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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 26 เมษายน 2564 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 43/2564 กกต. แจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการแผยแพร่  
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 43/2564 กกต. แจ้งผลการตรวจหา
เชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง 
ไม่พบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 

MGR ออนไลน์ 
 
ส านักข่าวอิศราออนไลน์ 
 
 
 
ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ 
 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

สนง. กกต. เผย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อพ้ืนที่
เสี่ยงแม้ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 
กลุ่มเสี่ยง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพ่ิม พร้อมให้คน
เสี่ยงสูงกักตัว 
ไม่พบผู้ติดเพ่ิม ! กกต. แจงผลการตรวจหา
เชื้อโควดิหลังใกลช้ิด ‘เลขาฯ จรุงวิทย์’ 
กกต. เผยผลตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยง 
ไม่พบติดเชื้อ 
'กกต.'  โล่ง ! ผลตรวจ 'โควิด' 122 กลุ่ม
เสี่ยง  ไม่พบผู้ติดเชื้อเพ่ิม 
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ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ 

แนวหน้าออนไลน์
ส านักข่าวไทยออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 

นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า เมื่อ
วันศุกร์ที่  23 เมษายน กกต. ได้ประสานกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงภายหลัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา 
เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 จ านวนทั้งหมด 122 คน โดยเป็นผู้ใกล้ชิด
เสี่ยงสูง 89 คน ใกล้ชิดเสี่ยงต่ า 33 คน สรุปผลการตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบว่ามี
การติดเชื้อเพ่ิมเติม หลังจากนี้อีก 7 วันจะมีการตรวจครั้งที่ 2 ทั้งนี้ กกต. ได้
สั่งให้ผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และให้
ปฏิบัติงานแบบท างานที่บ้านแล้ว 
       ส่วนการท างานของ กกต. โดยเฉพาะการพิจารณาประกาศรับรอง ผล
การเลือกตั้ งเทศบาลนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล นั้น  
ถือเป็นกิจกรรมที่ต้องท าตามกฎหมาย ซึ่งได้ท าเรื่องขออนุญาตไปทาง 
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รวมข่าว กกต. 
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กรมควบคุมโรค และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีมาตรการที่
เข้มข้นในการประชุม เว้นระยะห่าง และลดเวลาการประชุมให้สั้นลง 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อดีตรองอธิการ มธ.' แนะ กกต. ฟ้อง' ธนาธร 'สร้างหลักฐานเท็จสมัคร ส.ส.   19 
2 คมชัดลึกออนไลน์ "ชัชชาติ" ปฏิเสธข่าวลือถอนตัวชิงผู้ว่าฯ กทม. 21 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ 'จุรินทร์' รับประชาธิปัตย์ฉุน 'บิ๊กตู'่ ส่งธรรมนัสคุมปักษ์ใต้   22 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รัฐบาลส่อร้าวอีก ! 'จุรินทร์' รับ ปชป. ไม่พอใจแบ่งพ้ืนที่ รมต. จี้นายกฯ ทบทวน 24 
5 มติชนออนไลน์ “จุรินทร์” รับไม่แฮปปี้ ค าสั่ง ครม. ให้ รมต. คุมพ้ืนที ่ 25 
6 สยามรัฐออนไลน์ "วิษณุ" รับนโยบายนายกฯ แบ่งจังหวัด รมต. ใหม่ หลัง ปชป. ออกมาโวย 26 
7 มติชนออนไลน์ ‘ภูมิธรรม’ โต้ข่าว ‘เพ่ือไทย’ ร่วมรัฐบาลแทน ‘ภูมิใจไทย’ ย้ า รบ. ควรลาออก -

คืนอ านาจให้ ปชช. 
27 

8 มติชนออนไลน์ “อนุสรณ์” ปัดข่าว พท. ร่วมรัฐบาลแทน ภท. ชี้ เป็นไปไม่ได้ พรรคอันดับ 1  
จะไปเป็นพรรคอะไหล่ให้พรรคอ่ืน 

28 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ “ลุงป้อม” ขยับ หาพรรคส ารอง  เล็ง เพ่ือไทย แทน ภูมิใจไทย 29 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ แบ่งงาน รมต. คุมพ้ืนที่ รอยร้าว “ปชป. - พลังประชารัฐ” 31 
3 คมชัดลึกออนไลน์ 'โอ๋' ขาลง หนาววงศ์วาน 'เนวิน' 33 
4 ข่าวสดออนไลน์ ปัญหาวัคซีน กับ ความไม่เชื่อม่ัน ต่อรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา 35 
5 สยามรัฐออนไลน์ เร่งรักษา "แนวร่วม" ! 36 
6 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ การเมือง ปรับทัพรับอุบัติเหตุ รัฐบาล - ฝ่ายค้าน เฟ้นหัวหอกคุมฐานเลือกตั้ง 38 
7 มติชนออนไลน์ สัญญาณ ยุบสภา “เลือกตั้ง” สัญญาณ ภายใน “รัฐบาล” 41 
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25 เม.ย. 2564 15:22    
กกต. เข้มต่อให้ฉีดฆ่าเชื้อ สนง. แม้ผลตรวจกลุ่มเสี่ยงไม่พบโควิด เสี่ยงสูงต้องกักตัว 
 

 
 
สนง.กกต. เผย ฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยงแม้ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมให้คนเสี่ยง
สูงกักตัว 
 วันนี้ (25 เม.ย.) ส านักงาน กกต.ได้ออกเอกสารข่าวแจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ที่เป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูงเนื่องจาก มีประวัติ
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า ซึ่งได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เม.ย.64 นั้นส านักงาน
กกต.ได้รับผลการตรวจหาเชื่อไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นทางการ จากกรมควบคุมโรคว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมเติม และจะ
ด าเนินการตรวจซ้ าอีกครั้งในอีก 7 วัน  
 นอกจากนี้ ในวันนี้ ส านักงาน กกต.ได้ด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้องประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และบริเวณต่างๆ ในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งได้มีค าสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในข่าย
ใกลัชิดเสี่ยงสูงได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work Form Home) และกักตัวเองตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด เป็นระยะเวลา 14 วัน ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000039266  
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000039266
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วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 15:44 น. 
ไม่พบผู้ติดเพิ่ม! กกต. แจงผลการตรวจหาเชื้อโควิดหลังใกล้ชิด ‘เลขาฯจรุงวิทย’์ 
 

 
 

ส านักงาน กกต.แจงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของ กกต.-ผู้บริหาร-จนท. ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม หลังเป็นกลุ่ม
เสี่ยงสูง มีประวัติใกล้ชิด ‘เลขาฯจรุงวิทย์’ ที่ติดเชื้อไปเมื่อ 22 เม.ย. – ด าเนินการท าความสะอาดฆ่าเชื้อภายในแล้ว 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผลการตรวจหา
เชื้อโควิด-19 ของคณะกรรมการ กกต. ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงาน กกต. ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนื่องจากมีประวัติ
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า โดยมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564 นั้น 
 ส านักงาน กกต. ได้รับผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นทางการจากกรมควบคุมโรคว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมเติม และจะด าเนินการตรวจซ้ าอีกครั้งใน 7 วัน โดยเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา ส านักงาน กกต. ด าเนินการ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้องประชุมคณะกรรมการ กกต. และบริเวณต่าง ๆ ภายในส านักงาน กกต. รวมทั้งมีค าสั่งให้
ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในข่ายใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Home) และกักตัวเองตาม
มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นระยะเวลา 14 วัน ต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา ส านักงาน กกต. เผยแพร่เอกสารข่าวแจ้งว่า พ.ต.อ.จรุง
วิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจคัดกรองแบบสวอป (Swap) โดยส่งตัวเข้ารับการรักษาทันที
ที่ตรวจพบเชื้อแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/97938-invesisra-18.html  
 
 
  

https://www.isranews.org/article/isranews/97938-invesisra-18.html
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25 เมษายน 2021 - 16:18 
กกต. เผยผลตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงไม่พบติดเชื้อ 
 

 
 

 
กกต. เผยผลตรวจโควิด-19กลุ่มเสี่ยงในส านักงาน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมมีค าสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานกักตัว 
14 วัน 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)แจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ที่เป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีประวัติ
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า ซึ่งได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 นั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลการตรวจหาเชื่อไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นทางการจากกรมควบคุม
โรคว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมเติม และจะด าเนินการตรวจซ้ าอีกครั้งในอีก 7 วัน นอกจากนี้ ในวันนี้ (24 เมษายน 2564) 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
บริเวณต่าง ๆ ในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งได้มีค าสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในข่ายใกลัชิดเสี่ยง
สูงได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work Form Home) และกักตัวเองตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็น
ระยะเวลา 14 วัน ต่อไปส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งความคืบหน้ามาให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_89079/  
 
 
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_89079/
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26 เมษายน 2564 
'กกต.' โล่ง! ผลตรวจ 'โควิด' 122 กลุ่มเสี่ยง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 
 

 
 

"กกต." แจ้งผลการตรวจหาเชื้อ "โควิด" 122 กลุ่มเสี่ยง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม เตรียมตรวจซ้ าครั้งใหม่อีก 7 วัน 
 วันที่ 26 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ที่เป็นกลุ่มมีความ
เสี่ยงสูงเนื่องจากมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า  ซึ่งได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งแรกไปแล้ว เมื่อ
วันที่ 23 เม.ย. โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลการตรวจหาเชื่อไวรัสโควิด  -19 อย่างเป็นทางการจาก
กรมควบคุมโรคว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมเติม และจะด าเนินการตรวจซ้ าอีกครั้งในอีก 7 วัน 
 นอกจากนี้เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณห้อง
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริเวณต่างๆ ในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งได้มีค าสั่งให้
ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในข่ายใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่  (Work Form Home) และกักตัวเองตาม
มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เป็นระยะเวลา 14 วัน ต่อไปส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้ง
ความคืบหน้ามาให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน 
 ขณะที่ นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ กกต.เปิดเผยว่า  ภายหลังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ติด
เชื้อโควิด-19 ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เม.ย. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยมี
กกต.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กกต.เข้ารับการตรวจทั้งหมด 122 คน แบ่งเป็นเป็นผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 89 คน ใกล้ชิดเสี่ยง
ต่ า 33 คน สรุปผลออกมาว่าไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจครั้งที่ 1 
"จากนี้ประมาณ 7 วันจะมีการตรวจครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายกับทางกรมควบคุมโรคว่าจะเป็นวันใดและ
สถานที่ใด ทั้งนี้ ทางส านักงานฯ ได้สั่งให้บุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้วและให้
ปฏิบัติงานแบบ work from home"นายกฤช ระบ ุ
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934421  
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วันที่ 25 เมษายน 2564 - 12:03 น. 
กกต. -  ผู้บริหาร – จนท. 122 คน รอด ไม่พบเชื้อโควิด ลุยรับรองผลเทศบาลต่ออังคารนี้ 
 

 
 
กกต.- ผู้บริหาร – จนท. 122 คน รอด ไม่พบเชื้อโควิด ลุยรับรองผลเทศบาลต่ออังคารนี้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ
เข้มข้น 
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี
ที่กกต.ประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงที่
จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ภายหลังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ติดเชื้อโควิด-19 
ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา 
 โดยทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยมีกกต.ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่กกต.เข้ารับการตรวจทั้งหมด 122 คน เป็นผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 89 คน ใกล้ชิดเสี่ยงต่ า 33 คน สรุปผลออกมาว่า
ไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจครั้งที่ 1 ซึ่งหลังจากนี้ประมาณ 7 วันจะมีการตรวจครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่าง
การนัดหมายกับทางกรมควบคุมโรคว่าจะเป็นวันใดและสถานที่ใด ทั้งนี้ ทางส านักงานฯ ได้สั่งให้บุคคลที่เข้าข่ ายเป็น
กลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้วและให้ปฏิบัติงานแบบ work from home 
 ส่วนการท างานของกกต.โดยเฉพาะการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลนั้น นายกฤช กล่าวว่า การพิจารณาประกาศรับรองผล เป็นกิจกรรมที่เราต้องท าตามกฎหมาย ซึ่งได้ท าเรื่องขอ
อนุญาตไปทางกรมควบคุมโรค และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้ทางส านักงานฯต้องมีมาตรการที่เข้มข้น 
จ ากัดผู้เข้าประชุมให้น้อยลง ลดเวลาประชุมให้น้อยลง และรักษาระยะห่าง เป็นต้น โดยกกต.จะมีการนัดประชุมในวัน
อังคารที่ 27 เมษายนนี้เพ่ือพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในจังหวัดที่เหลืออยู่ 
 “ยืนยันว่าส านักงานฯมีมาตรการที่เข้มข้นเพ่ือรับมือป้องกันโควิด ขณะนี้มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในพ้ืนที่
หลักๆแล้ว อาทิ ห้องประชุมกกต. ห้องท างานเลขาธิการ ห้องที่เลขาธิการฯเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ส่วนโ ซนอ่ืนๆจะ
ทยอยท าความสะอาดฆ่าเชื้อโดยเร็ว รวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้มีการปรับลดเวลาท างาน ให้บุคลากรมาท างานเท่าที่จ าเป็น 
” รองเลขาธิการกกต.กล่าว 
 
อ้างอิง   : https://www.matichon.co.th/politics/news_2689699  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2689699
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วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564, 12.57 น. 
122 ผู้บริหาร - จนท. ‘กกต.’ โล่ง ตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อโควิด 
 

 
 

122ผู้บริหาร-จนท.‘กกต.’โล่ง ตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อโควิด ลุยรับรองผลเทศบาลต่อ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ
เข้มข้น 
 25 เมษายน 2564 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ 
กกต.ประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงที่จะ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ภายหลังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการกกต.ติดเชื้อโควิด-19  ว่า 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยมี 
กกต.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กกต. เข้ารับการตรวจทั้งหมด 122 คน เป็นผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 89 คน ใกล้ชิดเสี่ยงต่ า 33 คน 
สรุปผลออกมาว่าไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจครั้งที่ 1 โดยหลังจากนี้ประมาณ 7 วันจะมีการตรวจครั้ง
ที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายกับทางกรมควบคุมโรคว่าจะเป็นวันใดและสถานที่ใด ทั้งนี้ ทางส านักงานฯ ได้สั่งให้
บุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้วและให้ปฏิบัติงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮม 
 ส่วนการท างานของกกต.โดยเฉพาะการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลนั้น นายกฤช กล่าวว่า การพิจารณาประกาศรับรองผล เป็นกิจกรรมที่เราต้องท าตามกฎหมาย ซึ่งได้ท าเรื่องขอ
อนุญาตไปทางกรมควบคุมโรค และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้ทางส านักงานฯต้องมีมาตรการที่เข้มข้น 
จ ากัดผู้เข้าประชุมให้น้อยลง ลดเวลาประชุมให้น้อยลง และรักษาระยะห่าง เป็นต้น โดยกกต.จะมีการนัดประชุมในวัน
อังคารที่ 27 เมษายนนี้เพือ่พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในจังหวัดที่เหลืออยู่ 
  “ยืนยันว่าส านักงานฯมีมาตรการที่เข้มข้นเพ่ือรับมือป้องกันโควิด ขณะนี้มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในพ้ืนที่
หลักๆแล้ว อาทิ ห้องประชุมกกต. ห้องท างานเลขาธิการ ห้องที่เลขาธิการฯเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ส่วนโซนอ่ืนๆจะ
ทยอยท าความสะอาดฆ่าเชื้อโดยเร็ว รวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้มีการปรับลดเวลาท างาน ให้บุคลากรมาท างานเท่าที่
จ าเป็น” นายกฤช กล่าว 
 
อ้างอิง   : https://www.naewna.com/politic/568400  
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25/04/2564 12:38 
กกต. ตรวจรอบแรก 122 คน ไม่พบติดเชื้อ 
 

 
 
กทม. 25 เม.ย.-กกต. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 122 คน ไม่พบเชื้อโควิด-19 เตรียมตรวจรอบ 2 ฉีดฆ่าเชื้อส านักงาน 
พร้อมลุยประชุมพิจารณารับรองผลเทศบาลอังคารนี้ เข้มมาตรการ สธ. 
กกต. วันนี้ ( 25 เม.ย.) นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ กกต.ประสาน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานภายหลัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 
23 เมษายนที่ผ่านมา ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยมี กกต.ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ กกต.เข้ารับการตรวจทั้งหมด 122 คน เป็นผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 89 คน ใกล้ชิดเสี่ยงต่ า 33 คน 
 สรุปผลออกมาว่าไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจครั้งที่ 1 หลังจากนี้ประมาณ 7 วันจะมีการ
ตรวจครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายกับทางกรมควบคุมโรคว่าจะเป็นวันใดและสถานที่ใด ทั้งนี้ทางส านักงานฯ ได้
สั่งให้บุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้วและให้ปฏิบัติงานแบบท างานที่บ้าน 
 นายกฤช ยังกล่าวว่า ในส่วนการท างานของ กกต.โดยเฉพาะการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนั้น การพิจารณาประกาศรับรองผล เป็นกิจกรรมที่เราต้องท าตามกฎหมาย ซึ่ง
ได้ท าเรื่องขออนุญาตไปทางกรมควบคุมโรค และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้ทางส านักงานต้องมี
มาตรการที่เข้มข้น จ ากัดผู้เข้าประชุมให้น้อยลง ลดเวลาประชุมให้น้อยลง และรักษาระยะห่าง โดย กกต.จะมีการนัด
ประชุมในวันอังคารที่ 27 เมษายนนี้ เพ่ือพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในจังหวัดที่เหลืออยู่ 
 “ยืนยันว่าส านักงานมีมาตรการที่เข้มข้นเพ่ือรับมือป้องกันโควิด ขณะนี้มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในพ้ืนที่
หลักๆแล้ว เช่น ห้องประชุม กกต. ห้องท างานเลขาธิการ ห้องที่เลขาธิการ กกต.เข้าร่วมประชุม ส่วนโซนอ่ืนๆจะทยอย
ท าความสะอาดฆ่าเชื้อโดยเร็ว รวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้มีการปรับลดเวลาท างาน ให้บุคลากรมาท างานเท่าที่จ าเป็น” 
นายกฤช กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-682467  
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อาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 12.45 น. 
กกต. -  ผู้บริหาร - จนท. 122 คน ไม่พบเชื้อโควิด 
ผลตรวจ กกต.- ผู้บริหาร - จนท. 122 คน ไม่พบเชื้อโควิด ลุยรับรองผลเทศบาลต่ออังคารนี้ พร้อมปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคเข้มข้น 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่
กกต.ประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงที่จะ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ภายหลังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการกกต. ติดเชื้อโควิด-19  ว่า 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ได้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยมี กกต.
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กกต.เข้ารับการตรวจทั้งหมด 122 คน เป็นผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 89 คน ใกล้ชิดเสี่ยงต่ า 33 คน 
สรุปผลออกมาว่าไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจครั้งที่ 1 โดยหลังจากนี้ประมาณ 7 วันจะมีการตรวจครั้ง
ที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายกับทางกรมควบคุมโรคว่าจะเป็นวันใดและสถานที่ใด ทั้งนี้ ทางส านักงานฯ ได้สั่งให้
บุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้วและให้ปฏิบัติงานแบบ work from home 
 ส่วนการท างานของกกต.โดยเฉพาะการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลนั้น นายกฤช กล่าวว่า การพิจารณาประกาศรับรองผล เป็นกิจกรรมที่เราต้องท าตามกฎหมาย ซึ่งได้ท าเรื่องขอ
อนุญาตไปทางกรมควบคุมโรค และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้ทางส านักงานฯต้องมีมาตรการที่เข้มข้น 
จ ากัดผู้เข้าประชุมให้น้อยลง ลดเวลาประชุมให้น้อยลง และรักษาระยะห่าง เป็นต้น โดยกกต.จะมีการนัดประชุมในวัน
อังคารที่ 27 เม.ย.นี้ เพ่ือพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในจังหวัดที่เหลืออยู่ 
 "ยืนยันว่าส านักงานฯมีมาตรการที่เข้มข้นเพ่ือรับมือป้องกันโควิด ขณะนี้มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในพ้ืนที่
หลักๆแล้ว อาทิ ห้องประชุมกกต. ห้องท างานเลขาธิการ ห้องที่เลขาธิการฯเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ส่วนโซนอ่ืนๆจะ
ทยอยท าความสะอาดฆ่าเชื้อโดยเร็ว รวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้มีการปรับลดเวลาท างาน ให้บุคลากรมาท างานเท่าที่
จ าเป็น" รองเลขาธิการ กกต. กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/839268  
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 25 เม.ย. 2564 13:16    
กกต. ตรวจโควิด-19 รอบแรก 122 คนไม่พบเชื้อ 
 

 
 

 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงกรณีที่ กกต.ประสานกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -
19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานภายหลัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 23 
เมษายน ที่ผ่านมา ทางกรมควบคุมโรคได้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมี กกต. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กกต.เข้ารับ
การตรวจทั้งหมด 122 คน เป็นผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 89 คน ใกล้ชิดเสี่ยงต่ า 33 คน สรุปผลการตรวจครั้งที่ 1 ไม่พบว่ามีการ
ติดเชื้อเพ่ิมเติม หลังจากนี้ประมาณ 7 วันจะมีการตรวจครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายกับทางกรมควบคุมโรคว่าจะ
เป็นวันและสถานที่ใด ทั้งนี้ ทางส านักงานฯ ได้สั่งให้บุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน 
และให้ปฏิบัติงานแบบท างานที่บ้านแล้ว 
 นายกฤช ยังกล่าวว่า ในส่วนการท างานของ กกต. โดยเฉพาะการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนั้น การพิจารณาประกาศรับรองผล เป็นกิจกรรมที่ต้องท าตามกฎหมาย ซึ่งได้
ท าเรื่องขออนุญาตไปทางกรมควบคุมโรค และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้ทางส านักงานต้องมีมาตรการที่
เข้มข้น จ ากัดผู้เข้าประชุมให้น้อยลง ลดเวลาประชุมให้น้อยลง และรักษาระยะห่าง โดย กกต.จะมีการนัดประชุมในวัน
อังคารที่ 27 เมษายนนี้ เพ่ือพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในจังหวัดที่เหลืออยู่  
 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันว่า ส านักงานฯ มีมาตรการที่เข้มข้นเพ่ือรับมือป้องกันโควิด 
ขณะนี้มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในพ้ืนที่หลักๆ แล้ว เช่น ห้องประชุม กกต. ห้องท างานเลขาธิการ ห้องที่เลขาธิการ 
กกต.เข้าร่วมประชุม ส่วนโซนอ่ืนๆ จะทยอยท าความสะอาดฆ่าเชื้อโดยเร็ว รวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้มีการปรับลดเวลา
ท างาน ให้บุคลากรมาท างานเท่าท่ีจ าเป็น 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000039212  
  

https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000039212


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

15 

 

 

 

25 Apr 2021 13:27 น. 
กกต. โล่ง ผู้บริหาร - เจ้าหน้าที่ 122 คน ไม่พบเชื้อโควิด-19 
 

 
 

กกต. โล่ง  ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่  122 คน ไม่พบเชื้อโควิด-19 เตรียมตรวจรอบ 2 พร้อมเร่งฉีดฆ่าเชื้อส านักงาน  
 วันนี้ (25 เม.ย.64) นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีที่ กกต.
ประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงที่จะติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานหลัง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19  ว่า เมื่อ
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา  ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ได้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 
 โดยมี กกต.ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  กกต. เข้ารับการตรวจทั้ งหมด 122 คน เป็นผู้ ใกล้ชิดเสี่ยงสู ง  
89 คน  ใกล้ชิดเสี่ยงต่ า 33 คน  สรุปผลออกมาว่า ไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจครั้งที่ 1   
  หลังจากนี้ประมาณ 7 วันจะมีการตรวจครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายกับทางกรมควบคุมโรคว่าจะเป็นวัน
ใดและสถานที่ใด  ทั้งนี้ทางส านักงานฯ  ได้สั่งให้บุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้ว
และให้ปฏิบัติงานแบบท างานที่บ้าน หรือ WFH 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/covid_19/477267  
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25 เมษายน 2564 13:33 น.   
เกือบเป็นคลัสเตอร์ใหม่!! 122 กกต. โล่งไม่พบผู้ติดชื้อโควิด เดินหน้ารับรองผลเทศบาลต่อ 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ 
กกต.ประสานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงที่จะ
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ภายหลังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการกกต.ติดเชื้อโควิด-19  ว่า 
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยมี 
กกต.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กกต. เข้ารับการตรวจทั้งหมด 122 คน เป็นผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 89 คน ใกล้ชิดเสี่ยงต่ า 33 คน 
สรุปผลออกมาว่าไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจครั้งที่ 1 โดยหลังจากนี้ประมาณ 7 วันจะมีการตรวจครั้ง
ที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายกับทางกรมควบคุมโรคว่าจะเป็นวันใดและสถานที่ใด ทั้งนี้ ทางส านักงานฯ ได้สั่งให้
บุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้วและให้ปฏิบัติงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮม 
 ส่วนการท างานของกกต.โดยเฉพาะการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลนั้น นายกฤช กล่าวว่า การพิจารณาประกาศรับรองผล เป็นกิจกรรมที่เราต้องท าตามกฎหมาย ซึ่งได้ท าเรื่องขอ
อนุญาตไปทางกรมควบคุมโรค และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้ทางส านักงานฯต้องมีมาตรการที่เข้มข้น 
จ ากัดผู้เข้าประชุมให้น้อยลง ลดเวลาประชุมให้น้อยลง และรักษาระยะห่าง เป็นต้น โดยกกต.จะมีการนัดประชุมในวัน
อังคารที่ 27 เมษายนนี้เพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในจังหวัดที่เหลืออยู่ 
 “ยืนยันว่าส านักงานฯมีมาตรการที่เข้มข้นเพ่ือรับมือป้องกันโควิด ขณะนี้มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในพ้ืนที่
หลักๆแล้ว อาทิ ห้องประชุมกกต. ห้องท างานเลขาธิการ ห้องที่เลขาธิการฯเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ส่วนโซนอ่ืนๆจะ
ทยอยท าความสะอาดฆ่าเชื้อโดยเร็ว รวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้มีการปรับลดเวลาท างาน ให้บุคลากรมาท างานเท่าที่
จ าเป็น” นายกฤช กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/238525  
 
  

https://siamrath.co.th/n/238525
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210425/79e9b79e98f6401730af3c42d634f7b2d2876ff1a81abd8e48b81cedba079742.jpg?itok=2NKdcqzL
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25 เมษายน 2564 
ผลตรวจ '122 ผู้บริหาร - จนท. กกต.' ไม่พบเชื้อโควิด รอตรวจซ้ ารอบสอง 
 

 
 
ผลตรวจ122ผู้บริหาร-จนท.กกต.ไม่พบเชื้อโควิด รอตรวจซ้ ารอบสอง 
 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ กกต.ประสานกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาตรวจหาเชื้อผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด -
19 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ภายหลังพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการกกต.ติดเชื้อโควิด-19  ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 23 
เมษายน ที่ผ่านมา ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาตรวจหา 
เชื้อโควิด -19 
 โดยมี กกต.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กกต. เข้ารับการตรวจทั้งหมด 122 คน เป็นผู้ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 89 คน ใกล้ชิด
เสี่ยงต่ า 33 คน สรุปผลออกมาว่าไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพ่ิมเติมส าหรับการตรวจครั้งที่ 1 โดยหลังจากนี้ประมาณ 7 วัน
จะมีการตรวจครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการนัดหมายกับทางกรมควบคุมโรคว่าจะเป็นวันใดและสถานที่ใด ทั้งนี้ ทาง
ส านักงานฯ ได้สั่งให้บุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มใกล้ชิดเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันแล้วและให้ปฏิบัติงานแบบเวิร์ค
ฟอร์มโฮม 
 ส่วนการท างานของกกต.โดยเฉพาะการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลนั้น นายกฤช กล่าวว่า การพิจารณาประกาศรับรองผล เป็นกิจกรรมที่เราต้องท าตามกฎหมาย ซึ่งได้ท าเรื่องขอ
อนุญาตไปทางกรมควบคุมโรค และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขอให้ทางส านักงานฯต้องมีมาตรการที่เข้มข้น 
จ ากัดผู้เข้าประชุมให้น้อยลง ลดเวลาประชุมให้น้อยลง และรักษาระยะห่าง เป็นต้น โดยกกต.จะมีการนัดประชุมในวัน
อังคารที่ 27 เมษายนนี้เพื่อพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในจังหวัดที่เหลืออยู่  
 “ยืนยันว่าส านักงานฯมีมาตรการที่เข้มข้นเพ่ือรับมือป้องกันโควิด ขณะนี้มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในพ้ืนที่
หลักๆแล้ว อาทิ ห้องประชุมกกต. ห้องท างานเลขาธิการ ห้องที่เลขาธิการฯเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ส่วนโซนอ่ืนๆจะ
ทยอยท าความสะอาดฆ่าเชื้อโดยเร็ว รวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้มีการปรับลดเวลาท างาน ให้บุคลากรมาท างานเท่าที่
จ าเป็น” นายกฤช กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934379  
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934379
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25 Apr 2021 13:46 น. 
กกต. ลุยถกต่อรับรอง “ผลเลือกตั้งเทศบาล” ที่เหลือ 24 จว. อังคารนี้ 
 

 
 

กกต.พร้อมลุยประชุมพิจารณารับรอง “ผลเลือกตั้งเทศบาล” ที่เหลือ 24 จังหวัด อังคารนี้ ป้องกันเข้มโควิด-19 
ตามมาตรการสาธารณสุข 
 วันนี้ (25 เม.ย.64) นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงการท างานของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง ( กกต . )  โดย เฉพาะการ พิจารณาประกาศรั บรอง  “ผล เลื อกตั้ ง
เทศบาล”  ให้กับ นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล ว่า การพิจารณาประกาศรับรองผล เป็นกิจกรรมที่เราต้อง
ท าตามกฎหมาย ซึ่งได้ท าเรื่องขออนุญาตไปทางกรมควบคุมโรค และได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 แต่ขอให้ทางส านักงาน กกต. ต้องมีมาตรการที่เข้มข้น จ ากัดผู้เข้าประชุมให้น้อยลง ลดเวลาประชุมให้น้อยลง 
และรักษาระยะห่าง โดย กกต.จะมีการนัดประชุมในวันอังคารที่ 27 เมษายนนี้ เพ่ือพิจารณาประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งในจังหวัดที่เหลืออยู่ 
  “ยืนยันว่าส านักงาน กกต. มีมาตรการที่เข้มข้นเพ่ือรับมือป้องกันโควิด-19  ขณะนี้มีการท าความสะอาดฆ่าเชื้อ
ในพ้ืนที่หลักๆ แล้ว เช่น ห้องประชุม กกต. ห้องท างานเลขาธิการ ห้องที่เลขาธิการ กกต.เข้าร่วมประชุม ส่วนโซน อ่ืนๆ 
จะทยอยท าความสะอาดฆ่าเชื้อโดยเร็ว รวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้มีการปรับลดเวลาท างาน ให้บุคลากรมาท างานเท่าที่
จ าเป็น" รองเลขาธิการ กกต. ระบุ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับ “ผลการเลือกตั้งเทศบาล” ที่ กกต.ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะรับรองหรือไม่รับรอง 
ยังคงเหลืออยู่ 24 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ สุโขทัย ตาก กาญจนบุรี 
ขอนแก่น พิษณุโลก ชุมพร ระนอง นครพนม ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี จันทบุรี สงขลา อุดรธานี 
สระบุรี นครศรีธรรมราช 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477268  
 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/477268
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26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:41 น.     
'อดีตรองอธิการ มธ.' แนะ กกต. ฟ้อง' ธนาธร 'สร้างหลักฐานเท็จสมัคร ส.ส. 
   

 
 
 26 เม.ย.64- รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Harirak Sutabutr ระบุว่าส านักงานอัยการสูงสุดยังไม่ได้แถลงเหตุผลที่สั่งไม่ฟ้องนายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในคดีที่กกต เห็นว่าเป็นความผิดตามพรป ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 2561 มาตรา 151 ซึ่งมีข้อความดังนี้ 
 “มาตรา ๑๕๑     ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือท าหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมือง
เสนอรายช่ัอเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีก าหนดยี่สิบปี” 
นายธนาธร ถูกร้องเรียนว่าขาดคุณสมบัติสมัครเป็น ส.ส.เนื่องจาก ณ วันสมัครคือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายธนาธร
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆ นั่นคือ บริษัทวีลัคมีเดีย อันเป็นลักษณะของบุคคลต้องห้าม 
ตามมาตรา 42 ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 หลังถูกร้องเรียน นายธนาธรตอบค าถามผู้สื่อข่าวว่า ได้โอนหุ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562  
ผู้สื่อข่าวแย้งว่าวันที่ 8 มกราคม คุณธนาธรหาเสียงอยู่ที่บุรีรัมย์ไม่ใช่หรือ นายธนาธรตอบว่า “คุณเข้าใจผิด” แต่
ภายหลังเมื่อมีการน าคลิปวีดิโอการปราศรัยหาเสียงของนายธนาธรที่บุรีรัมย์ในวันดังกล่าวมาแสดง นายธนาธรจึงให้ข่าว
ว่าได้กลับมาโอนที่กรุงเทพฯในวันนั้นทัน และพยายามน าหลักฐาน easy pass และใบสั่งขับรถด้วยความเร็วเกินก าหนด
มาแสดง 
 อย่างไรก็ดี กกต มีมติให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อร้องเรียนดังกล่าว  
 ข้อเท็จจริงปรากฎว่า ที่อ้างว่ามีการโอนหุ้นแล้วนั้น หลักฐานที่แสดงคือสัญญาซื้อขายหุ้น และส าเนาเช็คจาก
คุณสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ สั่งจ่ายนายธนาธรเป็นเงิน 6.75 ล้านบาท แต่นายธนาธรไม่ได้ยื่นแบบบัญชีแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น
หรือ บอจ 5 ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหลังจากที่อ้างว่าโอนหุ้นแล้วด้วยเหตุผลว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ท างาน
แล้ว และไม่เห็นว่าต้องรีบเร่งท า  
 อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ที่ยังคงท างานอยู่ให้ปากค าว่า ไม่มีใครสั่งให้ยื่น บอจ 5 หากสั่งก็ท าได้เพราะไม่ยากอะไร 
และเรื่องเช็คค่าซื้อหุ้น นายธนาธรก็ไม่ได้น าเข้าธนาคารทันที แต่ตามหลักฐาน เก็บเช็คไว้ประมาณ 4 เดือน โดยอ้างว่า 
มอบเช็คให้ภรรยาด าเนินการ แต่เนื่องจากลูกยังเล็ก จึงไม่มีเวลาน าเช็คไปเข้าธนาคาร 
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ด้วยเหตุนี้  ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าการโอนหุ้นของนายธนาธรมีพิรุธ และไม่เชื่อว่าได้มีโอนจริงก่อนวันที่   
6 กุมภาพันธ์ 2562 อันเป็นวันที่ยื่นบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้นจึงวินิจฉัยให้นายธนาธรพ้นสภาพการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 หลังจากนั้นกกต เห็นว่านายธนาธรยังมีความผิดตามมาตรา 151 เนื่องจากเชื่อว่านายธนาธรรู้อยู่แล้วว่าตัวเอง
ขาดคุณสมบัติ แต่ยังคงลงสมัครรีบเลือกตั้ง จึงยื่นฟ้องอาญา และส านักงานอัยการสูงสุดเพ่ิงสั่งไม่ฟ้องไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
 ความจริงแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยว่านายธนาธรมีเจตนาที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองมี
ลักษณะต้องห้ามหรือไม่ เพียงวินิจฉัยว่าไม่ได้มีการโอนหุ้นจริงก่อนวันสมัคร จึงต้องพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรดังที่กล่าวแล้ว 
 ค าถามจึงอยู่ที่ว่า นายธนาธรลงสมัครทั้งๆที่รู้อยู่แล้วหรือไม่ โดยส่วนตัวเห็นว่า ไม่ เพราะมองจากข้อเท็จจริงทั้ง
หมดแล้ว เชื่อได้ว่า นายธนาธรน่าจะหลงลืมโอนหุ้นก่อนวันสมัครมากกว่า เมื่อเห็นว่ามีส.ส.บางคนถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะ
เหตุนี้ จึงเริ่มไหวตัว และเมื่อมีผู้ร้องเรียนจึงพยายามท าหลักฐานการโอนหุ้นย้อนหลัง เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองต้องถูก
ตัดสิทธิ์ไปด้วย ซึ่งการท าเช่นนี้ หากเป็นจริง ถือได้ว่าเป็นการสร้างหลักฐานเท็จ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยไปในทางนั้น 
จึงไม่เชื่อว่ามีการโอนหุ้นจริง 
 การที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ น่าจะต้องมั่นใจว่า นายธนาธรไม่ได้ตั้งใจลงสมัครทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ ซึ่งความ
จริงข้อเท็จจริงมีความชัดเจนเพียงว่า นายธนาธรยังคงถือหุ้นวีลัคมีเดียอยู่ ในวันสมัคร ตามต าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ แต่นายธนาธรมีความจงใจหรือไม่ ณ วันสมัคร ยังไม่ชัด  
 หวังว่าผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะเห็นแย้ง และอัยการสูงสุดจะสั่งฟ้อง แล้วไปพิสูจน์กันในศาลจะดีกว่า  
อย่างไรก็ตาม ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ท าไมไม่มีการฟ้องกรณีสร้างหลักฐานเท็จ หรือเป็นเพราะไม่มีบัญัญัติไว้ในพรป  ว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 หรือหลักฐานไม่ชัดพอ ก็ไม่ทราบ แต่เรื่องนี้มีค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้ว กกต จึงน่าน ามาพิจารณาอย่างยิ่ง ว่าจะฟ้องได้หรือไม่ บางทีอาจจะพิสูจน์ได้ง่ายกว่า
กรณีแรกก็ได้. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100740  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/100740
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25 เมษายน 2564 - 14:51 น. 
"ชัชชาติ" ปฏิเสธข่าวลือถอนตัวชิงผู้ว่าฯ กทม.  
 

 
 
"ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ปฏิเสธข่าวลือถอนตัวชิงผู้ว่าฯกทม. หลังมีกระแสข่าวลือแพร่สะบัด พร้อมระบุยังเดินหน้าลง
สมัครและดูแลพี่น้องชาวกทม.  
     จากกรณีการแพร่สะพัดข่าว นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศ
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะถอนตัวเองไม่ลงรับสมัครเลือกตั้ง และจะกลับไปท างาน กับ
พรรคเพื่อไทย        
     ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที 25 เมษายน 2564 มีรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้ปฏิเสธข่าวลือที่ตนเองจะถอนตัวจากลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.  
     โดย นายชัชชาติ ยืนยันว่า ตนเองยังคงตั้งใจที่จะลงสมัครผู้ว่าฯกทม. รับใช้ประชาชนคนกรุงเทพมหานคร เช่นเดิม 
อย่างไรก็ดีกระแสข่าวดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้น โดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งนายชัช
ชาติ ก็ออกมาปฏิเสธเช่นกัน  
     ส าหรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.
ครั้งที่จะถึงนี้ เนื่องจากนายชัชชาติ ได้รับกระแสนิยมจากชาวโซเชียลจ านวนมาก  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/464787  
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/464787
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อาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 15.35 น. 
'จุรินทร์' รับประชาธิปัตย์ฉุน 'บิ๊กตู'่ ส่งธรรมนัสคุมปักษ์ใต้   
“จุรินทร์”ยอมรับปชป.ไม่พอใจค าสั่งนายกฯส่ง"ธรรมนัส"คุมปักษ์ใต้ เผย“บิ๊กตู่”ส่ง“วิษณุ”แก้ค าสั่ง ก่อนปัญหา
บานปลาย  ด้าน"ชินวรณ์"ชี้ส่งรมต.ข้ามห้วยดูแลพื้นที่ท ารัฐบาลผสมนับอายุถอยหลัง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการออกค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบงานภายใต้แนวคิดการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถูก
ข้อสังเกตว่ามีนัยยะทางการเมืองจากกรณีที่มอบหมายให้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และรอง
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ดูแลจังหวัดส าคัญในภาคใต้ คือสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ทั้งที่ค าสั่งก่อนหน้านี้
ก าหนดให้นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ดูแล   ว่า  หลังจากที่เห็น
ค าสั่งดังกล่าวแล้วยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่พอใจกับค าสั่งดังกล่าว และได้มีการหารือกันในระหว่างรัฐมนตรีของ
พรรคในทันที โดยตนได้มอบหมายให้นายจุติ และนายนิพนธ์ แจ้งให้นายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วตั้งแต่เมื่อ
วันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกฯให้แจ้งต่อที่ประชุมครม.ให้รับทราบว่าจะมีการทบทวนค าสั่งดังกล่าว โดยนายกฯ
ได้มอบหมายให้นายวิษณุรับไปด าเนินการแก้ไข ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จในสัปดาห์นี้ เพราะถ้ายุติได้เร็ว ก็จะเป็นการดี และ
เรื่องจะได้ไม่บานปลายโดยไม่จ าเป็น 
 ด้านนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีค าสั่งที่ 85/2564 มอบหมายให้รัฐมนตรี 
รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ว่า ในฐานะที่เป็นรองประธานวิปรั ฐบาล ซึ่งต้อง
ท างานประสานงานกัน ไม่อยากจะให้มองการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องเกมการเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล
ด้วยกัน ส่วนตัวเคยเสนอแนะว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรท างานในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ และมุ่งเน้น
ท างานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น การที่นายกฯ ออกค าสั่งเป็นแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะต่อ
การบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหนึ่งด้วย 
 นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ตนรอมาหลายวันแต่ก็ยังไม่มีใครมาอธิบายเหตุผลว่าท าไมถึงมีค าสั่งมาแบบนี้ ไม่ทราบ
ว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของนายกฯหรือไม่ นายกฯควรยึดหลักการท างานในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันในเชิง
สร้างสรรค์ ถ้ารัฐมนตรีมาท างานเพื่อประโยชน์และขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือประชาชน ตนไม่ขัดข้อง แต่ถ้ามาเพ่ือหวังเป็น
ฐานทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นพรรคใด รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วย  การมอบหมายงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะ
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รัฐบาลสมัยใด จะให้รัฐมนตรีที่รู้จักพ้ืนที่และเข้าใจปัญหาได้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นตัวแทนรัฐบาลประสานงานกับ
ข้าราชการและนักการเมืองในพ้ืนที่ ไม่ใช่เอานักการเมืองมาเป็นฐานการเมืองเพ่ือวางแผนหาเสียง มิฉะนั้น รัฐบาลผสม
คงได้นับอายุถอยหลัง 
 เมื่อถามว่าควรการทบทวนค าสั่งหรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า ไม่เรียกร้องให้ทบทวน แต่คิดว่าถ้าเป็นค าสั่งของ
นายกฯจริงก็อยากจะดูผลงานที่ออกมาว่าเป็นอย่างไร สุดท้ายคนที่รับมอบหมายท าตามนโยบายของนายกฯหรือไม่ ขอร้อง
เพียงอย่างเดียวว่าอย่ามาท าลายวัฒนธรรมการเมืองที่เคยเป็นมาในนามพรรคร่วมรัฐบาลก็แล้วกัน 
 นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ร.อ.ธรรมนัสที่ได้รับผิดชอบ จ.สงขลา นครศรีธรรมราช 
และภูเก็ต ขอให้พ้นวันที่ 5 พ.ค.ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีและส.ส. จากกรณีเคยต้องค า
พิพากษาความผิดคดียาเสพติดก่อนว่าสามารถด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีต่อได้หรือไม่ จากนั้นจึงมาวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้ง. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/839302   

https://www.dailynews.co.th/politics/839302
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25 เมษายน 2564 
รัฐบาลส่อร้าวอีก! 'จุรินทร์' รับ ปชป.  
ไม่พอใจแบ่งพื้นที่ รมต. จี้นายกฯทบทวน 
 

 
 
 
รัฐบาลส่อร้าวอีก! "จุรินทร์" รับปชป.ไม่พอใจค าสั่งนายกฯแบ่งพื้นที่รมต. จี้นายกฯทบทวน ด้านนายกฯรับปาก
หาทางออก สั่ง"วิษณุ" พิจารณา คาดสัปดาห์หน้าได้ค าตอบ 
 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์กรณีนายกรัฐมนตรมี
ค าสั่งที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรี รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด โดยถูก
ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรี รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รมช.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเดิมดูแลพ้ืนที่จังหวัด พะเยา เชียงราย และหนองบัวล าภู   ไปดูแลพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ที่เป็นความรับผิดชอบเดิมของนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทยนั้น 
 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับว่า หลังเห็นค าสั่งยอมรับว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่พอใจกับค าสั่งดังกล่าวและ
ได้มีการหารือกันในระหว่างรัฐมนตรีของพรรคในทันที โดยตนได้มอบหมายให้นายจุติ ไกรฤกษ์ และนายนิพนธ์ บุญญา
มณีได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา 
 จากนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในช่วงเช้าวันรุ่ ง ขึ้นคือวันอังคารที่  20 เม.ย.  นายนายกวิษณุ   
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายจากนายกฯรัฐมนตรีให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบว่าจะมี
การทบทวนค าสั่งดังกล่าว ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะแล้วเสร็จได้เพราะถ้ายุติได้เร็วก็จะเป็นการดีเรื่องจะได้ไม่บ าน
ปลายโดยไม่จ าเป็น 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีมีค าสั่ง แบ่งหน้าที่รัฐมนตรีโดยถูกตั้งข้อสังเกตว่า
เป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคน แต่ละพรรครับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ เพ่ือเตรียมการเลือกตั้ง ที่เห็นเด่นชัด
คือ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเดิมดูแลพ้ืนที่จังหวัด พะเยา เชียงราย และหนองบัวล าภู แต่กลับเปลี่ยนมาให้ดูแลพ้ืนที่จังหวัด
สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ที่เป็นความรับผิดชอบเดิมของนายนิพนธ์ 
 นอกจากนี้รมต.จากพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นนายจุติ ไกรฤกษ์ สส.พิษณุโลก ซึ่งเคยได้รับมอบหมายให้
ดูแลพื้นที่พิษณุโลก กลับถูกตัดจังหวัดพิษณุโลกออกไป ขณะที่นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีใหม่ซึ่งเป็น สส.สุราษฎร์ธานี
ก็กลับไม่ได้ดูแลพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี แต่ กลับถูกส่งไปดูแลภาคอีสาน คือหนองบัวล าภูกับร้อยเอ็ด คุณหญิงกัลยา โสภณ
พานิช แต่เดิมได้ดูแลจังหวัดราชบุรีก็ถูกตัดจังหวัดราชบุรีออกไป เป็นต้น จึงท าให้แกนน าพรรคประชาธิปัตย์เกิดความไม่
พอใจในกรณีดังกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934358   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934358
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วันที่ 26 เมษายน 2564 - 07:40 น. 
 “จุรินทร์” รับไม่แฮปป้ี ค าสั่ง ครม. ให ้รมต. คุมพื้นที่ 
 

 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีค าสั่งที่ 85/2564 มอบหมายให้รัฐมนตรี
รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด สามารถใช้งบประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งถูกมอง
เป็นการสร้างฐานเสียงทางการเมือง ว่า หลังจากเห็นค าสั่งดังกล่าวยอมรับว่า พรรคไม่พอใจกับค าสั่งดังกล่าวและได้มี
การหารือกันในระหว่างรัฐมนตรีของพรรคในทันที โดยมอบหมายให้นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้
นายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกฯ และได้รับมอบหมายจากนายกฯให้แจ้งต่อที่ประชุม ครม.รับทราบว่าจะมีการทบทวนค าสั่งดังกล่าว โดย
นายกฯได้มอบหมายให้นายวิษณุไปด าเนินการแก้ไข คาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะแล้วเสร็จ เพราะถ้ายุติได้เร็วก็จะเป็น
การดีเรื่องจะได้ไม่บานปลายโดยไม่จ าเป็น 
 ขณะที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ไม่
อยากจะให้บริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องเกมการเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน ส่วนตัวเคยเสนอแนะว่าพรรค
ร่วมรัฐบาลควรท างานในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ และมุ่งเน้นท างานให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
อย่างแท้จริง การที่นายกรัฐมนตรีออกค าสั่งมาเป็นแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงทรรศนะต่อการบริหารราชการแผ่นดินในส่วน
หนึ่งด้วย 
 “ผมรอมาหลายวันแต่ก็ยังไม่มีใครมาอธิบายเหตุผลว่าท าไมถึงมีค าสั่งมาแบบนี้ ไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นนโยบาย
ของนายกฯหรือไม่ ท่านนายกฯควรยึดหลักการท างานในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันในเชิงสร้างสรรค์ ถ้า
รัฐมนตรีมาท างานเพ่ือประโยชน์และขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือประชาชน ผมไม่ขัดข้อง แต่ถ้ามาเพ่ือหวังเป็นฐานทาง
การเมือง ไม่ว่าจะเป็นพรรคใดรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วย การมอบหมายงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะรัฐบาลนี้หรือ
รัฐบาลเดิมก็จะให้รัฐมนตรีที่รู้จักพ้ืนที่และเข้าใจปัญหาได้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นตัวแทนรัฐบาลประสานกับข้าราชการและ
นักการเมืองในพ้ืนที่ แต่ไม่ใช่เอานักการเมืองมาเป็นฐานการเมืองเพ่ือวางแผนหาเสียง ถ้าอย่างนี้ผมคิดว่ารั ฐบาลที่เป็น
พรรคร่วมนับอายุถอยหลังได้” นายชินวรณ์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2690629  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2690629
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88.jpg
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26 เมษายน 2564 00:04 น.  
"วิษณุ" รับนโยบายนายกฯ แบ่งจังหวัด รมต. ใหม่ หลัง ปชป. ออกมาโวย 
 

 
 
จากกรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาระบุว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมทบทวนค าสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรี รับผิดชอบ 
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด โดยมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม ด าเนินการ 
 วันที่ 25 เม.ย.64 นายวิษณุ ได้เปิดเผยว่า นายกฯได้สั่งการว่า ใครประสงค์ปรับเปลี่ยนอย่างไรให้แจ้งความเห็น
มายั ง ตน  เ พ่ื อ ให้ ตนรวบรวม เสนอแจ้ งน ายกฯ  ทั้ ง นี้  ถ้ า มี ก า ร เปลี่ ย นแค่ จ ากแผน  1 ไป เป็ นแผน  2  
ก็เปลี่ยนง่าย แต่บางทีถ้าเปลี่ยนจากแผน 2 ไปเป็นแผน 3 ก็ต้องรวบรวมข้อเสนอรัฐมนตรีแต่ละคนเพ่ือหาจุดที่ลงตัว
แล้วค่อยเสนอนายกฯอีกครั้ง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ที่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่
ดูแลภาคใต้ได้แสดงความไม่พอใจตั้งแต่เห็นค าสั่ง และบ่นให้คณะท างานฟังตั้งแต่เห็นการแบ่งจังหวัดแล้ว ขณะที่ในการ
ประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างมีการรายงานวาระดังกล่าวให้ครม.ทราบ นายวิษณุได้กล่าวว่า การแบ่งรายจังหวัด
ให้รัฐมนตรีดูแลนี้สามารถสับเปลี่ยนได้ในภายหลัง เพราะเข้าใจว่าบางคนได้ท างานในพ้ืนที่ไปมากแล้ว 
 
อ้างอิง   : https://siamrath.co.th/n/238680  
 
  

https://siamrath.co.th/n/238680
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210426/9241495ecd2bcb406b8aa7baf3787cca91a16e4aeda908851ac6b7a8e78c5bc5.jpg?itok=fG54Zb8L
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วันที่ 25 เมษายน 2564 - 18:35 น. 
 ‘ภูมิธรรม’ โต้ข่าว ‘เพื่อไทย’ ร่วมรัฐบาลแทน ‘ภูมิใจไทย’ ย้ า รบ.ควรลาออก-คืนอ านาจให้ ปชช. 
 

 
 
‘ภูมิธรรม’ ออกโรงโต้ข่าว พท.ร่วม รบ.แทนพรรค ภท. ย้ า รบ.ควรลาออก-คืนอ านาจให้ ปชช. 
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีมีข่าวว่ามี
ความพยายามหาพรรคส ารองไปร่วมรัฐบาลในปัจจุบัน และมีการเตรียมดึงพรรคเพ่ือไทยเข้าร่วมแทนพรรคภูมิใจไทย 
(ภท.) พร้อมทั้งอ้างข่าวว่าพรรค พท.พร้อมเข้าร่วม โดยไม่มีข้อต่อรองและไม่มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมใดๆ นั้น ตนขอ
ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องเลื่อนลอย ไม่มีมูลความจริง 
 นายภูมิ ธ รรมกล่ าวว่ า  พรรค พท.ขอปฏิ เสธข่ าวดั งกล่ าวว่ า ไม่มีมู ลความจริ งแต่อย่ าง ใด  ทั้ งนี้   
พรรค พท.เราชัดเจน และเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นการสะท้อนความล้มเหลวในการบริหารงานของฝ่ายพรรคร่วม
รัฐบาล และสะท้อนความแตกแยกและความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลประยุทธ์และพวก ในปัจจุบัน เหตุการณ์เช่นนี้ 
นับเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการบริหารสถานการณ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาของประเทศ ในสถานการณ์ท่ีมีวิกฤตหลายด้านรุนแรง 
 “เราเชื่อว่าวันนี้ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลก าลังเสื่อมถอยอย่างรุนแรง หากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไข
วิกฤตการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นให้คลี่คลายงได้ รัฐบาลควรลาออก หรือคืนอ านาจกลับไปให้ประชาชนตัดสินใจใหม่ด้วยการ
ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 
 “พรรค พท.พร้อมจะเข้ามาเป็นแกนกลางในการดึงความร่วมมือของประชาชนทุกฝ่าย ช่วยกันแก้ไขปัญหา ฝ่า
ฟันประเทศให้พ้นวิกฤต” นายภูมิธรรมกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2690290  
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2690290
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วันที่ 26 เมษายน 2564 - 10:21 น. 
“อนุสรณ์” ปัดข่าว พท.ร่วมรัฐบาลแทน ภท. ชี้ เป็นไปไม่ได้ พรรคอันดับ 1 จะไปเป็นพรรคอะไหล่ให้พรรคอ่ืน 

 
 
“อนุสรณ์” ปัดข่าว พท.ร่วมรัฐบาลแทน ภท. ชี้ เป็นไปไม่ได้ พรรคอันดับ 1 จะไปเป็นพรรคอะไหล่ให้พรรคอ่ืน 
 เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีมีการเสนอข่าว
ว่ามีความพยายามหาพรรคส ารองไปร่วมรัฐบาลในปัจจุบัน และมีการเตรียมดึงพรรคพท. เข้าร่วมแทนพรรคภูมิใ จไทย 
(ภท.) พร้อมทั้งอ้างข่าวว่าพรรค พท.พร้อมเข้าร่วม โดยไม่มีข้อต่อรอง และไม่มีเงื่อนไขในการเข้าร่วมใดๆ นั้น ตนขอ
ปฏิเสธ และยืนยันว่าข่าวดังกล่าว ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด เป็นเฟคนิวส์เต้าข่าว เพ่ือหวังผลทางการเมือง เบี่ยงเบน
ประเด็นปัญหาในวิกฤตเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลที่ขัดแย้งแตกแยกกันอย่างหนัก สะท้อนความล้มเหลวในการ
บริหารงาน จนเกิดสภาพความแตกแยกและความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลประยุทธ์ เป็นที่น่าสงสัยว่าแทบทุกครั้งที่มี
กระแสข่าวความขัดแย้งระหองระแหงกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล จะมีการใช้หมากเกมการเมืองโบราณตื้นๆเคลื่อนไหว
โดยใช้วิธีการเต้าข่าวเปิดประเด็นแบบนี้ตลอด พรรคเพ่ือไทยเป็นสถาบันทางการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตย ที่ได้รับความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ จนมีจ านวนส.ส.มากที่สุดในสภา หากไม่เจอกลไก
ลับลวงพรางของรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาเพ่ือให้พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นรัฐบาล พรรคพท. ต้องได้เป็นรัฐบาล 
น่าเสียดายว่าคนไทยต้องเจอทั้งวิกฤตโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ที่รัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
อะไรได้เลย หากพรรคเพ่ือไทยมีโอกาสได้ท าหน้าที่เป็นรัฐบาล จะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศชาติได้ดีกว่า
รัฐบาลชุดปัจจุบันอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นใดๆที่สถาบันทางการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศอย่าง
พรรคพท. จะไปเป็นพรรคอะไหล่ส ารอง เสียบแทนพรรคการเมืองอ่ืนในซีกพรรคร่วมรัฐบาล รัฐบาลประยุทธ์ ก าลัง
เข้าตาจน โควิดระบาดระลอกแรก หน้ากากอนามัยล่องหน ปล่อยให้โควิดระบาดจนถึงระลอกที่ 3 เกิดวิกฤตวัคซีนขาด
แคลนไม่เพียงพอ ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุม ปัญหาการกระจายวัคซีนไม่เหมาะสม ไม่เท่าเทียม ไม่ทั่วถึง ทั้งหมดนั้น
เป็นเพราะรัฐบาลท าตัวเอง ที่ไม่มีเอกภาพ ไร้เสถียรภาพ ไร้ประสิทธิภาพ ล้มเหลวในการท างานระหว่างพรรคร่วม
รัฐบาลด้วยกันเอง 
 “สิ่งที่รัฐบาลประยุทธ์ควรท ามากว่าการหาพรรคส ารอง คือ ลาออก หรือยุบสภา คืนอ านาจให้ประชาชน เพราะ
เมื่อคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น ถนนทุกสายจะไหลรวมไปสู่การออกมาขับไล่รัฐบาลประยุทธ์ ถึงวันนั้นรัฐบาลต้อง
ออกไปอยู่ดี เพราะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้ว” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2690794  
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2690794


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 
25 เมษายน 2564 - 11:53 น. 
ลุงป้อม ขยับ หาพรรคส ารอง  เล็ง เพื่อไทย แทน ภูมิใจไทย  
 

 
 
ลุงป้อม ขยับ หาพรรคส ารอง เล็ง เพื่อไทย แทน ภูมิใจไทย  
 การเมืองเรื่องโควิด ก าลังเขย่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯอย่างหนัก หลังการระบาดระลอก3 ที่
ดูเหมือนว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสตัวนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่า ความระหองระแหงในพรรคร่วมรัฐบาล
ระหว่าง พลังประชารัฐ กับ ภูมิใจไทย ส่งผลต่อการร่วมมือกันในการบริหารงานในครม.  ความไม่เป็นเอกภาพเห็น
ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆระหว่างตัวนายกฯ และ อนุทิน ชาญวรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ก ากับดูแลกระทรวงสาธารณสุข  
 นับแต่การจัดหาวัคซีนที่มีความล่าช้า จนนายกฯต้องตั้งคณะกรรมการภาคเอกชนให้จัดหาวัคซีนในองค์กรธุรกิจ
เนื่องเพราะอ านาจการอนุญาตไปอยู่ที่คณะกรรมการอาหารและยา ที่มีพรรคภูมิใจไทยคอยก ากับอยู่ แต่กว่าจะถั่วจะสุก
งาก็ไหม้ เพราะการระบาดระลอกท่ี3 ที่มีต้นตอมาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ นอกจากดารา นักร้อง และสาวบริการ
จะติดโควิดแล้วเป็นตัวแพร่เชื้อไปทั่วประเทศ ยังมีรัฐมนตรีติดโควิดในช่วงเวลาเดียวกันด้วย แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธว่าไม่ได้
ไปเที่ยวทองหล่อ แต่มีลูกน้องและต ารวจติดตามรวมถึงสส.ในพรรคไป สังคมก็คงมีค าตอบเองว่าไปหรือไม่ไป  
 ประกอบกับการระบาดรอบ3 สะท้อนความบกพร่องในการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขที่
มี อนุทิน เป็นรัฐมนตรี เพราะมีผู้ป่วยจ านวนมากที่ไม่สามารถตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลได้ และไม่มีโรงพยาบาลรับ
คนป่วย นี่ถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงของผู้บริหาร   
 จนกระทั่งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า หมอไม่ทน เปิดแคมเปญรณรงค์ล่ารายชื่อขับไล่ อนุทิน ออกจากต าแหน่ง
รัฐมนตรี  พล.อ.ประยุทธ์ ก็คงจะอึดอัดอยู่พอสมควร แต่ก็ท าอะไรได้ไม่มาก ต้องปล่อยให้  พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และผู้จัดการรัฐบาลไปด าเนินการหาแผนสองรองกรณีฉุกเฉินเอาไว้  
 เพราะก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร  ก็ได้พูดคุยกับ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ที่มีสัมพันธ์ 
อันดีกับ ทักษิณ ชินวัตร ที่ส าคัญ สุริยะ ก็มีสส.ฝากเลี้ยงไว้ในพรรคเพ่ือไทย จ านวนหนึ่ง เพ่ือขอพรรคเพ่ือไทยเป็นพรรค
ทางเลือกหากจ าเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับพรรคภุมิใจไทยออก  
 “ทางพรรคเพ่ือไทย ยืนยันมาจากแดนไกลว่า ไม่มีเงื่อนไขและข้อต่อรองกับต าแหน่งรัฐมนตรี จะให้เก้าอี
กระทรวงไหนก็ได้” แหล่งข่าวคนใกล้ชิดระดับแกนน าเปิดเผยการหารือกัน  
 เช่นนี้เท่ากับว่าหากปรับพรรคภุมิใจไทยออก จะท าให้กระทรวงสาธารณสุข ที่มีความส าคัญในการต่อสู้กับโควิด 
มาอยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่พล.อ.ประยุทธ์ ได้วางตัว นพ.ปิยสกล สกลสัตยาธร อดีตรมว.สาธารณสุขเอาไว้เป็นตัว
ตายตัวแทนในเก้าอ้ีว่าการสาธารณสุข  การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลในพรรคพลังประชารัฐ 
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เพราะในการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้น พล.อ.ประวิตร จะประกาศลาออกเพ่ือล้างไพ่แล้วให้สมาชิกเลือกหัวหน้าใหม่ ก็ยัง
เป็นพล.อ.ประวิตร เหมือนเดิม  
 ส่วนต าหน่งเลขาธิการพรรคนั้น ให้ สันติ พร้อมพัฒน์ กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไปตกลงกันว่าใครจะเป็น
เลขาธิการพรรค เพราะต าแหน่งเลขาธิการพรรคจะต้องมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายพรรคเดือนละ 20ล้าน  เมื่อเปลี่ยน
โครงสร้างใหม่พลังประชารัฐเสร็จสรรพแล้ว จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะต้องปรับใหญ่ทั้งครม.มีการเกลี่ยเก้าอ้ี
กันใหม่ จะอาศัยช่วงนี้ ปรับเอาพรรคที่มีปัญหาอย่างภุมิใจไทยออกไป แต่ข่าววงในรายงานว่า อย่างเร็วน่าจะหลัง
งบประมาณป2ี565 ผ่านสภาไปเสียก่อน จากนั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/464766  
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25 Apr 2021 15:13 น. 
แบ่งงาน รมต. คุมพื้นที่ รอยร้าว “ปชป. - พลังประชารัฐ”  
 

 
 

เปิดเบื้องหลังค าสั่งแบ่งงานรมต.คุมพื้นที่ “ธรรมนัส”เขียนโผให้ “บิ๊กป้อม” ชง ครม. จนสร้างความไม่พอใจกับ 
“ปชป.” เพราะมองว่าเป็นการเอาเปรียบทางการเมือง 
 ภายหลังนายกรัฐมนตรีมีค าสั่งที่ 85/2564 เพ่ือมอบหมายให้รัฐมนตรี รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคน แต่ละพรรครับผิดชอบในพ้ืนที่
จังหวัดต่างๆ เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง  
 แต่ได้สร้างความไม่พอใจให้กับ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) เพราะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ กลับได้ไป
ดูแลพื้นที่ที่ไม่ใช่พ้ืนของตัวเอง แถมมีการโยกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ไปดูแลในพื้นที่คาดว่าจะเป็นการ
ขยายฐานเสียงเพ่ือหวังผลทางการเมือง 
 เรื่องนี้ท าให้ พรรคประชาธิปัตย์ โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะ
หัวหน้า ได้มอบหมายให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ และ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้แจ้ง
กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ว่า “ค าสั่งนี้เป็น
การเอาเปรียบทางการเมือง” 
 ส าหรับที่มาของค าสั่ง มีรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ของพรรคพลังประชารัฐ 
ได้เขียนโผให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอในการ
ประชุม ครม.เมื่อวันอังคารที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา และนายวิษณุ ได้แจ้งว่า รัฐมนตรีคนใดต้องการให้มีการแก้ไขค าสั่งให้
เสนอมาภายใน 3 วัน เพ่ือน าไปปรับปรุงในการประชุมครม.ครั้งหน้า 
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 ก่อนหน้านี้ การออกค าสั่งดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า จะเป็นการปูทางไปสู่การเลือกตั้งหรือไม่ เพราะเป็น
การแบ่งงานให้รัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละพรรครับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดที่เป็นฐานเสียงของตัวเอง  โดยเฉพาะกรณี
ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่เดิมดูแลพ้ืนที่ หนองบัวล าภู พะเยา และ เชียงราย แต่ครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแล 
สงขลา นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต ท าให้ถูกมองได้ว่า เป็นการเตรียมดูแลพื้นที่ส าหรับการเลือกตั้งในอนาคต ก่อนหน้า
นี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เป็นหัวหน้าทีมของพรรคพลังประชารัฐ และสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรี 
ธรรมราช เขต 3 ประกอบกับมีกระแสข่าวในพลังประชารัฐว่า จะให้ร.อ.ธรรมนัส เป็น หัวหน้ากลุ่มดูแล 14 ส.ส.ภาคใต้  
ขณะที่ นายอธิรัฐ ที่ได้ดูแล จ.ขอนแก่น เปลี่ยนจากเดิมที่ดูแล นครราชสีมา และชัยภูมิ  
นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกฯ ที่มีต าแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแล จ.
สมุทรปราการ เพ่ิมข้ึน  
ส่วน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จากเดิมดูแลกาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม ถูกเปลี่ยนให้ดูแล นนทบุรี ปทุมธานี 
และ ระนอง 
นายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฎร์ธานี รมช.พาณิชย์คนใหม่ ก็ไม่ได้ดูแลพ้ืนที่ตนเอง แต่ได้ดูแลพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด และ
หนองบัวล าภู  
หรือแม้แต่  นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์  ซึ่ งเป็นอดีต ส.ส.พิษณุโลก  
ก็ไม่ได้ดูแลจังหวัดพิษณุโลก แต่ได้ไปดูแลจังหวัดอ านาจเจริญ ยโสธร และ พัทลุง แทน 
และกรณีของ นายนิพนธ์ ซึ่งเป็นอดีตส.ส.สงขลา ดูแลพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช แต่มีการปรับเปลี่ยนให้
ไปดูแลจังหวัดตรัง และสตูล 
  กรณีท่ีเกิดขึ้นนี้ ถือเป็น “รอยร้าว” ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง ระหว่าง “ประชาธิปัตย์” กับ “พลังประชา
รัฐ” ต้องจับตาดูว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 27 เม.ย.นี้ นายกรัฐมนตรี จะมีการแก้ไขค าสั่งดังกล่าวหรือไม่ 
และเป็นที่พอใจของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่? 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477280  
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25 เมษายน 2564 - 15:36 น. 
'โอ๋' ขาลง หนาววงศ์วาน 'เนวิน' 
 

 
 
 
โควิดวิกฤตศรัทธา "ศักดิ์สยาม" ฝ่ามรสุมคลัสเตอร์ทองหล่อ "เนวิน" จะเอายังไง 
 หลังจากเข้ารับการรักษาจากอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.2564 
สั ปดาห์ หน้ า  “ศั ก ดิ์ ส ย าม  ชิ ดช อบ ” รั ฐ มนตรี คมนาคม  จะกลั บมาปฏิ บั ติ ง านตามปกติ  ร ะหว่ า งที่   
“เสี่ยโอ๋” หายหน้าหายตาไป สื่อมวลชนก็ยังเกาะติดประเด็น “คลัสเตอร์ทองหล่อ” ต้นตอโควิดรอบใหม่ ซึ่งเสี่ยโอ๋ได้
ชี้แจงไปแล้ว ไม่ได้เข้าไปสถานบันเทิงย่านนั้น แต่ติดเชื้อโควิดจากคนใกล้ชิดที่ไปแถวทองหล่อ  อย่างไรก็ตาม “เสี่ยโอ๋” 
มอบอ านาจให้ทนายความส่วนตัว แจ้งความด าเนินคดีกับมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า
พรรคไทยศรีวิไลย์ กรณีหมิ่นประมาทตามท่ีมีข่าวไปก่อนหน้านี้ 
 ด้าน “เสี่ยเต้” โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า “ขอบคุณเสี่ยโอ๋ที่กรุณาฟ้องผม ต่างคนต่างท าหน้าที่ . . ”  
ดูเหมือน “เสี่ยเต้” จะไม่ยอมจบง่ายๆ เตรียมบุกบุรีรัมย์ไปฟ้องเสี่ยโอ๋อีกต่างหาก  
 “เนวิน ชิดชอบ” พ่ีชายเสี่ยโอ๋ รู้ดีว่า คลัสเตอร์ทองหล่อ จะตามหลอกหลอนน้องชายสุดรักไปอีกนาน และเริ่ม
มีขบวนการใต้ดินออกมาแล้ว จึงต้องเดินเกมรุกโตกลับบ้าง 
 คลัสเตอร์ทองหล่อ และการบริหารจัดการโควิดระลอก 3 ท าเอาพรรคภูมิใจไทยตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์
อย่างรุนแรง แถมมีคนลุกข้ึนมาขับไล่ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล ออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีอีก ใครก็รู้ว่า พรรคภูมิใจ
ไทยที่มี “เสี่ยหนู” เป็นหัวหน้าพรรค และ “เสี่ยโอ๋” เป็นเลขาธิการพรรคนั้น แท้จริงๆแล้ว ผู้ถือดุลอ านาจแฝงในพรรค
คือ “เสี่ยเป็ด” แห่งบ้านชิดชอบ 
 
นักกลยุทธ์ 
 14-15 ปีที่แล้ว สมัยที่ “เนวิน” ยังเป็นยอดขุนพลของทักษิณ ชินวัตร มีนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่ง ที่เขียน
บทความประจ าใน นสพ.ผู้จัดการรายวัน ได้อธิบายความเป็นยอดขุนพลของนักการเมืองบุรีรัมย์ว่า 
 “คุณเนวินเป็นคนมีเสน่ห์ทางการเมือง ในบรรดาพรรคการเมืองที่มีชีวิตเกือบครึ่งหนึ่งในปัจจุบัน คุณเนวินมี
โอกาสโปรยเสน่ห์ทางการเมืองมาแล้ว บรรดาหัวหน้ารัฐบาลที่คุณเนวินร่วมด้วย ล้วนหลงเสน่ห์คุณเนวินทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
เป็นคุณบรรหาร ศิลปอาชา หรือคุณชวน หลีกภัย หรือแม้แต่คุณทักษิณเอง” 
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 บทความนี้เผยแพร่เมื่อปี 2547 แต่ก็ยังใช้ได้ เพราะยุคหลังๆ สุเทพ เทือกสุบรรณ และอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ยัง
หลงเสน่ห์เนวิน รวมถึง “พ่ีน้อง 3 ป.” ที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมาแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ จนมายุครัฐบาล คชส. และรัฐบาล
ประยุทธ์  
 “เสน่ห์ของคุณเนวิน มิได้อยู่ที่คุณสมบัติด้านกายภาพ หากแต่อยู่ที่การเป็นคนเอาการเอางาน หนักเอาเบาสู้ 
อ่านใจ "นาย" แม่นราวกับจับวาง เมื่อท างานรับใช้ใคร ก็ท างานอย่างเต็มสติปัญญา และก าลังความสามารถ เรียกได้ว่า
เป็นการท างานชนิดถวายหัว” นักเศรษฐศาสตร์-นักเขียนคนดังกล่าวพูดถึงเนวิน ยอดขุนพลของอดีตนายกรัฐมนตรี
หลายคน และในวันข้างหน้า เขาพร้อมจะท างานถวายหัวให้ “นาย” ใหม่ ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ 
 
คืนดีนายใหญ่ 
 แม้คนเสื้อแดงส่วนใหญ่ ยังมองว่า เนวินคือคนทรยศนายใหญ่ และไม่มีวันที่คนแดนไกลจะให้อภัย แต่ คนที่
รู้จักเนวินก็เชื่อว่า ในอนาคต ผู้มากบารมีบุรีรัมย์กับทักษิณ อาจได้ท างานร่วมกันอีกก็ได้  หลายปีก่อน มีคนเล่าว่า ที่วัด
เทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ในงานบ าเพ็ญกุศลศพนายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง 
เพาเวอร์ ค่ าคืนหนึ่ง บังเอิญว่า เนวิน ชิดชอบ, วิษณุ เครืองาม และคุณหญิงพจมาน พร้อมลูกๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
 ก่อนที่คุณหญิงอ้อ จะเดินทางเข้าสู่ศาลาสวดศพ เนวินลุกขึ้นมายืนรอตรงประตูทางเข้าอย่างตั้งใจ ทันทีที่
คุณหญิงจันทร์ส่องหล้าเดินเข้ามา เนวินยกมือไหว้อย่างนอบน้อม คุณหญิงก็รับไหว้ด้วยใบหน้ายิ้มนิดๆ  
ค าว่า การเมืองไทยไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร ยังคงใช้ตลอดไป ซึ่งนักเลือกตั้งระดับจอมยุทธ์เชื่อว่า วันข้างหน้าโอกาสที่
พรรคสีน้ าเงิน จะจับขั้วกับพรรคสีแดงก็เป็นไปได้ ที่ส าคัญ อนุทิน ชาญวีรกูล ก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกับทักษิณ และเขา
เคยให้สัมภาษณ์สื่อว่า ยังเคารพนับถืออดีตนายกฯ ทักษิณ  ดังนั้น ในภาวะขาลงของภูมิใจไทย อันเนื่องจากมาวิกฤตโค
วิด เนวินอาจยอมเจ็บเหมือนตอนเจอกระแส “ยี้” เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งครอบครัว “ชิดชอบ” ต้องถอยไปสังกัดพรรค
เล็กๆ เพื่อรอคอยโอกาสการกลับมาผงาดอีกหน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/464794  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/464794
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25 เม.ย. 2564-16:15 น. 
ปัญหาวัคซีน กับ ความไม่เชื่อม่ัน ต่อรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
FootNote ปัญหา วัคซีน กับ ความไม่เชื่อม่ัน ต่อ รัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ระหว่างความมั่นใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความมั่นใจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ต่อกรณี “วัคซีน
ทางเลือก” ก าลังกลายเป็นค า ถามอย่างแหลมคมยิ่ง เป็นค าถามจากความไม่มั่นใจจากอีกด้านหนึ่งของการเมือง เป็น
ค าถามท่ีต้องการความแน่นอน 1 วัคซีนแอสตร้า เซนิคา วัคซีนไฟเซอร์จะมาเมื่อใด ขณะเดียวกัน 1 ซึ่งทวีความร้อนแรง
อย่างเป็นพิเศษก็คือ ที่ว่าจะฉีดให้ครบ 50 ล้านคนภายในปี 2564 นั้นมีแนวโน้มและความเป็นไปได้เพียงใด ค าถาม
เหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจากความไม่เชื่อมั่น ไม่เพียงเพราะเป็นสิ่งที่เพ่ิงเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2564 หากแต่เป็นเพราะมิได้
มี การตระเตรียมอย่างแสดงความพร้อมเพียงพอ 
 เป็นความไม่มั่นใจจากท่าทีและการแสดงออกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล ปมเงื่อนอยู่ตรงที่แรกที่มีการท้วงติงในเรื่องนโยบายการจัดหาวัคซีนโดยเฉพาะข้อสังเกตจาก นายธนา
ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ว่าเป็นแนวนโย บายอันสะท้อนถึงการ”แทงม้าตัวเดียว” สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างสูงให้กับ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงกับมีการฟ้องร้องกล่าวโทษ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ขณะเดียวกัน ก่อนเดือนเมษายน ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ไม่ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ล้วนยังด าเนิน
มาตรการ”แทงม้า ตัวเดียว”ในกรณีของวัคซีน 
 ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวจาก สมาคมโรงพยาบาลเอกชน หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ประสาน
กับ 40 ซีอีโอในเรื่องวัคซีนจึงน าไปสู่โครงการ”วัคซีนทางเลือก” และน าไปสู่การประกาศว่าได้มีการติดต่อกับสปุทนิค วี 
ได้มีการติดต่อกับไฟเซอร์ อย่าต าหนิอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนเลยที่มีค าถามต่อความแน่นอนในการเข้ามาของ”
วัคซีนทางเลือก” เพราะความไม่แน่นอนในอดีตนั้นเองคือพ้ืนฐานแห่งความไม่เชื่อมั่น ไม่ว่าจะต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ไม่ว่าจะต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แม้จะมีพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเครื่องมือก็ตาม 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6361675  
 

  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6361675
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81.jpg
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25 เมษายน 2564 23:00 น.  
เร่งรักษา "แนวร่วม" ! 
 

 
 

สถานการณ์ของ "รัฐบาล" โดยเฉพาะ "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ดูจะหนักหนาสาหัส พอๆกับ "วิกฤติโควิด"เสียแล้ว ! 
 ก่อนหน้านี้ บรรดานักการเมือง ต่างพากันโหมโรง ดาหน้าถล่มรัฐบาลว่าให้ระวังตัว อาจจะอยู่ไม่ครบเทอม ร่ าๆ
ไปก่อนถึงเวลา ด้วย "วิกฤติรัฐธรรมนูญ" หลังจากที่ รัฐบาลจับมือกับ "250 ส.ว." พากัน "คว่ า" ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน
วาระที่สาม แถมยัง "วางสนุ๊ก" จน "ฝ่ายค้าน" ไปจนถึง "3 พรรคร่วมรัฐบาล" ไม่สมอารมณ์ หันไปผนึกก าลังกันเอง ทั้ง 
ประชาธิปัตย์ -ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา เพ่ือยื่นร่างแก้ไขฉบับของ "3 พรรคร่วม" ไม่ขอสังฆกรรมกับ "พรรคพลัง
ประชารัฐ" ที่ประกาศเป็นผู้น าแก้รัฐธรรมนูญ 
 แต่แล้ว กลับกลายเป็นว่า เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่สาม เข้าโจมตีประเทศไทย ด้วยการ
เกิด "คลัสเตอร์" จาก สถานบันเทิง โดยมีรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยถูกพาดพิง และถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในต้นตอ
ของการแพร่ระบาด แล้วยังกลายเป็นว่า รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงสาธารณสุข อย่าง "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรี 
ก าลังถูก "รุกไล่" กดดันอย่างหนัก ว่าล้มเหลว ผิดพลาด จากการบริหารงานในการรับมือกับไวรัสโควิด ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนการรักษาผู้ป่วย ไปจนถึงการจัดหาวัคซีนเพ่ือมาฉีดให้กับคนไทยได้ทันภายในสิ้นปีนี้ ทั้ง 50 ล้านคนตามที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศไว้หรือไม่ 
 เวลานี้ ทั้งสังคมและพรรคฝ่ายค้าน ก าลังกดดันพรรคภูมิใจไทย และอนุทิน รวมไปถึงศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.
คมนาคมในฐานะเลขาธิพรรค ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ "คลัสเตอร์ทองหล่อ" แม้เจ้าตัวจะออกมาชี้แจง และปฏิเสธหลายต่อ
หลายครั้งแล้วก็ตาม 
 ทว่าแรงกดดันที่พุ่งไปยังพรรคภูมิใจไทย อาจเป็นเพียงแค่ "ส่วนเสี้ยว" ที่อาจเปิดช่องให้รัฐบาลถูกโจมตี แม้จะมี
เสียงเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ "ตัดตอน" ขับพรรคภูมิใจไทยพ้นจากรัฐบาล จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงก็ตาม แต่ประเด็น
ปัญหาที่น่าจะสร้างสั่นสะเทือนได้มากไปกว่าเรื่องของพรรคภูมิใจไทยและอนุทิน กลับอยู่ในโจทย์ที่ว่า ที่สุดแล้วพล.อ.
ประยุทธ์ จะยืนระยะ "รักษาแนวร่วม" ที่เคยออกมาปกป้อง สนับสนุนรัฐบาล เอาไว้หรือไม่ และอย่างไร ?! 
 การออกมาแถลงของพล.อ.ประยุทธ์ ต่อสถานการณ์โควิดเมื่อค่ าวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ยิ่งท าให้ "แนว
ร่วม" เกิดความไม่พอใจไม่น้อย เพราะนอกจากนายกฯจะขอให้ประชาชน "การ์ดอย่าตก" แล้วก็แทบไม่มีอะไรใหม่ หรือ
ความชัดเจนเด็ดขาดว่าจะออกมาตรการคุมเข้มอย่างไร เพ่ือท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อลดลง เพราะวันนี้ตัวเลขทะลุไปกว่า 5 
หมื่นรายแล้ว 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210425/4c5b2101a6e68dc3e96249d03f96b3ab224d882d4307f785df40b7887f028df6.jpg?itok=cnZxQKO8
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  ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีเสียงเรียกร้องและข้อเสนอ ให้พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจประกาศห้ามคนเคลื่อนย้าย  ในช่วง
เทศกาล แต่นายกฯก็ยังไม่มีประกาศใช้ยาแรง คุมเข้มออกมา จนในที่สุดเมื่อผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์  ไปเพียงกี่วัน 
ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ดีดพุ่งพรวดขึ้นมาอย่างที่เห็น ยังไม่นับว่าการบริหารจัดการของภาครัฐที่ไม่ทัน การ ต่อการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อโควิด จนท าให้มีคนไม่ได้รับความช่วยเหลือ จนเสียชีวิตในที่สุด 
 ปัญหาของรัฐบาลเวลานี้จึงไม่ใช่แค่ว่า จะรับมือกับการโจมตีจาก "ฝ่ายตรงข้าม" อย่างไร หากแต่ต้องทบทวนว่า จะ
รักษาแนวร่วม เอาไว้ได้อีกหรือไม่ต่างหาก ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/238612  
 
  

https://siamrath.co.th/n/238612
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วันที่ 25 เมษายน 2564 - 23:42 น. 
การเมือง ปรับทัพรับอุบัติเหตุ รัฐบาล - ฝ่ายค้าน เฟ้นหัวหอกคุมฐานเลือกตั้ง 
 

 
 

จู่ ๆ ข่าวยุบสภา-เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี ก็หวนกลับมาเป็นกระแสขึ้นอีกครั้ง ในนาทีที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ก าลังผจญมรสุมโควิด-19 ระลอก 3 เมื่อโควิด-19 ประชิดแดนการเมืองท าเนียบรัฐบาล สถานการณ์ ณ นาทีนี้ จึง
อยู่ในขั้นหวั่นไหว-อ่อนไหว 
 ตอกย้ าด้วยภาพเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์-เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ส่งข่าวถึงลูกพรรค ให้
เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุการเมือง และกลายเป็นเรื่องสยองไปอีก เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรื้อการแบ่งงานใหม่
ของ 29 รัฐมนตรี ให้กลับไปรับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดตามแนวทาง “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ตามจังหวัดที่ตนเองเป็น 
ส.ส. หรือมีฐานเสียงทางการเมืองอยู่ โกยคะแนนการเมืองตั้งแต่เนิ่น ๆ 
 
แบ่งงาน ครม.รักษาฐานเสียง 
 ใ น ค า สั่ ง แ บ่ ง ง า น ใ ห ม่ ข อ ง รั ฐ มน ต รี พ ลั ง ป ร ะช า รั ฐ  โ ฟกั ส ใ น พ้ื น ที่ ส า คั ญ  อ าทิ  “นา ย อนุ ช า  
นาคาศัย” รมต.ประจ าส านักนายกฯ ในฐานะ ส.ส.ชัยนาท เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ถูกรับผิดชอบจังหวัดชัยนาท 
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดลพบุรี “นายสันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง ผู้อ านวยการพรรคพลังประชารัฐ แกนน า
กลุ่มเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายให้คุมจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือของพรรค ได้รับมอบหมายให้คุมโซน
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต “นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” รมว.ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐ ในฐานะบ้านใหญ่สิงห์บุรี รับผิดชอบจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี 
 “นายสมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.ยุติธรรม หัวหอกกลุ่มสามมิตร รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดตาก “นายสุชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน และ ส.ส.ชลบุรี ถูกโยกมารับผิดชอบจังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระนอง 
 ส่วนโควตาพิเศษ-ตึกไทยคู่ฟ้า “พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” รมว.มหาดไทยรับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ล าพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วน “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รมช.คลัง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทั้งเชียงใหม่ อุบลฯ อุดรฯ เป็นที่รับรู้ว่าเป็นฐานที่มั่นการเมืองอันแข็งแกร่งของพรรคเพ่ือไทย 
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ภท.แฮบปี้ได้คุมโซนตัวเอง 
 ฟากภูมิใจไทย อาจกล่าวได้ว่าค าสั่งนี้  รัฐมนตรีค่ายสีน้ าเงินรับผิดชอบฐานเสียงตนเองทั้งหมด 100% 
อาทิ “นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม น้องชาย นายเนวิน ชิดชอบ บ้านใหญ่บุรีรัมย์ ได้คุมจังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดสุรินทร์ 
 “นายทรงศักดิ์ ทองศรี” รมช.มหาดไทย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ได้คุมโซนจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ อันเป็นฐานที่มั่นตนเอง “นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ” รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายทุน-หัวหมู่ทะลวง
ฟันในพื้นท่ีภาคใต้ของภูมิใจไทย ถูกเข็นให้รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 
 
รมต.ปชป.ถูกริบพื้นที่ฐานเสียง 
 แต่ฝ่ ายประชาธิปัตย์อาจเจ็บใจอยู่ ไม่น้อย แม้หลายคนจะได้คุม พ้ืนที่การเมืองของตนเอง เช่น   
“นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน” เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ คุมโซนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ชุมพร และจังหวัดพังงา “นายสาธิต ปิตุเตชะ” ส.ส.ระยอง รมช.สาธารณสุข รับผิดชอบจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดตราด แต่บางคนถูกให้รับผิดชอบพ้ืนที่อ่ืน อาทิ “นายนิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย รับผิดชอบจังหวัด
ตรัง และจังหวัดสตูล ทั้งที่ฐานการเมืองอยู่ในจังหวัดสงขลา “นายสินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี แต่
ต้องข้ามห้วยรับผิดชอบจังหวัดหนองบัวล าภู 
 
เพื่อไทยตั้งโซนลุย 350 เขต 
 ขณะที่ฝ่ายค้านตัวหลักอย่างพรรคเพ่ือไทย ก็เคลื่อนไหวการเมืองขนาดย่อม ๆ เฟ้นหัวหอกระดับ  “อดีต
รัฐมนตรี” คุม 21 โซน 350 เขตเลือกตั้ง ไฮไลต์ฐานส าคัญๆ อาทิ โซนเหนือบน เหนือล่าง ล้วนต้องมีมือสายตรงดูไบ
คอยก ากับ มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเป็นประธาน และมี วรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ 
อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ ยุคยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คอยช่วยคุมโซน ขณะที่ โซนอีสาน แบ่งเป็น อีสานเหนือ อีสาน
กลาง และอีสานใต้ที่แยกย่อยอีก 2 โซน ที่แม้ไม่ใช่สายตรงดูไบเบอร์จ๋า แต่ก็มีดีกรีเป็นอดีตรัฐมนตรี หรือ ส.ส.หลายสมัย 
คอยดูแล เช่น นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวล าภู นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค ประเสริฐ จันทรรวงทอง 
เลขาธิการพรรคผสมกับ“เ ฮียเพ้ง” นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล ผู้มากบารมีระดับ  “สายตรง” ทักษิณ  
ชินวัตร เป็นที่ปรึกษา 
 
รื้อทีม “เจ๊หน่อย” 
 ข้ามมาท่ีภาค กทม. มีการแบ่งแยกโซน ตามความรับผิดชอบเป็น 6 โซน เพ่ือรื้อโครงสร้างเดิมของสมัยคุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่ไปก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย แต่เดิมกลุ่ม  “คุณหญิงหน่อย” คุมคนเดียวทั้งหมดมาแบ่งโซน
รั บผิ ดช อบ  โ ดย ให้  “อดี ต รั ฐ มนตรี เ พ่ื อ ไทย ”  เ ป็ นป ระธ านคุ ม โ ซน  มี มื อ ร ะดั บ  “ส ายตร ง”  ทั กษิณ  
ชินวัตร คอยก ากับเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โซน กทม. 1 ประกอบด้วย เขตพระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ดุสิต ปทุมวัน 
บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา ถือว่าเป็น “ใจกลาง” กรุงเทพฯ ต้องมีมือระดับ “เฮียเพ้ง” 
นายพงษ์ศักดิ์ เป็นประธาน เช่นเดียวกับ โซน กทม. 2 เขตดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ 
ลาดพร้าว วังทองหลาง มี นางพวงเพ็ชร์ ชุณละเอียด อดีตแกนน าไทยรักษาชาติ เป็นประธาน 
 ส่วน โซน กทม. ที่เคยเป็นเขตอาณาจักรของลูกทีม “คุณหญิงสุดารัตน์” เช่น โซน ดอนเมือง สายไหม บางเขน
บึงกุ่ม คันนายาว มีนบุรี บางกะปิ มีอดีตลูกทีม “วิชาญ มีนชัยนันท์” อดีต รมช.สาธารณสุข ที่ไม่ตามไปอยู่พรรคใหม่ 
เป็นประธาน 
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 โซน กทม. 5 และ กทม. 6 (ฝั่งธน) อาทิ เขตคลองสาน บางกอกใหญ่ ธนบุรี จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บาง
ขุน เที ยน  บางบอน  หนองแขม ทวี วัฒนา  ตลิ่ ง ชั น  บา งแค  ภาษี เ จ ริญ  ต้ อ ง ให้ มื อส ายตรงทั กษิณ  –  
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่าง กิตติรัตน์ ณ ระนอง และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ช่วยกันดูแล 
 แหล่งข่าวจากพรรคเพ่ือไทยชี้ว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ทั้ง 350 เขต
เลือกตั้งซึ่งเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกลับมาเป็นบัตร 2 ใบ จะท าให้พรรคเพ่ือไทยได้เปรียบอีกครั้งหนึ่ง และพร้อม
ส าหรับเฟ้นหาผู้สมัคร ส.ก. และ ส.ข. ที่อาจเกิดข้ึนเร็ว ๆ นี้ 
 
กม.พรรคการเมืองบีบให้ขยับ 
 อีกด้ านหนึ่ งยั ง เห็นพรรคเกิดใหม่ขึ้นหลายพรรค เช่น ไทยสร้ างไทย ของ “คุณหญิงสุดารัตน์ ”  
พรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งมีข่าวลือว่าเป็นพรรคส ารองของ 3 ป.ผู้มีอ านาจ พรรคเส้นทางใหม่ ซึ่งมีเสียงเล็ดลอด
ว่า “จาตุรนต์ ฉายแสง” อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ เตรียมเป็นหัวหน้าพรรค 
 ทว่า “จาตุรนต์” ที่ยังรอการคิกออฟพรรคใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง อ่านสัญญาณการตั้งพรรค -พร้อมรับ
สถานการณ์ร้อน เมื่อก่อนแค่ยุบสภาแล้วตั้งพรรคขึ้นก็ลงสมัครกันได้เลย แต่เดี๋ยวนี้กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรค
การเมืองก าหนด ต้องมีตัวแทนเขต เขตละ 1 คน ก็ต้องมี 350 เขต ถ้าจะส่งทั่วประเทศ ต้องมีสมาชิกพรรคมากกว่า 
35,000 คน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก ต้องใช้เวลา 
 อีกอย่างความรู้สึกว่าการเมืองไม่แน่นอน ถ้ามีการยุบสภาขึ้นมา ไม่มีตัวแทนเขต ก็ส่งผู้สมัครไม่ได้ จึงเกิดความ
เคลื่อนไหวมากข้ึน แต่ส่วนตัวยังไม่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์จะยุบสภา หรือรัฐบาลจะล้มในเร็ว ๆ นี้ 
“แน่นอนคนที่คิดเรื่องพรรคการเมือง ต้องกันเอาไว้ก่อน เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเมื่อไหร่” จาก
รายชื่อคนคุมโซนทั้งฝ่ายค้าน-รัฐบาล เลือกตั้งครั้งหน้าเปิดศึกกันเดือด 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-653832  
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วันที่ 26 เมษายน 2564 - 07:26 น. 
สัญญาณ ยุบสภา “เลือกตั้ง” สัญญาณ ภายใน “รัฐบาล” 
 

 
 
09.00 INDEX สัญญาณ ยุบสภา “เลือกตั้ง” สัญญาณ ภายใน “รัฐบาล” 
 ไม่ว่าค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 มอบหมายรัฐมนตรีดูแลพ้ืนที่การพัฒนา ไม่ว่าปรากฏการณ์ “หมอไม่
ทน” เดินหน้าขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก าลังถูกมองว่าเป็นปฏิบัติการทางการเมืองเพ่ือจัด “ระเบียบ” 
ภายในของรัฐบาลและเตรียมการไปสู่การเลือกตั้ง ตัวอย่างที่เห็นๆก็คือ การเอารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ จาก
ภาคเหนือตอนบนไปก ากับและดูแลงานในสงขลา นครศรีธรรมราช อันเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์  
 ตัวอย่างที่เห็นๆก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย เป็นหัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย อันเป็นพรรคการเมืองส าคัญภายในรัฐบาล ไม่ว่า “เบื้องหลัง” ค าสั่ง เบื้องหลังการเคลื่อนไหว “หมอไม่ทน” 
จะมีรากฐานความเป็นมาอย่างไร ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา เป็นปัญหาระหว่างพรรคภูมิใจไทย ปัญหาระหว่างพรรค
ประชาธิปัตย์ กับพรรคพลังประชารัฐและท่ีสุดก็กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พลันที่มีค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 
ปฏิกิริยาจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ปรากฏขึ้นอย่างเป็นระบบ เริ่มจากความหงุดหงิดและท่ีสุดก็ปะทุผ่านหัวหน้าพรรค 
 ขณะที่ต่อการเคลื่อนไหว “หมอไม่ทน” ก่อปรากฏการณ์ได้รายชื่อ 100,000 ตามมาภายในไม่ก่ีชั่วโมง 
ค าถามก็คือ หลังจากมีการประกาศและบังคับใช้พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 
อ านาจในการบริหารสถานการณ์ “ไวรัส” อยู่ในมือของใคร อยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล หรืออยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แห่งศบค.  ไม่ว่าท่าทีต่อพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าท่าที
ต่อพรรคภูมิใจไทย หรือจะเป็นการส่งสัญญาณในทางการเมือง พลันที่การแพร่ระบาดของไวรัส โควิดทะยานไปสู่หลัก 
“พัน” และหลายพัน พลันที่ปลายหอกเริ่มพุ่งเข้าใส่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สภาวะปั่นป่วนรวนเรภายในก็บังเกิด  
เป็นการทดสอบทั้งต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์   
เป็นการทดสอบ “เอกภาพ” และ “สถียรภาพ” ภายใน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2690606  
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