ประยุทธ์ อย่าลดมาตรฐานการท างานตรวจสอบของฝ่าย
ค้านจนท าให้ประชาชนเห็นชัดว่าไม่สามารถหาจุดบกพร่องในการบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ ได้ ถึงขนาดต้องจน
ตรอกบิดเบือนกฎหมายจนสังคมสับสน 

"และไม่ว่าการสับสนครั้งนี้ จะน าไปสู่การยื่นศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดตีความอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การ
คาดการณ์มาตรา 158 แบบล่วงหน้าของฝ่ายค้านจนสังคมสับสนนั้นมีเหตุผลเดียวคือ 'กลัว' กลัวว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า 
จะมีประชาชนเลือกพรรคที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ เป็นพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ก็
อย่างเพ่ิงกลัวไปก่อน เพราะไม่มีใครทราบว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไร สิ่งเดียวที่ฝ่ายค้านควรจะท าเสียตั้งแต่วันนี้คือ 
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ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนท างาน และต้องมีจิตใจช่วยเหลือประชาชนที่ก าลังเดือดร้อนจากใจจริงก็พอ เพราะ
สิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามชี้น าประเด็น มาตรา 158 ก็ยังมาไม่ถึง จงท าปัจจุบันให้ที่สุดจะดีกว่า" น.ส. ทิพานัน กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/284585  
 
  

https://siamrath.co.th/n/284585


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
 
วันที่ 29 กันยายน 2564 - 07:16 น. 
ปมเก้าอ้ีนายกฯ 8 ปียังวุ่น อดีตศาล รธน. แนะ กกต. ยื่นตีความ ครม.มอบ ‘บิ๊กป้อม’ คุม 4 กรม ก.เกษตรฯ  
งานเก่า ‘ธรรมนัส’ 
 

 
 
ปมเก้าอ้ีนายกฯ 8 ปียังวุ่น อดีตศาล รธน.แนะ กกต.ยื่นตีความ ครม.มอบ ‘บิ๊กป้อม’ คุม 4 กรม ก.เกษตรฯ งานเก่า 
‘ธรรมนัส’ 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะ) ทั้งนี้ มีรายงานว่าที่ประชุม ครม.มีมติแก้ไขเพ่ิมเติม
ค าสั่งมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกฯ และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ก ากับการบริหารราชการแทน  นายจุรินทร์ 
 ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะ 1.กรมพัฒนาที่ดิน  
2.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3.ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ 4.องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่เดิมทั้ง 4 กรมนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันอยู่ ในความรับผิดชอบของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรฯ อยู่ในอ านาจก ากับดูแลของนายจุรินทร์ รองนายกฯ และเมื่อมีมติ 
ครม.ดังกล่าวส่งผลให้งานของ 4 กรมนี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯพิจารณากลั่นกรองแล้วจะเสนอเรื่องเข้า  
ครม. ต้องเสนอผ่าน พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ แทน 

นายจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการหยิบยกประเด็นรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 158 วรรคสี่ ที่ก าหนดว่านายกฯจะด ารงต าแหน่งเกิน 8 ปีมิได้ ว่า ประเด็นนี้จ าเป็นต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย เพราะว่ากฎหมายเขียนไม่ชัดเจน รัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรคสี่ ระบุแต่เพียงว่านายกฯจะด ารงต าแหน่งได้ไม่
เกิน 8 ปี เมื่อบัญญัติไว้เท่านี้ จึงเปิดโอกาสให้คนเข้าใจไปได้หลายแนวทาง เท่าที่ปรากฏเป็นข่าวมีความเห็นถึง  
3 แนวทางด้วยกัน ดังนั้นเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดคือ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 คือ กกต.ต้องเสนอเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มาช่วยท าให้เรื่องโปร่งใส 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%96%E0%B8%96000002.jpg
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ขณะที่นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะท างานด้านกฎหมายพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าว
เรื่องเดียวกันว่า การนับระยะเวลาในด ารงต าแหน่งนายกฯ ควรต้องถือการด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็น
ระยะเวลาเริ่มต้น และไม่อาจจะถือเอาระยะเวลาเริ่มต้นที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 
มานับได้ เพราะจะเท่ากับเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม ควรไปยื่นให้ศาลรัฐธรรรมนูญวินิจฉัยก่อนที่จะเกิด
ปัญหาจะดีกว่า คือยื่นก่อนเดือนสิงหาคม 2565 

นายเจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการทางกฎหมาย และอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า 
หากฝ่ายการเมืองจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตามมาตรา 158 จะต้องพ่วงมาตรา 264 ที่บัญญัติให้ ครม.ที่บริหาร
ราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็น ครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่า ครม.ที่ตั้งข้ึน
ใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ไปด้วย ส าหรับตนแล้วจะนับวาระการด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ตั้งแต่ปี 2557 ส่วนคนที่บอกว่านับตั้งแต่ปี 2560 ที่รัฐธรรมนูญบังคับใช้ ถาม
ว่าท าไมถึงนับปี 2560 แล้วคนที่บอกว่านับหลังการเลือกตั้งปี 2562 ถามว่าท าไมจึงนับหลังการเลือกตั้ง เพราะ
รัฐธรรมนูญมาตรา 264 บอกชัดเจน ดังนั้น คุณต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2964002  
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29 ก.ย. 2564 เวลา 5:16 น. 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ อะไร 
 

 
 

พลันที่ ครม.มีมติให้มีการเลือกตั้ง อบต.หลังจากที่ว่างเว้นการเลือกตั้งมาเกือบ 10 ปี และ กกต.ได้ก าหนดให้มี
การเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ก็มีความสงสัยว่า อบต.ที่ว่านี้มันคืออะไร มีความส าคัญอย่างไร 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้ง
ขึ้นตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.2538 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ส่งผลให้มีการกระจายอ านาจสู่ประชาชนในระดับรากหญ้าเป็นอย่างมาก โดยได้
ยกฐานะสภาต าบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์คือ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ขึ้นเป็น อบต.  

อบต.มีความส าคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ชนบท ปัจจุบันมี อบต. จ านวน 5,300 แห่ง 
ความเป็นมา 

เมื ่อปี 2537 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ ่งโดย
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ก าหนดให้
ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหาร 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาสองประเภท ประเภทแรกเป็นสมาชิกสภาโดยต าแหน่ง 
ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล ประเภทที่สองเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน 

ส่วนคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ก านันเป็นประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านอีกไม่เกิน 2 คน และ
สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งอีกไม่เกิน 4 คน รวมแล้วมีคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน 7 คน 
ต่อมาในปี  2542 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 โดยมีการแก้ไขให้สมาชิกสภาทั้งหมดมาจากการเลือกตั ้งของ
ประชาชน และให้คณะกรรมการบริหารมาจากความเห็นชอบของสภา 
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ในปี 2546 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่ 4 โดยได้มีการยกเลิกชื ่อเรียก “คณะกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหาร” เปลี่ยนเป็น “คณะผู้บริหาร” และชื่อเรียก “ประธานกรรมการบริหาร” เปลี่ยนเป็น “นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล”รองประธานกรรมการบริหารเปลี่ยนเป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เปลี่ยนชื่อ
เรียก “ข้อบังคับต าบล”เป็น “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล” และยกเลิกไม่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร 

ในที่สุดในช่วงปลายปี พ.ศ.2546 ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อรัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายท้องถิ่น
แก้ไขเพ่ิมเติม 3 ฉบับ อันได้แก่ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) 
และพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 โดยเนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมายทั้ง 3 
ฉบับคือการก าหนดให้ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น 
ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าตามกฎหมายจัดตั้งฯแล้ว ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบของไทยมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันหมดทั้งประเทศ(ยกเว้นในช่วง คสช.) 
นายก อบต. คือใคร 

นายก อบต. คือหัวหน้าผู ้บริหาร อบต. เป็นควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการของ อบต. ตาม
กฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ อบต.  
การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งของนายก อบต. 

อบต. มีนายก อบต. 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั ้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง โดยด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วัน
เลือกตั้งและมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ใน
กรณีที ่นายก อบต.ด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือเป็นหนึ ่งวาระ และเมื ่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระ
ติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง  
ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของ นายก อบต.  ดังนี้ 
 (1) รองนายก อบต. - นายก อบต. สามารถแต่งตั ้งรองนายก อบต. ซึ ่งมิใช่สมาชิกสภา อบต. ได้ไม่เกิน 2 คน 
(2) เลขานุการนายก อบต. - นายก อบต. สามารถแต่งตั้ง เลขานุการนายก อบต. จากผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกสภา อบต. 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน (หมายเหตุ - อบต.ไม่มีต าแหน่งที่ปรึกษาเหมือนเทศบาลหรือ อบจ.) 
อ านาจหน้าที่ของ นายก อบต. 
1. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1)  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ  
(2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. 
 (3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต. วางระเบียบเพ่ือให้งานของ อบต. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
(4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืน 
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2. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบต. 

3. นายก อบต. รองนายก อบต. หรือผู้ซึ่งนายก อบต. มอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภา อบต. และมี สิทธิ
แถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4. เป็นผู ้เสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. ร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
สภา อบต. 

สภา อบต.มีหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติและตรวจสอบการท างานของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย สมาชิก
สภา อบต.ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยให้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง หากหมู่บ้านใดมีราษฎร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน /หาก อบต. ใด มีเพียง 
1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน /หากมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน/ หากมี 3 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้าน
ละ 3 คน /หากมี 4 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน และ 2 หมู่บ้านที่มีประชากรมากเพิ่มอีกหมู่บ้านละ 1 คน/ 
และหากมี 5 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน และอีก 1 หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดเพ่ิมอีก 1 คน โดยมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
จากที่กล่าวมาข้างต้น คงพอที่จะทราบถึงที่มาและอ านาจหน้าที่ของนายก อบต.และสภา อบต.บ้างแล้วนะครับ  

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/962665  
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28 ก.ย. 2564-13:52 น. 
FootNote: สถานการณ์ปลด ธรรมนัส พรหมเผ่า เส้นแบ่งรัฐบาล กับ 'พลังประชารัฐ' 
 

 
 

หากพิจารณารายชื่อการปรับครม. อันปรากฏขึ้นภายหลังสถานการณ์การปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นาง
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน เป็นต้นมา ก็จะจับ ‘ความนัย’ ซึ่งสะท้อน ‘รากฐาน’ อันเป็นที่มาแห่งการ
น าเสนออย่างเด่นชัดว่าเป็นของกลุ่มใด ผู้ใด  

เริ่มจากชื่อของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เด่นชัดยิ่งว่า เป็นการผลักดันอัน
สะท้อนความต้องการจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ขณะที่รายชื่อของ พล.อ.วิชญ์  
เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายไผ่ ลิกค์ เด่นชัดยิ่งว่าเป็นการผลักดันอันสะท้อนความต้องการจากภายในพรรคพลัง
ประชารัฐ ขณะเดียวกัน ก็ปรากฏรายชื่อของ นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์ ประสานเข้ากับรายชื่อของ นายณัฐพล  
โพธิพิพิธ แทรกแปลกแปร่งมา แม้จะมีเป้าหมายฉายชี้ให้เห็นว่าเป็นการเสนอและความต้อง การจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น 
ส่งตรงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่เป้าหมายในการปล่อย 2 ชื่อหลังนี้มากด้วย ‘หลุมพราง’ แท้จริงแล้ว รายชื่อที่
จะต้องน าไปพิจารณากันอย่างจริงจังจากทั้ง 2 ฝ่าย น่าจะเป็นรายชื่อจากท าเนียบรัฐบาล และรายชื่อจากพรรคพลัง
ประชารัฐมากกว่า  

ปมเงื่อนอยู่ตรงที่ 2 รัฐมนตรีที่ถูกปลด เป็นรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ สิทธินี้จึงน่าจะเป็นของพรรคพลัง
ประชารัฐ เพียงแต่ทางด้านของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยการหารืออย่างใกล้ชิดข อง พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา ก็มีความต้องการที่จะจัดระเบียบภายในครม.เช่นเดียวกัน การปะทะระหว่างชื่อในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา กับชื่อในมือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงเกิดข้ึน เท่ากับเป็นการทดสอบและประลองพลังในทางการเมือง ไม่ว่า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะมีความต้องการหรือไม่ก็ตาม แต่จุดตัดอย่างส าคัญเริ่ม
จากสถาน การณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน  

พลันที่มีการปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกจาก ‘รัฐมนตรี’ นั่นย่อมเป็นวินาทีส าคัญที่น าไปสู่การปะทะและ
ขัดแย้งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ความขัดแย้งไต่ระดับจากการปะทะ 
ประลองพลังทางการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6645627  
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https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/09/FootNote-21.jpg
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28 ก.ย. 2564 เวลา 17:41  
 “2 ป.” สยบรอยร้าว 
 

 
 
ท่ามกลางกระแสข่าวเกิด  “รอยร้าว” กันขึ้น ระหว่าง “ 2 ป.” ป.ป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ   
รองนายกรัฐมนตรี กับ ป.ประยุทธ์-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ปรากฏว่า ภายหลังการประชุม ครม. ในวันที่ 28 ก.ย.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  พล.อ.ประวิตร  และ  
ป.ป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้หารือกันภายในห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล หลัง
หารือ นายกฯ  และ พล.อ.ประวิตร ได้เดินออกจากห้องพร้อมกัน ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ แยกตัวออกทางประตูด้านข้าง  
นอกจากนี้  ยังมี อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม รออยู่บริเวณทางออกจากห้องสีเหลือง เพ่ือรอส่ง พล.อ.ประวิตร 
ตามปกติ โดยระหว่างที่ นายกฯ จะเดินไปส่ง พล.อ.ประวิตร ขึ้นรถนั้น  ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ได้มายืนรอส่ง พล.อ.ประวิตร อยู่ที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี  

ขณะที่ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน รอส่งอยู่บริเวณด้านข้างของรถ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ก็ได้ทักทายหยอกล้อกับ 
ชัยวุฒิ ขณะที่นายกฯ  ได้ทักทายกับพล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ คณะท างานของ พล.อ.ประวิตร ก่อนที่นายกฯ จะเดินขึ้นตึก
ไทยคู่ฟ้า พร้อมกับ สุชาติ และ ชัยวุฒิ 

ในเวลาต่อมา ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล ออกมาบอกว่าว่า พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ได้ย้ า
ว่า  ทั้งคู่ไม่มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์  และการลงพ้ืนที่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีนัยยะทางการเมือง แต่กลับท าให้กลุ่ม
การเมืองพยายามที่จะสร้าง ข่าว “การวัดก าลังกัน” 

นายกฯ บอกว่า สื่อโซเชียลพยายามจะสร้างข่าวสร้างดราม่าไปเรื่อยๆ  ขออย่าให้ความสนใจ ไม่ได้มีการแสดง
พลังกันแต่อย่างใด เป็นหน้าที่ของนายกฯ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ต้องไปตรวจเยี่ยมรับฟังความคิดเห็นก าชับส่วน
ราชการให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

“นายกฯ ชี้แจงว่า จะไปวันเดียวกัน หรือ คนละวัน เป็นเรื่องของเวลา ที่นายกฯ และ รองนายกฯ (บิ๊กป้อม) ซึ่ง
ต้องลงไปเยี่ยมประชาชน ที่ผ่านมา “ว่างเว้น” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะ
ช่วงน้ าท่วมต้องไปดูแลประชาชนทุกกลุ่ม และย้ าให้ผู้ว่าฯ ส่วนราชการทุกกระทรวงและระดับพ้ืนที่ดูแล” 
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ส่วนการตั้งค าถามถึงการออกมาเดินสายของ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร รวมไปถึง พล.อ.อนุพงษ์  
จะเป็นการเช็คฐานเสียงพรรคของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มท. ที่จะมาแทนที่พรรคพลังประชารัฐหรือไม่ โฆษก
รัฐบาล ระบุว่า เรื่องนี้นายกฯ ชี้แจงว่า เป็นเรื่องที่สื่อโซเชียลเขียนขึ้นมาเอง 

ส่วนกรณีฝ่ายค้านยก รัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรค 4 ว่า  นายกฯ  จะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี 
เรื่องนี้ นายกฯ ระบุว่า มีฝ่ายกฎหมายผู้พิจารณาอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ “นายกฯ” ไม่ต้องวิตกกังวล ...ทราบแล้วเปลี่ยน 

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/497624  
 
  

https://www.thansettakij.com/blogs/columnist/497624
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วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 
คณิตศาสตร์เลือกตั้ง ภาคบัตรสองใบคืนชีพ 
 

 
  
คณิตศาสตร์เลือกตั้ง ภาคบัตรสองใบคืนชีพ 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพ่ือแก้ระบบการเลือกตั้งผ่านวาระที่สามไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่  
10 กันยายน พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 472 เสียง โดยเป็นคะแนนของ ส.ส. 323 เสียง และ ส.ว.  
149 เสียง ไม่เห็นชอบ 33 เสียง เป็นคะแนนของ ส.ส. 23 เสียง และ ส.ว. 10 เสียง และงดออกเสียง 187 เสียง โดยเป็น
คะแนนของ ส.ส. 121 เสียง และ ส.ว. 66 เสียง หลักการส าคัญของการแก้ไขมี 2 ประการ คือ 

หนึ่ง เปลี่ยนสัดส่วน ส.ส.เขต ต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น 400 : 100 และสอง เปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสอง
ใบ ใบหนึ่งเลือกผู้สมัคร ส.ส.ในแต่ละเขตเลือกตั้ง และอีกใบหนึ่งเป็นการเลือกพรรคโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งแล้ว
น าผลคะแนนที่ได้ไปค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค 

ในด้านรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อจะต้องไปถกกันในขั้นของการแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หลังจากท่ีรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศใช้ 

อย่างไรก็ตาม เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นการเสนอโดยพรรคการเมือง
พรรคใหญ่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่พรรคการเมืองพรรคใหญ่จริงหรือไม่ ในขณะที่นักการเมืองจากพรรคใหญ่ก็ออกมาบอก
ประชาชนว่า ไม่ได้แก้เพ่ือตนเองแต่เป็นการแก้บนหลักการที่ควรจะเป็น ดังนั้น การทดลองค านวณที่จะน าเสนอจะเป็น
การบอกว่า จริงหรือไม่จริง หรือใครได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนกติการบ้านเมืองดังกล่าว 

 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
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ข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการค านวณ 
การค านวณจากนี้เป็นการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ค านวณตามหลักการในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 91 

โดยใช้รูปแบบการค านวณตามแบบคู่ขนานหรือระบบผสมเสียงข้างมาก (Mixed Member Majoritarian System – 
MMM) ที่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550 โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้ 
1) การใช้ฐานคะแนนผลการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่เผยแพร่ทั่วไป (อ้างอิงจากไทยวิกิพีเดีย) 
2) ใช้พรรคที่มีอยู่ในการเลือกตั้งปี พ.ศ.2562 
3) คะแนนนิยมพรรคและผู้ที่พรรคเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เปลี่ยนแปลง 

 
วิธีการค านวณ 
ก.ในส่วนของ ส.ส.เขต ใช้วิธีการขยายสัดส่วนจาก 350 คนเป็น 400 คน ด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนั้น จะได้
จ านวน ส.ส.ของแต่ละพรรคเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 14.28 ตัวอย่างเช่น พรรคเพื่อไทยเคยได้ ส.ส.เขตจ านวน 136 เขต 
เพ่ิมตามสัดส่วนดังกล่าวเป็น 155 คน 
ข. การค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีกระบวนการตามข้ันตอนดังนี้ 
1) น าคะแนนจากบัตรเลือกตัง้แบบบัญชีรายชื่อ ค านวณเป็นร้อยละ 100 
2) น าคะแนนบัตรบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคที่ได้รับ เทียบบัญญัติไตรยางศ์เป็นร้อยละ 
3) จัดสรรรอบที่หนึ่ง ให้แก่พรรคที่มีจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นจ านวนเต็ม 
4) จัดสรรรอบที่สอง โดยเรียงจากเศษ จากพรรคที่มีเศษสูงสุดไปจนครบจ านวน 100 คน 
ค. น าจ านวน ส.ส.เขตท่ีขยายใน ก. รวมกับจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใน ข. เป็นจ านวน ส.ส.ทั้งหมดท่ีมีในสภาของแต่ละ
พรรคการเมือง 
 ผลการค านวณ 

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวน ส.ส.เขตที่เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนการเพ่ิม ส.ส.เขตจาก 350 คน เป็น 400 คน ด้วย
วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยมีพรรคที่ได้ ส.ส.เขตจ านวน 9 พรรค โดยเพ่ือไทยได้สูงสุดเป็น 155 เขต และ รพปช. 
และชาติพัฒนาได้น้อยสุดคือ 1 เขต 

ส่วนผลการค านวณจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อโดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์เทียบคะแนนของพรรคเป็นร้อย
ละต่อคะแนนทั้งหมดปรากฏว่ามี 11 พรรคที่ได้รับการจัดสรรในรอบแรกได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จากจ านวนเต็ม 91 คน มี
เศษ 9 คน 

ส าหรับการจัดสรรในรอบที่สองโดยเรียงจากพรรคที่มีเศษสูงสุด ท าให้ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อครบ 100 คน จาก
พรรคการเมืองทั้งสิ้น 14 พรรค 
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ซึ่งหมายความว่า พรรคเล็กๆ ที่เคยได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อจากการปัดเศษแบบที่เคยค านวณตามรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2560 มาคราวนี้ จะไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หายไปถึง 12 พรรคการเมือง โดยพรรคท่ีถูกตัดออกไปมีคะแนน
ตั้งแต่ 35,099 จนถึง 80,186 คะแนน พูดง่ายๆ แม้จะปัดเศษ ก็ต้องมีเศษเกิน 100,000 คะแนนจึงจะมีโอกาสได้ ส.ส. 
ไม่ใช่ 30,000-40,000 ก็ได้ ส.ส.ปัดเศษแล้วหนึ่งคนเช่นในอดีต ผลการเปรียบเทียบ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบเดิม (150 คน) 
กับ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบใหม่ แสดงให้เห็นในตารางที่ 2 

จากแผนภูมิที่ 2 พรรคที่ได้ก าไรจากการเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งไปใช้บัตรสองใบและนับคะแนนแบบคู่ขนาน 
มีเพียง 3 พรรค คือ พรรคเพ่ือไทย เพ่ิมขึ้น 22 ที่ พรรคพลังประชารัฐ เพ่ิมขึ้น 5 ที่ และพรรคประชาชาติ เพ่ิมขึ้น 1 ที่ 
ในขณะที่พรรคการเมืองอีก 11 พรรคมีจ านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อลดลง โดยกระทบต่อพรรคอนาคตใหม่ หรือพรรคก้าว
ไกลในปัจจุบันสูงสุด และพรรคเล็กที่เคยมี ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 12 พรรค อาทิ พรรคพลังปวงชนไทย จนถึงพรรคพลัง
ธรรมใหม่ ไม่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่รายเดียว 
 แก้กติกาใหม่ ใครได้ ใครเสีย 

หากจ าแนกพรรคการเมืองเป็น 3 กลุ่ม คือ พรรคใหญ่ พรรคกลาง และพรรคเล็ก ผลจากการค านวณจ านวน 
ส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นเป็นผลบวกชัดเจนต่อพรรคขนาดใหญ่ โดยพรรคเพ่ือไทยเพ่ิมจากการค านวณแบบเดิมถึง 22 คน 
พปชร. เพิ่ม 5 คน ในขณะที่พรรคกลางได้รับผลกระทบในเชิงลบค่อนข้างมาก  

โดยพรรคก้าวไกล (อนาคตใหม่เดิม) จากที่เคยได้รับในการเลือกตั้งปี พ.ศ.2562 ถึง 50 คน จะลดลงเหลือ18 
คน ประชาธิปัตย์จาก 20 คนเหลือ 11 คน ภูมิใจไทยจาก 12 เหลือ 11 คน ในขณะที่เสรีรวมไทย จาก 10 คนเหลือ 3 
คน พรรคเล็กนั้นมีแค่สองสถานะ คือ ได้ 1-2 คน หรือสูญพันธุ์ โดยมีพรรคที่เหลือ 2 คน คือ ชาติไทยพัฒนา ประชาชาติ 
และเศรษฐกิจใหม่ ที่เหลือ 1 คน มี 5 พรรคคือ เพ่ือชาติ รพปช. ชาติพัฒนา พลังท้องถิ่นไท และรักษ์ผืนป่าฯ ส่วนที่
เหลืออีก 12 พรรคที่เคยมี ส.ส.ในสภา 1 คนนั้นไม่ได้ ส.ส. 

ระบบการเลือกตั้งที่ออกแบบใหม่ในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งจะมีผลนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น จึงเป็นการออกแบบระบบที่ส่งเสริมให้เกิดพรรคการเมืองขนาดใหญ่ เป็นระบบสอง
พรรคการเมือง และน าไปสู่การสร้างเสถียรภาพในรัฐบาลหากรัฐบาลในอนาคตพรรคการเมืองใดสามารถครองเสียงข้าง
มากในสภาได้ 

การเมืองไทยดูจะไม่ไปไหน เดินไปเดินมาก็เดินกลับไปสู่สิ่งที่เคยส่งเสริมให้เกิดขึ้นเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว 
สัจธรรม คือ ระบบใดเอ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายตน ระบบนั้น คือระบบที่ดีที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/column/article_467111  
  

https://www.matichonweekly.com/column/article_467111
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28 ก.ย. 2564 
พี่ใหญ่ไร้ "ประยุทธ์" แผนลับดีลข้ามขั้วสะดุด 
 

 
 
เกมซ่อนมีดยังไม่จบ "ประยุทธ์" จะถูกทิ้งจริงหรือ เลือกตั้งสมัยหน้า พลังประชารัฐแบกพี่ใหญ่ประวิตรไปสู้ทักษิณ 
จะเหลือรอดมากี่คน  

ชั่วโมงนี้ ทุกย่างก้าวของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรั ฐมนตรี  จะถู กสื่ อจั บจ้ อ ง เป็ น พิ เศษ  วั น อั งคารที่  28 ก .ย .2564 หลั งการประชุ มคณะรั ฐมนตรี   
“พล.อ.ประยุทธ์” เดินไปส่ง พล.อ.ประวิตร ขึ้นรถประจ าต าแหน่ง เดินทางกลับ นักข่าวก็ถอดรหัสทุกอิริยาบถ ประคอง
กันมั้ย กอดกันม้ัย หรือเดินเคียงข้างกันมาเฉยๆ สื่อบางส านักเห็นภาพ “พล.อ.ประยุทธ์” เดินมาส่งพี่ใหญ่ ก็พาดหัวข่าว 
สยบทุกข่าวลือ แต่บางส านักกลับมองว่า พ่ีใหญ่-น้องเล็ก ยังมีระยะห่างกันอยู่ 

อย่างไรก็ตาม นักข่าวท าเนียบรายงานว่า หลังประชุม ครม. พ่ีน้อง 3ป. ได้มีการพูดคุยนอกรอบกันต่อที่ห้องสี
เหลือง ตึกสันติไมตรี ก่อนที่ พล.อ.อนุพงษ์ ได้แยกออกอีกประตูหนึ่ง  เนื่องจากวันนี้ สูตรเกมอ านาจ ไม่ได้มี
แค่ “3ป.” หากแต่เป็น “3 ป.+1 ป.” จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า ศึกสายเลือดพ่ีน้อง 3ป.ยังไม่จบ 

ป.ตัวใหม่ที่เพ่ิมเข้ามาอย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มีแนวคิดชักธงพลังประชารั ฐ โดยไม่มี “ประยุทธ์” ใน
สนามเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะนายกฯประยุทธ์ บอบช้ าจากการถูกถล่มโจมตีสารพัดเรื่อง แถมเรตติ้งก็ลดลงเรื่อยๆ
นักวิเคราะห์การเมืองตั้งค าถามว่า พล.อ.ประวิตร ถือธงน าพลังประชารัฐ เดินหน้าสู่สนามเลือกตั้ง โดยไม่มี  
พล.อ.ประยุทธ์ จะเกิดอะไรขึ้น 
 ‘กระแสประยุทธ์’ 

การเลือกตั้งทั่วไปสมัยที่แล้ว ส.ส.พลังประชารัฐ โดยส่วนใหญ่ได้อานิสงส์จากกระแสความนิยมในตัว “พล.อ.
ประยุทธ์” พ่วงด้วยประชานิยมประยุทธ์ หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ยกตัวอย่าง ส.ส.กรุงเทพมหานคร 12 คน ล้วนเป็นคนหน้าใหม่ ที่มากับกระแสความสงบจบที่ลุงตู่ ซึ่งสนาม
เมืองหลวง เป็นเรื่องของกระแสล้วนๆ บวกกับความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์หาเสียงของ ปชป. ที่ประกาศไม่เอา
ประยุทธ์ ในโค้งสุดท้าย 

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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สนามเลือกตั้งภาคใต้ ก็มีลักษณะคล้ายสนามเมืองหลวง ส.ส.พลังประชารัฐ 14 คน ได้เข้าสภาฯ เพราะคนใต้
อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยค าขวัญทางยุทธศาสตร์ของ ปชป. ที่คัดค้านการสืบทอดอ านาจ ท าให้
คนใต้จ านวนไม่น้อยหันไปเลือกผู้สมัคร ส.ส.หน้าใหม่ 

ส.ส.ภาคกลาง พรรคพลังประชารัฐ เป็นแชมป์ภาคกลาง โดยมี ส.ส.เขต 36 คนจากทั้งหมด 90 คน ซึ่งมีทั้ง 
ส.ส.บ้านใหญ่ ที่มีฐานคะแนนส่วนตัว บวกกับกระแสรักประยุทธ์ 

เกือบครึ่งหนึ่งของ ส.ส.พลังประชารัฐในภาคกลาง เป็น ส.ส.หน้าใหม่ ได้รับอานิสงส์จากพล.อ.ประยุทธ์ เช่น 
เพชรบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, นครปฐม และนนทบุรี 
 ‘นักเลือกตั้งอาชีพ’ 

แน่นอน พรรคพลังประชารัฐ มีองค์ประกอบของนักเลือกตั้งอาชีพอยู่กว่าครึ่งพรรค “พล.อ.ประยุทธ์” ที่ไม่ถนัด
การสื่อสารกับคนเหล่านี้ จึงสู้พ่ีใหญ่ พล.อ.ประวิตรไม่ได้ ในแง่การบริหารจัดการนักเลือกตั้งร้อยพ่อพันแม่ 

ส.ส.พลังประชารัฐ สายเหนือ 25 คน ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.เหนือตอนล่าง ได้แก่สุโขทัย, ตาก,ก าแพงเพชร, พิจิตร, 
พิษณุโลก ,นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็น “อดีต ส.ส.” ที่ย้ายมาจากพรรคเพื่อไทย 

ส าหรับตอนบน พะเยาก็ถือว่าเป็นฝีมือของ ร.อ.ธรรมนัส ล้วนๆ และล าปางนั้น มาจากเลือกตั้งซ่อม ที่ไม่พรรค
เพ่ือไทยในสนาม ส่วน ส.ส.หน้าใหม่ 2 จังหวัดคือ พิจิตร 3 คน และพิษณุโลก 2 คน ได้รับเลือกตั้งจากกระแสความนิยม
ของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ท านองเดียวกัน สนามเลือกตั้งภาคอีสาน มีอดีต ส.ส.หลายพรรค ย้ายมาลงสมัครในสีเสื้อ พปชร.เกือบร้อยคน 
แต่ส่วนใหญ่สอบตก 

ส.ส.เขตของพลังประชารัฐ ในภาคอีสาน 12 คน มีลักษณะเบี้ยหัวแตก ได้เข้าสภาฯ เพราะปัจจัยพิเศษบวกฐาน
เสียงเดิม มีกระแสรักประยุทธ์อยู่บ้าง เป็นคะแนนเสริม 

ถ้าคิดแบบธรรมนัส หวังสลัดทิ้ง พล.อ.ประยุทธ์ ดัน พล.อ.ประวิตร เป็นแม่ทัพใหญ่ ใช้ยุทธศาสตร์ขอนแก่น
โมเดล วาดหวังเป็นพรรคขนาดกลางไว้ต่อรองข้ามขั้ว ตั้งรัฐบาลสมัยหน้า ก็ไม่ง่าย 

หากหักลบ ส.ส.นกแลที่มีโอกาสสอบตกสูง บวกซุ้มบ้านใหญ่อาจทิ้ง พล.อ.ประวิตร พลังประชารัฐคงเหลืออยู่ไม่
มาก และไร้อ านาจต่อรอง  

  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/485792  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/485792
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28 ก.ย. 2564 
ทักษิณมีแผ่ว "พิธา" น าทัพสีส้มยึดอีสาน 
 

 
 
ใกล้ยุบภา "พิธา" เดินทัพทางไกล เขย่าอีสานฐานทักษิณ เจาะลึกชนะใจรากหญ้า ปลายปีนี้ ศึกนายก อบต. 
มีเดิมพัน  

ยุบสภาเมื่อไหร่ ก็พร้อมสู้ทุกกติกา “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เดินหน้าเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล ในภาค
อีสาน ไม่กังวลกระแสทักษิณ เชื่อเจาะ ส.ส.เขต บนสมรภูมิที่ราบสูงได้ 

“พิธา” หยอดค าหวาน ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องชนะใจคนอีสาน พรรคก้าวไกลเข้าใจและเข้าถึงคนอีสาน 
ไม่แพ้พรรคการเมืองไหน ด้านหนึ่ง คณะก้าวหน้าเป็นพันธมิตรการเมืองของ “พิธา” ดังนั้น ศึกเลือกตั้งนายก อบต.
ปลายปีนี้ ชี้วัดอนาคตก้าวไกลในสนามใหญ่ 

วันที่ 25 ก.ย.2564 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และคณะ เดินทางไป จ.กาฬสินธุ์ เพ่ือรับฟัง
ปัญหาของประชาชน และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ 4 เขต 

“ใครที่บอกว่าพรรคก้าวไกลไม่เข้าใจคนอีสาน อันนั้นไม่จริงครับ ผมเข้าใจครับว่า การที่ใครจะเป็นนายกฯ จะ
เป็นรัฐบาลของประเทศไทย จะต้องชนะใจคนอีสานให้ได้” พิธา กล่าวกับชาวเมืองน้ าด า 

การเดินทางมาที่กาฬสินธุ์ “พิธา” ถือว่า เป็นก้าวแรกของการเดินสายพบพี่น้องประชาชน ก่อนการยุบสภา “นี่
คือการเดินทางไกล พวกเราเชื่อว่า แม้ว่าเราอาจจะไม่ชนะในทันที แต่เราจะชนะในท่ีสุด” 

ผลการเลือกตั้งปี 2562 พรรคอนาคตใหม่ ได้ ส.ส.เขต 1 คนคือ ฐิตินันท์ แสงนาค จากสนามขอนแก่น เขต 1 
(ต.ในเมือง, ต.เมืองเก่า และ ต.บ้านเป็ด) แต่ฐิตินันท์ ได้ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้ว 
‘เทศบาลโมเดล’ 
  “พิธา” รู้ดีว่า จุดอ่อนของพรรคก้าวไกลในภาคอีสานคือ การสร้างฐานมวลชนระดับรากหญ้า โดยเฉพาะเขต
เลือกตั้งรอบนอก เขาจึงหาทางอุดช่องโหว่ ด้วยการคัดสรรตัวผู้สมัคร ส.ส.ที่เกาะติดพ้ืนที่  พูดตรงๆ ฐานเสียงของพรรค
ก้าวไกล กับคณะก้าวหน้า ก็คือฐานเสียงเดียวกัน ฉะนั้น ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล เมื่อปลายเดือน มี.ค.
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2564 คณะก้าวหน้า ได้รับชัยชนะระดับนายกเทศมนตรีต าบลทั่วประเทศ ประมาณ 12 แห่ง เป็นก้าวย่างที่น่าจับตา นั่น
หมายความว่า ชาวบ้านระดับรากหญ้ารู้จักพลพรรคสีส้มมากขึ้น ทั้งพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า 

เฉพาะภาคอีสาน คณะก้าวหน้าได้บริหารเทศบาลต าบล 8 แห่ง ได้แก่ ทวีสิทธิ์ มนตรีชน นายกเทศมนตรีต าบล
ดงสิงห์ อ.จังหาร และเทพพร จ าปานวน นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ และสถาพร  
รอเสนา นายกเทศมนตรีต าบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

ถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ และทองคูณ ยางขัน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านยวด 
อ.สร้างคอม และแก้ว เศวตวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 

รวมถึง ชัยวัฒน์ ดาวเรือง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู และประจิณ สีทิม 
นายกเทศมนตรีต าบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงษา จ.อ านาจเจริญ 
 ‘ยึดท่ีม่ันรากหญ้า’ 

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ลงลึกถึงรากหญ้าคือ องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) ซึ่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล “พิธา” ยัง
แอบหวังลึกๆว่า จะเห็นการเปลี่ยนแปลงระดับฐานราก เหมือนเลือกตั้งเทศบาล สินค้าแบรนด์ “พิธา” ได้รับความสนใจจาก
คนอีสานเพ่ิมขึ้น สังเกตได้จากนิด้าโพล และอีสานโพล คณะก้าวหน้า แถลงข่าวว่า มีผู้สมัครนายก อบต. ที่ได้รับการ
ยืนยันแล้วจ านวนทั้งสิ้น 195 แห่ง จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศ 

พ้ืนที่ภาคอีสาน คณะก้าวหน้าส่งลงสมัครมากที่สุดคือ 124 แห่ง รองลงมาคือภาคเหนือ 28 แห่ง ภาคกลาง  
40 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง เฉพาะภาคอีสาน คณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครนายก อบต.มากที่สุด 5 ล าดับแรก ได้แก่  
จ.อุดรธานี 21 แห่ง, จ.ร้อยเอ็ด 15 แห่ง, จ.หนองบัวล าภู 10 แห่ง, จ.มหาสารคาม 10 แห่ง และ จ.นครราชสีมา 9 แห่ง 

ดังนั้น วันที่ 28 พ.ย.2564 วันเลือกตั้งนายก อบต. จะเป็นวันชี้อนาคตของพรรคก้าวไกล หากยึดนายก อบต.
อีสาน ได้ร้อยละ 50 ของจ านวนที่ส่งสมัคร 124 แห่ง ก็สั่นสะเทือนพรรคเพ่ือไทยพอควร 

ยิ่งคะแนนนิยม “พิธา” ดีวันดีคืนในภาคอีสาน สินค้ายี่ห้อทักษิณหรือโทนี่ อาจเป็นสินค้าตกยุค ในการเลือกตั้ง
ทั่วไปสมัยหน้า 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/485802  
  

https://www.komchadluek.net/scoop/485802


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

 
 
วันที่ 29 กันยายน 2564 - 06:51 น. 
พรรคลุงฉิ่ง สแตนด์บาย ในศึก ‘ลุงตู่-ลุงป้อม’ 
 

 
 

ชื่อของ “พรรคลุงฉิ่ง” กระหึ่มขึ้นมาอีกครั้ง จากการแถลงข่าวของ  “ส.ส.โจ้ เรือด าน้ า” นายยุทธพงศ์  
จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี และ น.ส.อรุณี กาสยา
นนท์ โฆษกพรรค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา 

ท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้งจาก “ศึก 3 ลุง” เป็นที่มาให้ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ หลุดประกาศ เตรียมเลือกตั้ ง  ส .ส.ต้นปี  2565 ในการแถลงข่าว  
นายยุทธพงศ์ชี้ว่า พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แยกกันเดินสายลงพ้ืนที่ วิเคราะห์ว่าเมื่อแก้
รัฐธรรมนูญบัตร 2 ใบเสร็จแล้ว เปิดสภา 1 พ.ย. ต้องเร่งจัดท ากฎหมายลูก จากนั้นจะมี พ.ร.ก.การเงินเข้า ซึ่งขณะนี้มี
การเสนอขยายเพดานกู้เพ่ือเอาเงินเพ่ิม กฎหมายขยายเพดานเงินกู้ เป็นกฎหมายการเงิน เมื่อเข้าสภา ในสภาพแบบนี้ 
จึงเป็น “ความเสี่ยง” ซึ่งอาจน าไปสู่การยุบสภาได้ 

ส.ส.โจ้ เรือด าน้ า กล่าวในการแถลงข่าวต่อไปว่า อยากให้จับตาดูพรรคการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะเห็น
ได้ชัดว่าพรรค พปชร.เป็นของ พล.อ.ประวิตร ถ้าลุงตู่จะเล่นการเมืองต่อ ซึ่งเล่นแน่ ไม่หยุดหรอก ก็ต้องเป็นพรรคลุงฉิ่ง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ประเมินว่า พล.อ.ประยุทธ์จะพาคณะทิ้ง พล.อ.ประวิตรอย่างนั้นหรือ นายยุทธพงศ์กล่าวว่า ก็รู้
กันอยู่แล้วว่าจะมีพรรคลุงฉิ่ง และการลงพ้ืนที่ของนายกฯทุกครั้งก็มีนายฉัตรชัย พรหมเลิ ศ ปลัดมหาดไทยหรือ “ลุง
ฉิ่ง” เดินขนาบข้างทุกครั้ง 

“ภาพแบบนี้ในทางการเมืองก็เดาได้อยู่แล้ว ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีพรรค จะเป็นนายกฯต่อได้อย่างไร ใครจะ
เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะสุดท้ายแล้วพรรคการเมืองต้องเป็นผู้เสนอชื่อนายกฯ” ส.ส.โจ้ระบุ จากนั้น จนวันรุ่งขึ้น
และปัจจุบัน ประเด็นพรรคลุงฉิ่งกลายเป็นปมส าคัญในความขัดแย้ง 3 ป. กลายเป็นการเปิดตัว “พรรคลุงฉิ่ง” ไปโดย
ปริยาย ในขณะที่เจ้าตัวยังเหลือเวลาอีกไม่ก่ีวันในราชการ โดยจะเกษียณอายุในวันพฤหัสฯที่ 30 ก.ย.นี้ 
พรรคลุงฉิ่งก่อตัวมาพักใหญ่แล้ว ก่อนหน้าจะเกิดความขัดแย้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จากการเคลื่อนไหวของ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/1632841476323.jpg
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เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2564 ในพิธีท าบุญวันเกิด 70 ปี นางเตือนใจ จรัสเสถียร มารดา ส.ส.โจ้ที่ จ.มหาสารคาม 
ปลัดฉิ่งน าทีมผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯอีสานหลายจังหวัด ร่วมอวยพร สื่อหลายส านักวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข่าวการตั้งพรรคใหม่
ที่ เริ่มสะพัดในระยะนั้น ถึงตอนนี้  มีความพร้อมหลายอย่างเกิดขึ้น อาทิ หัวพรรค มีการเตรียมจดทะเบียน
พรรค “เศรษฐกิจไทย” รอไว้แล้ว ข้อมูลจาก กกต. ระบุว่า พรรคนี้จดจัดตั้งเมื่อเดือน เม.ย. 2563 มีกรรมการบริหาร
พรรค 13 คน สมาชิกพรรค 8,759 คน สาขาพรรค 7 สาขา ที่ท าการชั่วคราวที่อาคารเอสจีทาวเวอร์ ปทุมวัน กทม. มี
การทาบทาม ส.ส. ว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่อีสาน และภาคใต้รอไว้บ้างแล้ว 

ส าหรับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นสิงห์ด า รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในวงราชการมายาวนาน
ค่อนชีวิต วงราชการในห้วงอายุราชการของปลัดฉิ่ง ผ่านสถานการณ์วิกฤตต่างๆ มามากมาย ต้องประสานงานแก้ปัญหา
หลากหลายซับซ้อน 

กว่าจะฝ่าด่านอุปสรรคมาเป็นปลัดกระทรวง และยังนั่งเป็นปลัดกระทรวงได้จนเกษียณอายุ ไม่ธรรมดาแน่นอน 
และท าให้ปลัดฉิ่งมีเครือข่ายพรรคพวกมิตรสหายที่กว้างขวาง ทั้งวงการราชการ ทหาร และการเมือง พ้ืนเพเดิมของปลัด
ฉิ่งเป็นชาวสุราษฎร์ธานี แน่นอนว่าหากมีพรรคใหม่ก็จะต้องมี ส.ส.จากจังหวัดนี้รวมอยู่ด้วยเชื่อว่าหลัง 30 ก.ย. น่าจะมี
ความชัดเจนมากขึ้น หลังจากปลัดฉิ่งพ้นจากภาระทางราชการแล้ว แน่นอนว่า การก่อก าเนิดของพรรคนี้ แยกไม่ออก
จากสถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐ ที่ยังไม่ทราบชัดว่าจะ “แตกหัก” ในระดับ “ไผ่แยกกอ ป.แยกตัว” กันเมื่อไหร่ 

ขณะที่ทางพรรคยืนยันว่า 3 ลุงยังกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกทางกันแน่นอน เป็น  
“ความสามัคคี” ที่เหนียวหนึบไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งเข้าใจได้ เพราะหาก 3 ป. แตกหักกัน พลังของกลุ่มการเมือง

ที่มาจากรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 และเหนียวหนึบมา 7 ปีเศษ จะอ่อนยวบลงทันที อย่างไรก็ตาม 3 ป. ไม่ได้ด ารงอยู่
ด้วยเฉพาะลุงทั้ง 3 เท่านั้น แต่ภายใต้ลุงแต่ละคน ยังมีทีมงาน ผู้สนับสนุนอีกมากมาย ที่มี  “มุมมองทางการเมือง-
ทรรศนะเรื่องอ านาจ” และแนวคิดอ่ืนๆ ที่แตกต่างจากลุงทั้ง 3 

จะบอกว่า ทีมเบื้องหลังและภายใต้ ไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อลุงก็ไม่ได้ เพราะเหตุการณ์ระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจ
และการลงมติหลังจากนั้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา ก็เป็นผลงานของทีมลุงนั่นเอง และเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด พรรคลุงฉิ่ง 
คงจะต้องสแตนด์บาย รอสถานการณ์จ าเป็น และพร้อมรับภารกิจ ทั้งในการเลือกตั้งไปจนถึงขั้นตอนคัดเลือกนายกฯ
หลังเลือกตั้ง ที่จะต้องงัดทุกกลยุทธ์ลุยศึกเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้เก้าอ้ีส.ส.มาไม่ต่ ากว่า 25 เสียง ซึ่งจะเพียงพอต่อการเสนอ
ชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ตามท่ีรัฐธรรมนูญมาตรา 159 ก าหนด  

ส่วนเรื่อง “ทุน” ส าหรับพรรคที่จะรองรับแผนงานการเมืองระดับเดิมพันด้วย  “อ านาจรัฐ” ผู้เชี่ยวชาญ
การเมืองชี้ว่า ไม่น่าจะเป็นปัญหา และที่ตระเตรียมมาถึงขนาดนี้ ก็สะท้อนความพร้อมระดับที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว  ความ
ล่อแหลมทางการเมืองของรัฐบาลพลังประชารัฐ จะเริ่มต้นตั้งแต่เปิดสมัยประชุมนิติบัญญัติ 1 พ.ย.นี้ จนข้ามไปปี 2565 
อยู่ที่ “พลังของการประคับประคอง” ว่าจะช่วยให้รัฐบาลนี้เดินไปถึงจุดไหน แต่ไม่ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน ฐานการเมือง
ในโมเดลแบบพรรคลุงฉิ่งก็จะยิ่งเพ่ิมความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะทาง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2963999  
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29 กันยายน 2564 7:00 น. 
ความหวังปฏิรูปการเมืองเม่ือเลือกตั้ง 
เรื่องนี้มีการเคลื่อนไหวไปก่อนหน้านี้แล้วโดยคณะก้าวหน้า แต่ต้องผ่านด่านส าคัญคือ ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี ( 
ครม.) อนุมัติให้มีการท าประชามติ ถ้าได้ท าก็วัดกันด้วยจ านวนเสียงข้างมาก ซึ่งกระบวนการยังมีอีกยาวไกลกว่าจะ
ได้ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” แต่ก็ม“ีสารตั้งต้น”ให้เริ่มกระบวนการแล้ว 

 
ขณะนี้ หลายสถานการณ์ทางการเมืองรุมเร้ารัฐบาล ที่เป็นที่จับตาที่สุดคือ “พรรคพลังประชารัฐ ( พปชร.) จะ

แตกหรือไม่ ?” จากกรณีที่ว่าเป็น “ความขัดแย้ง” ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ปลด ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ออกแบบฟ้าผ่ 

ว่ากันว่า ปลดแบบพ่ีใหญ่ คสช.  “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ ไม่ทันตั้งตัว  จน  
ร.อ.ธรรมนัสดูเหมือนจะเกิดอาการน้อยใจลาออกจาก “แม่บ้านพรรค”หรือเลขาธิการพรรค พปชร. แต่ “บิ๊กป้อม”
เคลียร์ใจไว้ได้ก่อน ส่วนนางนฤมลนั้นก็ยังท าหน้าที่เป็นเหรัญญิกพรรคต่อไป 

ภาพต่อมาคือการ“วัดขุมก าลัง” กันว่า ส.ส.พปชร.จะไปขึ้นกับขั้วไหน ระหว่างขั้วของนายกฯ และขั้วของ
หัวหน้าพรรค “ภาพการประลองก าลัง” ภาพแรกคือการตรวจน้ าท่วม ที่ จ.เพชรบุรีกับพระนครศรีอยุธยา ที่  2 ป.ไป
ตรวจวันเดียวกัน ปรากฏว่า ส.ส.พปชร. เทใจให้ “บิ๊กป้อม”ไปร่วมขบวนกัน 55 คน แต่ไปกับทีม “บิ๊กตู่” 9 ค 

ในพรรคก็พยายามปฏิเสธภาพความขัดแย้งไม่ให้ใครเห็นว่า“รัฐบาลเลื่อยขาเก้าอ้ีกันเอง” แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว 
และจะเกิดขึ้นต่อไปก็ท าให้คนดู เกมคาดเดากันไปต่างๆ นานา  โดยเฉพาะอยู่ๆ มีการวางตัว  “บิ๊กน้อย”  
พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับ “บิ๊กป้อม” เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค ซึ่งน่าจะเตรียม
เรื่องการเลือกตั้ง 

หลายคนท านายว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นปีหน้า รัฐบาลไม่อยู่ครบเทอม ( ถ้าครบต้องอยู่ถึง มี.ค.2566 ) เมื่อแก้
รัฐธรรมนูญเรื่องบัตรเลือกตั้งผ่านแล้ว ต่อไปก็แก้ไขกฎหมายลูก คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เกี่ยวกับการนับ
คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ และแก้ พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ไม่ต้องให้พรรคการเมืองท าไพรมารี่โหวตเลือกผู้สมัคร 
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การแก้กฎหมายลูกคงเร่งให้เสร็จในช่วงต้นของการเปิดประชุมสภาสมัยหน้า ระหว่างนี้องคาพยพของรัฐบาลก็
เร่งสร้างผลงาน พรรคร่วมรัฐบาลก็ท าในส่วนที่ตัวเองมีรัฐมนตรีรับผิดชอบ พปชร. นั้น นายกฯ และหัวหน้าพรรคก็
เดินสายตรวจน้ าท่วม และท่ีส าคัญคือการต้องแก้ปัญหาโควิด –กระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีให้ได้ 

ในส่วนของรัฐบาลเอง ก็คงจะเลือกช่วงเวลาเลือกตั้งที่ตัวเองไม่เสียเปรียบมากนัก แม้ว่าจะโดนปัญหารุ มเร้า
หลายด้านก็ต้องแก้ไขให้ได้คะแนนนิยมกลับมาก่อน ที่น่าจับตาคือการจะขยายเพดานเงินกู้เป็น  70% ของจีดีพี จะเป็น
“กระสุนดินด า”ในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจเพ่ือฟ้ืนฟูและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้รัฐบาลได้แค่ไห 

ในส่วนของภาคประชาชนเอง ก็อยากเรียกร้องให้มีการ“เปลี่ยนขั้วอ านาจ” แต่อย่างว่า ..ก้างชิ้นใหญ่คือกลไก
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะการให้ ส.ว. 250 เสียงที่ คสช.แต่งตั้งยังโหวตเลือกนายกฯ ได้ ดังนั้น สิ่งที่น่าสนใจ
ว่า จะมีกระบวนการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปคือเรื่องการ “ล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ” 

ขณะนี้กฎหมายเปิดช่องให้ท าได้แล้ว โดยมีการประกาศ พ.ร.บ.ว่าด้วยการท าประชามติ ลงในราชกิจจานุเบกษา 
และเปิดช่องให้ประชาชน 50,000 รายชื่อเข้าชื่อเพ่ือขอท าประชามติได้ ก็คงไม่พ้นเรื่องการขอท าประชามติแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 256  เพ่ือเปิดช่องให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ท้ังฉบับโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร.) 

เรื่องนี้มีการเคลื่อนไหวไปก่อนหน้านี้แล้วโดยคณะก้าวหน้า แต่ต้องผ่านด่านส าคัญคือ  ต้องเสนอให้
คณะรัฐมนตรี ( ครม.) อนุมัติให้มีการท าประชามติ ถ้าได้ท าก็วัดกันด้วยจ านวนเสียงข้างมาก ซึ่งกระบวนการยังมีอีกยาว
ไกลกว่าจะได้ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” แต่ก็ม“ีสารตั้งต้น”ให้เริ่มกระบวนการแล้ว 
ความหวังของรัฐธรรมนูญภาคประชาชน ให้ปฏิรูปการเมือง ก็อยู่ที่จะได้ท าประชามติหรือไม่ เท่านั้นเอง.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/321784/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/321784/
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วันที่ 29 กันยายน 2564 - 08:44 น. 
09.00 INDEX แผนลึก โทนี่ วู้ดซ่ัม การเมืองพิมพ์เขียว เพื่อไทย ‘หาเสียง’ 

 
 

ท าไม โทนี่ วู้ดซั่ม จึงใช้หัวข้อน าด้วยค าว่า ‘โมเดิร์นไนซ์’ ในการมาเยือนครั้งที่ 16 ผ่านคลับเฮาส์ของเครือข่าย 
แคร์ คิด เคลื่อน ไทย ค าตอบก็คือ โทนี่ วู้ดซั่ม มองข้าม ‘ช็อต’ ทุกช็อตไปแล้ว นั่นก็คือ มิได้ตกอยู่ภายในวังวนของการ
ทดสอบและประลองก าลังในท่วงท านองแบบ ‘ลับ ลวง พราง’ ทั้งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ ไปแล้วโดยสิ้นเชิง เท่ากับเป็นการชี้น าผ่าน แคร์ คิด เคลื่อน ไทย ไปยังพรรคเพ่ือไทยให้ตระเตรียมความ
พร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการลงลึกไปในแต่ละพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การเมือง ไม่ว่าการเลือกตั้งจะด าเนินไปในแบบที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ แยกเป็นระบบเขต 400 ระบบบัญชีรายชื่อ 100 หรือว่ายังคงรักษาระ บบเขตอยู่ที่ 350 ระบบัญชี
รายชื่อ 150 ก็พร้อม  

ค าว่า ‘พร้อม’ ในที่นี้สัมผัสได้จากพิมพเขียวแห่ง ‘นโยบาย’ เป็นความพร้อมในกระสวนเดียวกันกับที่พรรคไทย
รักไทยแสดง ความพร้อมในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2544 กุมยุทธศาสตร์หลักยึดระบบเขตประสานระบบบัญชี
รายชื่อ ท าไม โทนี่ วู้ดซั่ม จะไม่รู้ว่าอาวุธหลักของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยังอยู่
ครบถ้วน แต่เป้าหมายก็ คือจะใช้จ านวนส.ส.ระบบเขตไป ‘ปิดสวิตช์’ ส.ว.อย่างทรงพลัง 
หากพรรคเพ่ือไทยสามารถกวาดต้อน ส.ส.มาได้จ านวน 200 เป็นอย่างต่ าเมื่อผนวกกับพันธมิตรในแนวร่วมยังกุมสภา 
‘ล่าง’ การกุม ‘สภาผู้แทนราษฎร’ คือไม้เด็ดในมือของพรรคเพ่ือไทย 

หากมองจากสภาพความเป็นจริงอันทุลักทุเลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองจากเดือนพฤษภาคม 
2557 ถึงเดือนมีนาคม 2562 หรือจากเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา ไม่ว่าจะมีการโฆษณาชวนเชื่อด้วยกลไกใดๆแต่
ความขัดแย้ง อันปรากฏจาก ภายใน ‘รัฐบาล’ ภายใน ‘พรรคพลังประชารัฐ’ นั่นคือ การประจาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา อย่างทรงพลัง  

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มัวแต่เล่นเกมในทิศทาง ‘ลับ ลวง พราง’ 
แต่ โทนี่ วู้ดซั่ม หาได้ติดอยู่ ในวังวน”น้ าเน่า”นั้นด้วยไม่ ตรงกันข้าม พรรคเพื่อไทยยังคงเจาะทะลวงไปข้างหน้า ตรงกัน
ข้าม โทนี่ วู้ดซั่ม กลับมีอนุสาสน์อันเหมือนกับเป็นพิมพ์ เขียวในการพัฒนาและท าประเทศไทยให้”ทันสมัย” นี่คืออาวุธ
อันทรงพลังในการเข้าสู่สมรภูมิ ‘การเลือกตั้ง’ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2964084  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2964084
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%96%E0%B8%96000009.jpg
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29 ก.ย. 2564-09:29 น. 
วิเคราะห์การเมือง - สัญญาณ การเมือง ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไปยัง กลุ่มสามมิตร 
 

 
 
สัญญาณ การเมือง ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไปยัง กลุ่มสามมิตร 

การมาของ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สัมพันธ์กับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เนื่องจากต าแหน่งประธาน
กรรมการยุทธศาสตร์ ไม่เพียงเป็นต าแหน่งเดิมของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก่อนเข้าด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค 
หากแต่ยังเคยออกปากจะยกให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ภายหลังการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคจาก นายอนุชา นา
คาศัย มาเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มีสัญญาใจที่จะต้องตอบแทนต่อ “กลุ่มสามมิตร” นั่นคือจะให้ นายสมศักดิ์ เทพสุ
ทิน ขึ้นเป็นประธาน “ยุทธศาสตร์” สัญญาใจต่อ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แม้ยังไม่ได้แต่งตั้งแต่ก็เป็นที่รับรู้กันโดยปริยาย 

ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านต าแหน่งเลขาธิการพรรคเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นั้นเคยมีข่าวลอยลมออกมา
น่าจะต้องมีการปลอบใจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อย่างน้อยก็เป็นการให้ค่า ความหมายต่อ “กลุ่ม สามมิตร” 
เมื่อต าแหน่งนี้ตกเป็นของ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา บ าเหน็จส าหรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน คือประธานที่
ปรึกษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค นี่ย่อมเป็นต าแหน่งที่ควรคู่กับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน การมอบ
ต าแหน่งประธานที่ปรึกษาให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เท่ากับเป็นการมั่นใจกัน เนื่องจากในห้วงแห่งความขัดแย้งและ
แตกแยกก็มีความพยายามที่จะดึง “กลุ่มสามมิตร” ผ่านทางด้าน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อย่างผิดปกติ ท่ามกลางการ
เคลื่ อนไหวจากคนที่ แวดล้อม  พล.อ .  ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  มีความจ า เป็นที่ ทางด้ าน  พล.อ .ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จักต้องทอดไมตรีไปให้กับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ถึง “กลุ่มสามมิตร” โดย
พลัน นี่ย่อมเป็น “สัญญาณ” อันทรงความหมายในทางการเมือง 

การสัประยุทธ์เพ่ือแย่งชิง “ก าลัง” แต่ละกลุ่มในพรรคพลังประชารัฐมิได้เป็นเรื่องลวงๆ ตรงกันข้าม นี่คือความ
เป็นจริงที่ชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็นให้กับแต่ละจังหวะก้าวในทางการเมืองโดยเฉพาะการขยับในเรื่อง “ปรับครม.” ที่จะลั่น
กลองรบใน อีกไม่นาน การต่อสาย เชื่อมสัมพันธ์กับ “กลุ่ม สามมิตร” จึงส าคัญ 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6646894  
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