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รวมข่าว กกต. 
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วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 28 เมษายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 44/2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 23 จังหวัด 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการแผยแพร่  
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 44/2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง 
สมาชิ กสภา เทศบาล 
และนายกเทศมนตรี   
23 จังหวัด 

ส านักข่าวไทยออนไลน ์
 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 
 
 
มติชนออนไลน์ 
 
โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ 
 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 

กกต. รับรองเลือกตั้งเทศบาลครบ 
ทั่วประเทศแล้ว 
กกต. รับรอง “ผลเลือกตั้งเทศบาล” 
ลอตสุดท้ายเพ่ิมอีก 23 จังหวัด 
กกต. รับรองนายกเทศมนตรี  
และสมาชิกเทศบาลครบทุก จว. 
พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อ 
กกต. รับรองนายกเทศมนตรี – เทศบาล 
เพ่ิม 23 จว. ล่าสุดครบ 76 จว. แล้ว 
กกต. มีมติรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่น
ครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว 
กกต. รับรองเลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จ. แล้ว 
"กกต." รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิก
เทศบาลครบ 76 จังหวัดแล้ว วันนี้เพ่ิม 23 
จังหวัด เตรียมพิจารณาที่ถูกร้องเรียนต่อ   
 กกต. ฝ่าด่านโควิด รับรองนายกฯ - 
สมาชิกเทศบาลครบแล้ว 76 จังหวัด  
ครบแล้ว 76 จังหวัด 'กกต.' รับรอง

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

   ส านักข่าวอิศราออนไลน ์
 
 
ไอเอ็นเอน็ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์

ครบทั้งประเทศ ! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง
เทศบาลล็อตสดุท้าย 35 จว. - ลุยสอบ
เรื่องร้องเรียน 
กกต. พิจารณาประกาศผล ลต. เทศบาล 23 จ. 
'กกต.' รับรองผลเลือกตั้ง 'เทศบาล' 
ลอตสุดท้าย 23 จังหวัด 
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18 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ 

MGR ออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
ข่าสดออนไลน์ 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
สยามรัฐออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่
ระหว่างรักษาตัวหลังพบติดเชื้อโควิด-19 ชี้แจงอาการล่าสุดว่า ไม่มีไข้ 
ไอน้อยลง ผลการเอกซเรย์ปอดปกติ พบฝ้าเล็กน้อย ลิ้นรับรส จมูกได้กลิ่น 
รับประทานอาหารได้ตามปกติ แพทย์ให้ยาและรักษาตามอาการท่ีพบ โดย
ในช่วง 2 วันนี้ สามารถลุกเดินออกก าลังกายในห้องพักได้ ทั้งนี้ขอบคุณ
ทุกคนที่แสดงความห่วงใย และขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัย 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

2 เนชั่นทีวีออนไลน์ กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง 20 นายกเทศมนตรีเพชรบูรณ์ 25 
3 มติชนออนไลน์ กกต. เ พ่ิมช่องทางให้ผู้ สมัครเทศบาล ยื่นบัญชีรายรับ -รายจ่ าย 

ผ่านไปรษณีย์ - อีเมล 
27 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ "สมศักดิ์ เก้ือทอง" หัวหน้าทีมไทยรักษ์ถ่ิน แฉ เลือกตั้งนายกเล็กต าบล 

ทองแสนขัน มีเหตุทุจริต ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง วอน กกต. อย่าให้ใครมาวิ่งเต้นล้มคดี 
28 

2 มติชนออนไลน์ ‘ลูกบิ๊กแจ๊ส’ จี้ถามคดีปลัดเทศบาลนครรังสิตย่องเข้าห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง 29 

3 แนวหน้าออนไลน์ ยุติแล้ว ! ‘จุรินทร์’ ชี้ ค าสั่ง ‘นายกฯ’ ยุติแล้วให้ ‘ปชป.’ ดูแลใต้เหมือนเดิม 30 

4 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ “จุรินทร์” ประสานรอยร้าวพรรคร่วม ส่ง “นิพนธ์” เคลียร ์“ธรรมนัส” 31 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เพ่ือไทย จัดทัพเลือกตั้ง สายตรงทักษิณ คุม กทม. “เซตซีโร่” ทีมสุดารัตน์ 32 

2 สยามรัฐออนไลน์ พปชร. วางเกมยาว ยึด “ภาคใต้” เบ็ดเสร็จ ! 35 

3 เดลินิวส์ออนไลน์ การเมืองยังวุ่นวายในภาวะโควิด 37 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ริบอ านาจ" ปมแตกหักพรรคร่วม จับจังหวะ – เงื่อนไข “ยุบสภา” 39 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

4 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าเทรนด์ฮิต : ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ก าลังแพร่ระบาดอย่างหนักหน่วง ท าให้หลายๆ คนต้องอยู่บ้าน
เพ่ือลดโอกาสติดเชื้อโควิด-19 หรือ Stay at Home ซึ่งรวมถึง “รองแสวง” แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ที่ต้อง Stay at Home ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่งานนี้ไม่ใช่แค่การอยู่บ้านเพียงอย่างเดียว เพราะ 
“รองแสวง” มีกิจกรรมในระหว่างอยู่บ้านที่หลากหลายมากๆ 
 ทั้งกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยการออกก าลังกายพอได้เหงื่อ แต่งานนี้ “รองแสวง” ก็ไม่ยอม 
ตกเทรนด์ เพราะเลือกเล่นเซิร์ฟสเกต (Surf Skate) ที่ก าลังเป็นกีฬาสุดฮิตในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเล่นเวต จนหุ่นเป๊ะ
ฟิตแอนด์เฟิร์ม เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจ ทั้งการฟังเพลงโปรด การเล่นกับน้องหมาสุดเลิฟ 
จนกลายเป็น Stay at Home ที่ท าเอาหลายๆ คนเห็นแล้วต้องว้าว! ไปตามๆ กัน 
 แหม...งานนี้เห็นทีหลายๆ คนคงต้องเอาอย่าง “รองแสวง” ที่นอกจากจะป้องกันตัวจากโควิด-19 แล้ว  
ยังเข้าเทรนด์ฮิตอีกด้วย...อิอิ  

ก็อซซิปการเมือง 
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27/04/2564 15:48 
กกต. รับรองเลือกตั้งเทศบาลครบท่ัวประเทศแล้ว 
 

 
 

กกต. 27 เม.ย.- กกต.รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล ครบ 76 จังหวัดแล้ว ตามกฎหมายก าหนดต้องท า
ภายใน 30 วัน วันนี้รับรองอีก 23 จังหวัด เตรียมพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 เ.ม.ย.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังคงประชุมตามปกติ หลังมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
ท าความสะอาดพ้ืนที่เสี่ยง เนื่องจากก่อนหน้านี้พบเลขาธิการ กกต. ติดเชื้อโควิด-19 โดยการประชุมวันนี้ได้มีมติรับรอง
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่ และพบว่าการเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ตาก 
สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง เชียงราย 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี และเชียงใหม่ ท าให้ขณะนี้ กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
ครบทั้ง 76 จังหวัด ในกรอบเวลา 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มีนาคม 2564 ที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้ กกต.
ประกาศรับรองผล ในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต ซึ่งหลังจากนี้ทางส านักงานฯ ก็จะเร่งยกร่าง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ประธาน กกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อ
เทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียก
ประชุม เพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายก าหนด 

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียนว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต หลังจากนี้ กกต.ก็จะเริ่มพิจารณาว่า
กรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แล้ว
คอยพิจารณาสอบในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้ กกต.ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 
วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-684308  
 
 

https://tna.mcot.net/politics-684308
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27 Apr 2021 15:54 น. 
กกต. รับรอง “ผลเลือกตั้งเทศบาล” ลอตสุดท้ายเพิ่มอีก 23 จังหวัด 
 

 
 

กกต.รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลครบใน 76 จังหวัดแล้ว วันนี้เพิ่มอีก 23 จังหวัด เตรียมพิจารณาที่
ถูกร้องเรียนต่อ   

วันนี้ (27 เม.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุม และมีมติรับรองผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่ และพบว่าการเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วย จังหวัด 
สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ ์ตาก สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี  
ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่   

ท าให้ขณะนี้กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 
วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 64  ที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลื อกตั้ง
ได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต  

หลังจากนี้ทางส านักงานฯก็จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต.ลงนามและแจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อเทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศ
รับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายก าหนด    

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.ก็จะเริ่ม
พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน
แล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477553  
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/477553
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 27 เม.ย. 2564 16:09    
กกต. รับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลครบทุก จว. พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อ 
 

 
 
กกต.เคาะมติรับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาล ครบใน 76 จังหวัดแล้ว วันนี้เพิ่ม 23 จังหวัด เตรียม
พิจารณาที่ถูกร้องเรียนต่อ 

วันนี้ (27 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงประชุมตามปกติ หลังจากที่ได้มี
การฉีดพ่นฆ่าเชื้อท าความสะอาดพ้ืนที่เสี่ยง เนื่องจากก่อนหน้านี้พบเลขาธิการกกต.ติดเชื้อโควิด โดยการประชุมวันนี้ได้
มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล บางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่และพบว่า
การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วย จ.สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ 
ตาก สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง 
เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่ ท าให้ขณะนี้ กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัด ในกรอบเวลา 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64 ที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้ 
กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต ซึ่งหลังจากนี้ทางส านักงานฯก็จะเร่งยกร่าง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อ
เทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะ
เรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้ กกต.ก็จะเริ่ม
พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน
แล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้ กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. นี้ 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000040106  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000040106
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วันที่ 27 เมษายน 2564 - 16:18 น. 
กกต. รับรองนายกเทศมนตรี - เทศบาลเพิ่ม 23 จว. ล่าสุดครบ 76 จว. แล้ว 
 

 
 
กกต.รับรองนายกเทศมนตรี- เทศบาลเพิ่ม 23 จว. ล่าสุดครบ 76 จว.แล้ว  เริ่มพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อ 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นัดประชุมตามปกติ หลังจากที่ได้
มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อท าความสะอาดพ้ืนที่เสี่ยง เนื่องจากก่อนหน้านี้พบพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.ติดเชื้อโควิด 
โดยการประชุมวันนี้ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 
จังหวัดที่ เหลืออยู่และพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วย จ.สงขลา ระนอง 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ตาก  สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี 
ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่   ท าให้ขณะนี้กกต.พิจารณา
รับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 
มีนาคม ที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต 
หลังจากนี้ทางส านักงานฯก็จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต.ลงนามและแจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อเทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศ
รับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายก าหนด 

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้ กกต.ก็ จะเริ่ม
พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน
แล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคม นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2693904   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2693904
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วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 16:33 น. 
กกต. มีมติรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว 
 

 
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเพิ่มอีก 23 จังหวัดส่งผลให้การรับรองครบทั้ง 
76 จังหวัดแล้ว 

เมื่อวันที่  27 เมษายน คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  ได้ประชุมและมีมติรับรองผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่ และพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วย สงขลา, ระนอง, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, ชุมพร, 
นครศรีธรรมราช  สระบุรี แพร่  จันทบุรี ปทุมธานี  นนทบุรี  ขอนแก่น  อุดรธานี  พิษณุโลก ล าปาง เชียงราย
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหมj 

ทั้งนี้ ท าให้ขณะนี้ กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบ
เวลา 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 64  ที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับ
เลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต หลังจากนี้ทางส านักงานฯก็จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธาน
กกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อเทศบาลนั้น ๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภา
เทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่
กฎหมายก าหนด 

ส าหรับ ผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.ก็จะ
เริ่มพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไป
ก่อนแล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้กกต.ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/651445  
 

https://www.posttoday.com/politic/news/651445
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อังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 16.47 น. 
กกต. รับรองเลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จ. แล้ว 
กกต.รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลครบใน 76 จ.แล้ว เตรียมพิจารณาที่ถูกร้องเรียนต่อ 
     

 
 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงประชุมตามปกติ หลังจากท่ีได้มี
การฉีดพ่นฆ่าเชื้อท าความสะอาดพ้ืนที่เสี่ยง เนื่องจากก่อนหน้านี้พบเลขาธิการ กกต.ติดเชื้อโควิด โดยการประชุมวันนี้ได้
มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่ และพบว่า
การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วย จ.สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ 
ตาก สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง 
เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่ ท าให้ขณะนี้ กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 64 ที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้ กกต.
ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต ซึ่งหลังจากนี้ทางส านั กงานฯ ก็จะเร่งยกร่าง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธาน กกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อ
เทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใด สมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะ
เรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียนว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้ กกต.ก็จะเริ่ม
พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน
แล้วค่อยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้ กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. นี้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/839811  
 

https://www.dailynews.co.th/politics/839811
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27 เมษายน 2564 16:53 น.   
"กกต." รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลครบ 76 จังหวัดแล้ว วันนี้เพิ่ม 23 จังหวัด เตรียมพิจารณาที่ถูก
ร้องเรียนต่อ       

 
  

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงประชุมตามปกติ หลังจากท่ี
ได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อท าความสะอาดพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากก่อนหน้านี้พบเลขาธิการกกต.ติดเชื้อโควิด โดยการประชุมวันนี้
ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่และ
พบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วยจ.สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
อุตรดิตถ์ ตาก  สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก 
ล าปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่   ท าให้ขณะนี้กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 64   ที่กฎหมายท้องถิ่น
ก าหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต ซึ่งหลังจากนี้ทางส านักงานฯก็จะ
เร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือ
แจ้งต่อเทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็
จะเรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายก าหนด   

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.ก็จะเริ่ม
พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน
แล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. นี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/239249   

https://siamrath.co.th/n/239249
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210427/5ea0d342628bf8af37aeea62e6c9c89bbb47d4849aeeed63249d5e89fa4d3b04.jpeg?itok=qQPB5Z2a
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วันอังคาร ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564, 17.07 น. 
กกต. ฝ่าด่านโควิด รับรองนายกฯ - สมาชิกเทศบาลครบแล้ว 76 จังหวัด 
 

 
 

 “กกต.” รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลครบใน 76 จังหวัดแล้ว วันนี้เพิ่ม 23 จังหวัด  
เตรียมพิจารณาที่ถูกร้องเรียนต่อ                  

27 เมษายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงประชุมตามปกติ หลังจากท่ีได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อท า
ความสะอาดพ้ืนที่เสี่ยง เนื่องจากก่อนหน้านี้พบ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ติดเชื้อโควิด โดยการประชุมวันนี้
ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่และ
พบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วย จ.สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
อุตรดิตถ์ ตาก  สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก 
ล าปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี และเชียงใหม่  

ทั้งนี้ ท าให้ขณะนี้ กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบ
เวลา 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มีนาคม 2564 ที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีท่ีผู้
ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต ซึ่งหลังจากนี้ทางส านักงานฯก็จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้
ประธาน กกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อเทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใด
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้ง
แรกตามที่กฎหมายก าหนด   

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.จะเริ่ม
พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน
แล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 
60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคม นี้ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/568942  

https://www.naewna.com/politic/568942
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27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 17:33 น.    
ครบแล้ว 76 จังหวัด 'กกต.' รับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
 

27 เม.ย.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยังคงประชุมตามปกติ หลังจากที่ได้มีการ
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อท าความสะอาดพ้ืนที่เสี่ยง เนื่องจากก่อนหน้านี้พบเลขาธิการกกต.ติดเชื้อโควิด โดยการประชุมวันนี้ได้มีมติ
รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่และพบว่าการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม ประกอบด้วยจ.สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ 
ตาก  สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง 
เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่  ท าให้ขณะนี้กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 64   ที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้กกต.
ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต ซึ่งหลังจากนี้ ทางส านักงานฯก็จะเร่งยกร่าง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต.ลงนามและแจ้งไปยังผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อ
เทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียก
ประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายก าหนด   

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.ก็จะเริ่ม
พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน
แล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. นี้ 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/100931  
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/100931
https://insight.adsrvr.org/track/clk?imp=39ce5212-ecd8-47d4-8ab6-cda6c9982442&ag=64ftaxa&sfe=12bf9c53&sig=TTkimBY8XNgtEeT46l5U581YSkqc3dj-z_xetGKuYSw.&crid=z672davy&cf=2126090&fq=0&t=1&td_s=www.thaipost.net&rcats=v8t&mcat=&mste=&mfld=4&mssi=None&mfsi=mo9pnc8kzl&sv=taboola&uhow=69&agsa=&wp=0.8999999761581421&rgco=Thailand&rgre=Bangkok&rgme=&rgci=Bangkok&rgz=10120&dt=PC&osf=Windows&os=Windows8&br=Chrome&svpid=1141617&rlangs=en&mlang=&did=9256233&rcxt=Other&tmpc=26.15&vrtd=&osi=&osv=&daid=&dnr=0&vpb=&c=OAFQAVgCeG-AAQCIAQM.&dur=&durs=UJSBm-&crrelr=&npt=4&svscid=549517753&mdl=Chrome%20-%20Windows&adpt=tb_ltaboola&ict=WiFi&said=100304282684980016&auct=1&us_privacy=1---&r=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N364206.3783211TTD-THETRADEDESK/B25528716.297361515;dc_trk_aid=490636608;dc_trk_cid=147027049;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=;ltd=&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDzOzq8ms-T5ocMIaoL7qitC-5RjGK_PNb4R-5Msi1OSCCOqkIo9uHkpOXP1Kkq#tblciGiDzOzq8ms-T5ocMIaoL7qitC-5RjGK_PNb4R-5Msi1OSCCOqkIo9uHkpOXP1Kkq
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วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 18:51 น. 
ครบทั้งประเทศ! กกต. รับรองผลเลือกตั้งเทศบาลล็อตสุดท้าย 35 จว. - ลุยสอบเรื่องร้องเรียน 
 

 
 

กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี เพิ่มอีก 35 จังหวัด ยอดรวมครบถ้วน 76 
จังหวัดทั่วประเทศแล้ว ด าเนินการตามกรอบ 30 วัน เตรียมพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อ หากพบกระท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง จะสอบต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศรับรองผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี อีก 23 จังหวัด รวมเท่ากับว่า กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ครบถ้วน 76 จังหวัดแล้ว โดยรายชื่อ 23 จังหวัดที่  กกต. ประกาศรับรองเ พ่ิมวันนี้  ได้แก่  สงขลา ระนอง 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี 
ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่ 

ส าหรับการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว กกต. ด าเนินการตามกรอบเวลา 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 
มี.ค. 2564 ที่กฎหมายทอ้งถิ่นก าหนดให้ กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต โดย
หลังจากนี้ส านักงาน กกต.จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธาน กกต.ลงนาม และแจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อเทศบาลนั้น ๆ โดยหากเทศบาลใด สมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศ
รับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายก าหนด  

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียนว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้ กกต.จะเริ่ม
พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทัน อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน
แล้วค่อยพิจารณาตรวจสอบในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้ กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. 2564 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/98019-invesisra-20.html  
 
 

https://insight.adsrvr.org/track/clk?imp=39ce5212-ecd8-47d4-8ab6-cda6c9982442&ag=64ftaxa&sfe=12bf9c53&sig=TTkimBY8XNgtEeT46l5U581YSkqc3dj-z_xetGKuYSw.&crid=z672davy&cf=2126090&fq=0&t=1&td_s=www.thaipost.net&rcats=v8t&mcat=&mste=&mfld=4&mssi=None&mfsi=mo9pnc8kzl&sv=taboola&uhow=69&agsa=&wp=0.8999999761581421&rgco=Thailand&rgre=Bangkok&rgme=&rgci=Bangkok&rgz=10120&dt=PC&osf=Windows&os=Windows8&br=Chrome&svpid=1141617&rlangs=en&mlang=&did=9256233&rcxt=Other&tmpc=26.15&vrtd=&osi=&osv=&daid=&dnr=0&vpb=&c=OAFQAVgCeG-AAQCIAQM.&dur=&durs=UJSBm-&crrelr=&npt=4&svscid=549517753&mdl=Chrome%20-%20Windows&adpt=tb_ltaboola&ict=WiFi&said=100304282684980016&auct=1&us_privacy=1---&r=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N364206.3783211TTD-THETRADEDESK/B25528716.297361515;dc_trk_aid=490636608;dc_trk_cid=147027049;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=;ltd=&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDzOzq8ms-T5ocMIaoL7qitC-5RjGK_PNb4R-5Msi1OSCCOqkIo9uHkpOXP1Kkq#tblciGiDzOzq8ms-T5ocMIaoL7qitC-5RjGK_PNb4R-5Msi1OSCCOqkIo9uHkpOXP1Kkq
https://insight.adsrvr.org/track/clk?imp=39ce5212-ecd8-47d4-8ab6-cda6c9982442&ag=64ftaxa&sfe=12bf9c53&sig=TTkimBY8XNgtEeT46l5U581YSkqc3dj-z_xetGKuYSw.&crid=z672davy&cf=2126090&fq=0&t=1&td_s=www.thaipost.net&rcats=v8t&mcat=&mste=&mfld=4&mssi=None&mfsi=mo9pnc8kzl&sv=taboola&uhow=69&agsa=&wp=0.8999999761581421&rgco=Thailand&rgre=Bangkok&rgme=&rgci=Bangkok&rgz=10120&dt=PC&osf=Windows&os=Windows8&br=Chrome&svpid=1141617&rlangs=en&mlang=&did=9256233&rcxt=Other&tmpc=26.15&vrtd=&osi=&osv=&daid=&dnr=0&vpb=&c=OAFQAVgCeG-AAQCIAQM.&dur=&durs=UJSBm-&crrelr=&npt=4&svscid=549517753&mdl=Chrome%20-%20Windows&adpt=tb_ltaboola&ict=WiFi&said=100304282684980016&auct=1&us_privacy=1---&r=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N364206.3783211TTD-THETRADEDESK/B25528716.297361515;dc_trk_aid=490636608;dc_trk_cid=147027049;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=;ltd=&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDzOzq8ms-T5ocMIaoL7qitC-5RjGK_PNb4R-5Msi1OSCCOqkIo9uHkpOXP1Kkq#tblciGiDzOzq8ms-T5ocMIaoL7qitC-5RjGK_PNb4R-5Msi1OSCCOqkIo9uHkpOXP1Kkq
https://www.isranews.org/article/isranews/98019-invesisra-20.html
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27 เมษายน 2021 - 20:22 
กกต. พิจารณาประกาศผ ลลต. เทศบาล 23 จ. 
 

 
 

กกต. พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล จ านวน 23 จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสาร พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและนายกเทศมนตรีอีก จ านวน 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดแพร่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
ล าปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัด
แล้ว 

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควร เชื่อว่า ผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของ กกต.ที่จะด าเนินการ
สืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อนึ่ง ส านักงาน
กกต.ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับ
เลือกตั้งทราบต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_90876/  
 
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_90876/
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27 เมษายน 2564 
'กกต.' รับรองผลเลือกตั้ง 'เทศบาล' ลอตสุดท้าย 23 จังหวัด 
 

 
 

"กกต." รับรองผลเลือกตั้ง "เทศบาล" ลอตสุดท้าย 23 จังหวัด 
วันที่ 27 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุมและมีมติรับรองผล

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลบางคนบางแห่งใน 23 จังหวัดที่เหลืออยู่ ประกอบด้วย  จังหวัด
สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุ รี อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ 
จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง เชียงราย  กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี และ
เชียงใหม่ ท าให้ขณะนี้ กกต.พิจารณารับรองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง 76 จังหวัดในกรอบเวลา 
30 วันนับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. ที่กฎหมายท้องถิ่นก าหนดให้กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับ
เลือกตั้งมาโดยสุจริต  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนี้ทางส านักงาน กกต.จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธานกกต.ลง
นามและแจ้งไปยังผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือแจ้งต่อเทศบาลนั้นๆ โดยหากเทศบาลใดสมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเรียกประชุมเพ่ือให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมาย
ก าหนด      

ขณะที่ผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้กกต.ก็จะเริ่ม
พิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทันก็อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน
แล้วคอยพิจารณาสอยในภายหลัง เพราะกฎหมายก าหนดให้กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบก าหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค.นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934827  
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934827
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27/04/2564 18:54 
“พ.ต.อ.จรุงวิทย”์ แจงอาการดีขึ้น รักษาตามอาการ 
 

 
 

กรุงเทพฯ 27 เม.ย. – “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” เลขาธิการ กกต. เผยอาการดีขึ้น หลังป่วยติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดไม่มีไข้ 
และผลเอกซเรย์ปอดปกติ หมอให้ยาและรักษาตามอาการ 

วันนี้ (27 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษาตัว หลังพบ
ติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุดว่า ไม่มีไข้ ไอน้อยลง ผลการเอกซเรย์ปอดปกติ พบฝ้าเล็กน้อย ลิ้นรับรส จมูกได้
กลิ่น รับประทานอาหารได้ตามปกติ แพทย์ให้ยาและรักษาตามอาการที่พบ โดยในช่วง 2 วันนี้ สามารถลุกมาเดินออก
ก าลังกายในห้องพักได้แล้ว พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังได้ส่งข้อความผ่านไลน์ ขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย 
และแจ้งให้พนักงาน กกต.ได้ทราบ รวมทั้งอวยพรให้ทุกคนปลอดภัย. – ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-684438 

https://tna.mcot.net/politics-684438
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27 เม.ย. 2564 19:04    
เลขาฯ กกต. เผย อาการดีขึ้นแล้วหลังติดโควิด พร้อมรักษาตามอาการ 
 

 
 

“จรุงวิทย”์ เลขาฯกกต. แจงอาการดีขึ้นหลังติดเชื้อโควิด พร้อมรักษาตามอาการ ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย 
วันนี้ (27 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษาตัว หลังพบ

ติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุด ว่า ไม่มีไข้ ไอน้อยลง ผลการเอกซเรย์ปอดปกติ พบฝ้าเล็กน้อย ลิ้นรับรส จมูกได้
กลิ่น ทานอาหารได้ตามปกติ หมอให้ยาและรักษาตามอาการที่พบ โดยในช่วง 2 วันนี้ สามารถลุกมาเดินออกก าลังกาย
ในห้องพักได้แล้ว พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังได้ส่งข้อความผ่านไลน์ ขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยและแจ้งให้
พนักงาน กกต.ได้ทราบ รวมทั้งอวยพรให้ทุกคนปลอดภัย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000040179  
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000040179
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วันที่ 27 เมษายน 2564 - 19:05 น. 
 ‘จรุงวิทย’์ เผย อาการป่วยโควิดดีขึ้น เริ่มออกก าลังกายได้แล้ว ขอบคุณ พนง.กกต. ร่วมส่งความห่วงใย 
 

 
 
‘จรุงวิทย’์ เผย อาการป่วยโควิดดีขึ้น เริ่มออกก าลังกายได้แล้ว พร้อมขอบคุณ พนง.กกต.ร่วมส่งความห่วงใย 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษาตัว 
หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุด ว่า ไม่มีไข้ ไอน้อยลง ผลการเอกซเรย์ปอดปกติ พบฝ้าเล็กน้อย ลิ้นรับรส 
จมูกได้กลิ่น ทานอาหารได้ตามปกติ หมอให้ยาและรักษาตามอาการท่ีพบ โดยในช่วง 2 วันนี้สามารถลุกมาเดินออกก าลัง
กายในห้องพักได้แล้ว 

พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังได้ส่งข้อความผ่านไลน์ ขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย และแจ้งให้พนักงาน 
กกต.ได้ทราบ รวมทั้งอวยพรให้ทุกคนปลอดภัย 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2694450  
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2694450
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg
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27 เม.ย. 2564-23:48 น. 
เลขาธิการ กกต. อัพเดตอาการป่วยโควิด ยังเดินออกก าลังกายได้ ขอบคุณความห่วงใย 
 

 
 
‘จรุงวิทย์’ เลขาธิการ กกต. อัพเดตอาการป่วยโควิด ยังเดินออกก าลังกายได้ ขอบคุณที่แสดงความห่วงใย อวยพร
ให้ทุกคนปลอดภัย 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษา
ตัว หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุด ว่า ไม่มีไข้ ไอน้อยลง ผลการเอ็กซเรย์ปอดปกติ พบฝ้าเล็กน้อย ลิ้นรับ
รส จมูกได้กลิ่น ทานอาหารได้ตามปกติ หมอให้ยาและรักษาตามอาการที่พบ โดยในช่วง 2 วันนี้สามารถลุกมาเดินออก
ก าลังกายในห้องพักได้แล้ว 

นอกจากนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังได้ส่งข้อความผ่านไลน์ ขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย และแจ้งให้พนักงาน 
กกต.ได้ทราบ รวมทั้งอวยพรให้ทุกคนปลอดภัย 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6366845  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6366845
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2-1.jpg
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พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 01.30 น. 
"เลขา กกต" ป่วยโควิด อาการดีขึ้น - รักษาตามอาการ 
"พ.ต.อ.จรุงวิทย”์ป่วยโควิด แจงอาการดีขึ้น-รักษาตามอาการ ลุกเดินในห้องพักได้แล้ว 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการ กกต. ซึ่งอยู่ระหว่างเข้ารักษาตัว 
หลังพบติดเชื้อโควิด-19 ได้ชี้แจงอาการล่าสุด  ว่าไม่มีไข้  ไอน้อยลง ผลการเอ็กซรย์ปอดปกติ พบฝ้าเล็กน้อย  ลิ้นรับรส 
จมูกได้กลิ่น ทานอาหารได้ตามปกติ  หมอให้ยาและรักษาตามอาการที่พบ โดยในช่วง 2 วันนี้ สามารถลุกมาเดินออก
ก าลังกายในห้องพักได้แล้ว พร้อมกันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังได้ส่งข้อความผ่านไลน์   ขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย
และแจ้งให้พนักงาน กกต.ได้ทราบ  รวมทั้งอวยพรให้ทุกคนปลอดภัย 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/839884  
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/839884
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27 เมษายน 2564 19:14 น.   
กกต. รับรอง "ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ" เป็นนายกเทศมนตรีนครแม่สอดคนใหม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่  27 เมษายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ ง(กกต.) ได้มีประกาศรับรองผลการเลือกตั้ ง 
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครบทุกแห่งทั่วประเทศแล้ว ซึ่งที่เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กกต.ก็
ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร เป็นนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่แล้ว พร้อม
รับรอง สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ซึ่งล าดับต่อไปก็จะต้องมีการเรียกประชุมสภาเพ่ือเลือกตั้ง
ประธานฯ รองประธานสภาฯ รวมทั้งการที่ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่จะได้มี
การแต่งตั้งคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีต่อไป 

โดยว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด คนใหม่ ประกาศพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนานคร
แม่สอดสร้างความเจริญ อยู่เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/239306  
 
  

https://siamrath.co.th/n/239306
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210427/6bd989d821a54cebdf1ef6078243c67cf4d9c7f0cc19cf008ef2cd9f8142789a.jpg?itok=MoAMQ48i


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 

 
27 เม.ย. 2564 
กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง 20 นายกเทศมนตรีเพชรบูรณ์ 
 

 
 

เพชรบูรณ์-กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง 20 นายกเทศมนตรีฯและรับรองสท.บางส่วน 4 แห่ง ในขณะที่อีก 5 ว่าที่
นายกฯคาดเหตุรับรองล่าช้าอยู่ระหว่างพิจารณาข้อร้องเรียน 

27 เมษายน 2564 นายสุวิทย์  ศรีวงษา ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 
เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  โดยรับรองผลนายกเทศมนตรีจ านวน 20 คนและสมาชิกสภา
เทศบาลครบทุกเขตจ านวน 21 แห่ง ดังนี้  

1.นายกิตติ  พ้ัวช่ วย   นายกเทศมนตรี เมืองหล่มสัก และ ส .ท. เมืองหล่มสัก 18 คน  2.นายสมนึก  
สกุลวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลท่าพล และ ส.ท.ต าบลท่าพล 12 คน 3.นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองไผ่ และ ส.ท.ต าบลหนองไผ่ 12 คน 4.นายประชา ทองรัตนะ นายกเทศมนตรีต าบลนาเฉลียงและ  
ส.ท.ต าบลนาเฉลียง 12 คน 5.นายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีต าบลเฉลียงทองและ ส.ท.ต าบลเฉลียงทอง  
12 คน 6.นายเอนก ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีต าบลบัววัฒนา และ ส.ท.ต าบลบัววัฒนา 12 คน 7.นายอามินคาน ปาทาน 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโภชน์ และ ส.ท.บ้านโภชน์ 12 คน 8.นายศิลา สินไชย นายกเทศมนตรีต าบลบ่อไทย และ 
ส.ท.ต าบลบ่อไทย 12 คน 9.นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลตาลเดี่ยว และ ส.ท.ต าบลตาลเดี่ยว 12 คน 10.
น า ย ม ง ค ล  อุ ทั ย อ่ ว ม  น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ต า บ ล แ ค ม ป์ ส น  แ ล ะ  ส . ท . ต า บ ล แ ค ม ป์ ส น  12 ค น   
11.นายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีต าบลชนแดน และ ส.ท.ต า บลชนแดน 12 คน 12.นายทวีสิน  
เลิศรุจิกุล นายกเทศมนตรีต าบลดงขุย และ ส.ท.ต าบลดงขุย 12 คน 13.นายอภิชาต เติมพรเลิศ นายกเทศมนตรีต าบล
ศาลาลาย และ ส.ท.ต าบลศาลาลาย 12 คน 14.นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม และ ส.ท.
ต าบลท่าข้าม 12 คน 15.นายไพรัช  พริ้งประยูร  นายกเทศมนตรีต าบลวังโป่ง และ ส.ท.ต าบลวังโป่ง 12 คน 16.นายชัย
ชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง และ ส.ท.ต าบลท้ายดง 12 คน 17.นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล 
นายกเทศมนตรีต าบลซับสมอทอดและ ส.ท.ต าบลซับสมอทอด   12 คน 18.นางจินตนา  ทองใจสด นายกเทศมนตรี
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ต าบลพุเตย และ ส.ท.ต าบลพุเตย  12 คน 19.นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ นายกเทศมนตรีต าบลโคกสะอาด และ ส.ท.ต าบล
โคกสะอาด 12 คน 20.นายโกวิท  โลเกศเสถียร  นายกเทศมนตรีต าบลสว่างวัฒนา   

นอกจากนี้ยังมีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและเทศบาลต าบลนางั่วที่ กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะ
สมาชิกสภาเทศบาลครบทุกเขตเลือกตั้ง คือ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทั้งสามเขตเลือกตั้ง จ านวน 18 คนและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนางั่ว ทั้งสองเขตเลือกตั้งจ านวน   12 คน ส่วนเทศบาลที่ กกต. ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง
บางส่วน ประกอบด้วย  

1.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน 6 คน 2.สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชมภู เขต
เลือกตั้งที่  1 จ านวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชมภู เขตเลือกตั้งที่  2 3.สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
หล่มเก่า เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน 1 คนและเขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน 2 คน 4.สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสว่างวัฒนา  
เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน 6 คนและเขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน 4 คน  

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าในส่วนของต าแหน่งนายกเทศมนตรีอีกจ านวน 5 คน 
และสมาชิกสภาเทศบาลบางส่วนที่ยังไม่ประกาศผลนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต. หากมีการประกาศผล
เพ่ิมเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป และขณะนี้ ส านักงาน ฯ ได้มีหนังสือประสานแจ้งหน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับเลือกตั้งทราบแล้ว พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทุกคนแม้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามผู้สมัครต้องยื่นเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  

รายงานข่าวแจ้งว่า ส าหรับผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ยังไม่มีการประกาศรับรองมีจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์-นายเสกสรร นิยมเพ็ง, เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี-ด.ต.วัฒนพงษ์ เกิดพูล,  เทศบาลต าบล
นางั่ว-น.ส.หนึ่งกมล เกิดดี , เทศบาลต าบลวังชมพู-นางเนตรนภา ศรีแห่งโคตร, และเทศบาลต าบลหล่มเก่า-นายจ ารัส 
พูดคล่อง ส่วนสาเหตุที่ท าให้การประกาศผลการเลือกตั้ง 5 ว่าที่นายกเทศบาลต้องล่าช้านั้น สืบเนื่องจากสาเหตุใหญ่โดย
ยังมีข้อร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต. แต่ทั้งนี้ตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ก าหนดให้ทาง กกต.จะต้องประกาศผลภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง  
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378822200  
 
  

https://bangkokcitynews.com/click.php?key=j4v6oxrxhl6k2bm5so2j&cost=0.0679&c1=1877706&c2=255412
https://bangkokcitynews.com/click.php?key=j4v6oxrxhl6k2bm5so2j&cost=0.0679&c1=1877706&c2=255412
https://www.nationtv.tv/main/content/378822200
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กกต. เพิ่มช่องทางให้ผู้สมัครเทศบาล ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ผ่านไปรษณีย์-อีเมล 
วันที่ 28 เมษายน 2564 - 11:06 น. 

 

 

 

 

 

 

กกต.เพิ่มช่องทางให้ผู้สมัครเทศบาล ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ผ่านไปรษณีย์-อีเมล เตือนต้องด าเนินการก่อน 28 มิ.ย. 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ิม

ช่องทางวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด้วยวิธีการยื่นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของส านักงานกกต.ประจ าจังหวัดก็ได้ โดยให้ถือวัน
ประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือวันส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วแต่กรณี เป็นวันที่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งได้ยื่นต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดภายในวันที่ 26 มิถุนายน แต่เนื่องจากตรงกับวันเสาร์ และวันที่ 27 มิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็น
วันหยุดราชการ จึงต้องนับวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน เป็นวันเปิดท าการวันแรกและเป็นวันสุดท้ายที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรา 62 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบระเบียบ

กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ข้อ 124 ก าหนดให้ภายใน 90 วันนับจากวัน

เลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแต่ละคนยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

ตามความเป็นจริงด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนยื่นแทนต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

หรืออาจยื่นด้วย วิธีการอ่ืนตามที่เลขาธิการกกต.ก าหนด 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2695027 
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27 เมษายน 2564 22:36 น.   
"สมศักดิ์ เกื้อทอง" หัวหน้าทีมไทยรักษ์ถิ่น แฉ เลือกตั้งนายกเล็กต าบลทองแสนขัน มีเหตุทุจริต ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 
วอน กกต. อย่าให้ใครมาวิ่งเต้นล้มคดี 
 

 
 

 
 
 
อุตรดิตถ์ : ที่ส านักงานชั่วคราวกลุ่มไทยรักษ์ถิ่น อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ เกื้อทอง อดีตสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)อุตรดิตถ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลทองแสนขัน หมายเลข 2 พร้อมด้วย
ทีมงานไทยรักษ์ถ่ิน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนท้องถิ่นถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครสมาชิกสภา
เทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนต์รีต าบลทองแสนขัน ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา 

นายสมศักดิ์ เกื้อทอง หัวหน้าทีมไทยรักษ์ถิ่น ผู้สมัครหมายเลข 2 กล่าวว่า ได้ส่งลูกทีมลงสมัครสมาชิกสภาทศ
บาลต าบลทองแสนขัน (สท.) เขตละ 6 คน ครบ 2 เขตเลือกตั้ง โดยก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 26 และ 27 มีนาคม 
2564 มีชาวบ้านพบการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยมีผู้สมัคร สท. และ หัวคะแนนที่เป็นชาวบ้าน น าเงินจ านวน 2,000 
บาท มาจ่ายให้เพ่ือให้เลือกผู้สมัครนายกเทศมนตรี และ สมาชิก ส.ท. ( ยกทีม ) เป็นการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เทศบาล จึงน าหลักฐานที่ได้ประกอบด้วย 1.ธนบัตรใบละ 500 บาท 2.พยานบุคคล 3.คลิปเสียง 4.พยานเอกสาร 5.
เบอร์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งเป็นเอกสารครบองค์ประกอบในการจับการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง เลือกตั้ง
เทศบาลต าบลทองแสนขัน ยื่นร้องต่อเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ด าเนินการเอาผิดกับผู้กระท าผิดกฎหมายการ
เลือกตั้ง หลังจากน าพยานบุคคลไปร้องเรียนต่อ กกต.จังหวัดอุตรติตถ์แล้ว พยานบุคคลบางรายถูกบังคับและถูกข่มขู่ให้
ถอนตัวจากการเป็นพยานในคดีทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา 

"ล่าสุด มีกระแสข่าวดังไปทั่วตลาดเทศบาลต าบลทองแสนขันว่า มีนักการเมืองระดับชาติช่วยวิ่งเต้นล้มคดี การ
ทุจริตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลทองแสนขัน และสมาชิกสภาเทศบาลฯ จนท าให้ลูกทีมหวาดหวั่นในเรื่องของการวิ่ง
ต้น จึงจ าเป็นที่จะต้องออกมาแถลงข่าวให้ประชาชนทั่วไป และ สื่อมวลชนท้องถิ่นได้รับรู้กันว่า เรามีหลักฐานอะไรบ้างที่
สามารถจับการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งนายกฯ และ สท. ที่ผ่านมา เราเชื่อมั่นในความเที่ยงตรงของ กกต.แต่เราก็หวั่นวิตก 
หากมีการวิ่งเต้นล้มคดีได้จริง จึงอยากเรียกร้อง กกต. อย่าให้ใครมาวิ่งเต้นล้มคดี ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งเทศบาลได้" 
นายสมศักดิ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/239348  
 

https://siamrath.co.th/n/239348
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210427/1c243633724af21e20da78aa418bfd5aa8d37b23cc14e73a1def64172319dcfa.jpg?itok=7FDZIT-8
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วันที่ 27 เมษายน 2564 - 14:36 น. 
 ‘ลูกบิ๊กแจ๊ส’ จี้ถามคดีปลัดเทศบาลนครรังสิตย่องเข้าห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง 
 

 
 
 
 
 
ปทุมธานี- ‘ลูกชายบ๊ิกแจ๊ส’ ติดตามความคืบหน้าการร้องอายัดกล่องบัตรเลือกตั้งเทศบาลรังสิต 

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 27 เมษายน ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง (โบว์ลิ่ง) ว่าที่นายกเทศมนตรีนครรังสิต เข้า
พบ พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ ผกก.สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพ่ือ
ติดตามความคืบหน้า กรณีมีกลุ่มบุคคลเข้าไปภายในห้องเก็บกล่องบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่ชั้น 11 ของ
ส านักงานเทศบาลนครรังสิต จากภาพกล้องวงจรปิดพบมีทั้งหมด 5 คน เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม 
พ.ต.อ.อภิชาติกล่าวว่า วันนี้ได้เรียกทางผู้กล่าวหาคือ ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัครเบอร์ 2 ให้เข้ามาเซ็นเอกสาร
รับรองส านวนเพ่ือที่จะส่งส านวนให้กับ ป.ป.ช.ด าเนินการ จะต้องส่งภายใน 30 วัน คาดว่าวันนี้จะเรียบร้อย โดยให้
ด าเนินการตามมาตรา 157 ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามที่ผู้กล่าวหาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ ที่ล่าช้า
เนื่องจากรอในเรื่องของเอกสารและค าให้การเพ่ือประกอบส านวน 

ขณะที่ ร.ต.อ.ตรีลุพธ์กล่าวว่า อย่างแรกเลยคะแนนเสียงมาจากประชาชนอยู่แล้ว แต่ตนเองก็อยากได้ความ
โปร่งใสและความเป็นธรรม ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้เป็นเคสที่จะต้องปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ และยุติธรรมหรือไม่ 
เพราะถ้าเกิดกลุ่มผู้ชนะหรือที่ได้รับคะแนนเสียงเข้าไปยุ่งกับหีบบัตร ตอนนี้ กกต.จะตัดสินอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ตนเองก็
อยากให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ก่อนเพ่ือประชาชนเขาจะได้รับทราบ ซึ่งจะท าให้ทุกคนได้เห็นว่าตรงนี้มันยุติธรรมหรือ
เปล่า และมันถูกต้องไหม ในส่วนคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ต้องดูความเหมาะสมว่ามันคืออะไร ทาง กกต.เองการ
กระท าต้องมีการวิเคราะห์ความไม่ถูกต้อง หรือเปล่าที่จะเอา กกต.ท้องถิ่นที่ท่านจัดตั้งมาตามกฎหมายมาดูแลการเลือกตั้ง 

 “ถามว่า กกต.ท้องถิ่นตั้งมาด้วยการถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อเกิดมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมามันเหมาะสม
หรือไม่ที่จะมาชี้วัดตรงนี้ ในเรื่องระเบียบของ กกต.ตนเองเข้าใจ แต่การปฏิบัตินั้นมันไม่สอดคล้องกับระเบียบที่มีอยู่มัน
ไม่เกิดความโปร่งใส ดังนั้น ก็ต้องขอความโปร่งใสที่มีความชัดเจนและยุติธรรม ก็อยากจะขอให้ทางส่วนกลางช่วย
พิจารณาว่าตรงนี้มันเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือให้มันเป็นไปตามมาตรฐานในอนาคตรวมทั้ งให้ความชัดเจนเกิดขึ้นในสังคมก็
อยากให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด” ร.ต.อ.ตรีลุพธ์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2693521  
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/vlcsnap-2021-04-27-13h33m23s685.png
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/vlcsnap-2021-04-27-13h33m23s685.png
https://www.matichon.co.th/region/news_2693521
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/vlcsnap-2021-04-27-13h33m23s685.png
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วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.20 น. 
ยุติแล้ว! ‘จุรินทร์’ ชี้ ค าสั่ง ‘นายกฯ’ ยุติแล้วให ้‘ปชป.’ ดูแลใต้เหมือนเดิม 
 

 
 

ยุติแล้ว! “จุรินทร์” ชี้ ค าสั่งนายกฯ ยุติแล้ว ให้ปชป.ดูแลใต้เหมือนเดิม เผย รอ “วิษณุ” ปรับปรุงส่งให้ “ประยุทธ์” 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึงค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่อง 
มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดว่า เรื่องนี้น่าจะยุติได้แล้ว เป็นที่
ทราบกันดีว่าค าสั่งนี้แบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับที่หนึ่ง ค าสั่งเดิมที่ไม่มีปัญหา และค าสั่งฉบับที่สอง คือฉบับที่ก าลังเป็น
ปัญหา เมื่อวาน(27 เม.ย.) นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบว่าให้ยึดถือค าสั่งแรกไปก่อน และขอให้
ทุกคนอย่าเพิ่งท าอะไร โดยนายกฯมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปดูแลปรับปรุง จากนั้นให้เสนอ
มายังนายกฯเพ่ือตัดสินใจ 

“ผมได้หารือกับนายวิษณุ ซึ่งผลหารือให้ยึดค าสั่งฉบับที่ไม่มีปัญหาไปก่อน แล้วนายวิษณุจะด าเนินการท า
ข้อเสนอไปยังนายกฯเพ่ือพิจารณาและลงนามต่อไป โดยถือหลักให้ทุกอย่างเหมื อนค าสั่งฉบับที่หนึ่ง ยกเว้นส่วนที่
รัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาด ารงต าแหน่ง ซึ่งจ าเป็นต้องปรับปรุง รวมทั้งถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่รัฐมนตรีแต่ละคน
จะแลกเปลี่ยนภารกิจกันเป็นการส่วนตัว ฉะนั้น ผมจึงคิดว่าทุกอย่างน่าจะยุติได้แล้ว” นายจุรินทร์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/569073  
  

https://www.naewna.com/politic/569073


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
วันที่ 28 เมษายน 2564 - 10:33 น. 
จุรินทร์ ประสานรอยร้าวพรรคร่วม ส่ง นิพนธ์ เคลียร์ ธรรมนัส 
 

 
 

จุรินทร์-หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เผย สงบศึกพรรคร่วม ปม ค าสั่งแบ่งงานนายกฯ-ตีท้ายครัวภาคใต้ ให้นิพนธ์-
ธรรมนัส ตกลง-แลกพื้นที่กัน โดยความพอใจทั้งสองฝ่าย 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีค าสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งงานของรัฐมนตรีระดับ
พ้ืนที่ตามแนวทางขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ที่มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเดิม
รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด พะเยา เชียงราย และหนองบัวล าภู ให้ไปดูแลพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของนาย นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ว่า 

น่าจะได้ข้อยุติได้แล้ว เพราะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พูดในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (27 เมษายน 2564 ) ให้ยึดถือค าสั่งเดิมไปก่อน และมอบให้นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายไปปรับปรุงค าสั่งและเสนอให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจอีกครั้ง 

“ท่านวิษณุหารือกับผม ได้หารือกันแล้วให้ถือค าสั่งฉบับเดิมเป็นหลัก และหลังจากนี้จะด าเนินการท าข้อเสนอ
ไปยังท่านนายกฯลงนามต่อไป และให้ถือหลักเหมือนเดิม ยกเว้นในส่วนที่มีรัฐมนตรีท่านใหม่เข้ามา ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้รัฐมนตรีท่านใหม่ได้มีภารกิจดูแล 2-3 จังหวัด รวมทั้งถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
เปลี่ยนแปลงเฉพาะรัฐมนตรีแต่ละท่านจะแลกเปลี่ยนภารกิจเป็นการส่วนตัว โดยความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย เมื่อเป็น
เช่นนี้ ทุกอย่างน่าจะต้องยุติได้แล้ว”นายจุรินทร์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-657337  
 
 
 
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-657337
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วันที่ 27 เมษายน 2564 - 15:30 น. 
เพื่อไทย จัดทัพเลือกตั้ง สายตรงทักษิณ คุม กทม. “เซตซีโร่” ทีมสุดารัตน์ 
 

 
 

พรรคเพื่อไทย หัวขบวนฝ่ายค้าน เตรียมรับมือสถานการณ์อ่อนไหวทางการเมืองทุกย่างก้าว 
ตั้ ง 21 รัฐมนตรีคุมโซนเลือกตั้ ง 350 เขตเลือกตั้ ง ภายใต้ค าสั่ ง 0001/2564 ลงนามโดย “สมพงษ์   

อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรค ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หลังไวรัสมรณะโควิด-19 ระลอก 3 ท าเอารัฐบาล  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในสถานะหวั่นไหว 

กลิ่นยุบสภา ล่างไพ่อ านาจเริ่มโชยขึ้นมาเรื่อย ๆ ผสมกับข่าวลวง ข่าวปล่อยแทรกถี่ขึ้นตามจังหวะการเมือง  
พ่วงด้วยค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบจังหวัดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพ้ืนที่
จังหวัด เปิดทางให้รัฐมนตรีพลังประชารัฐ และพรรคร่วมรัฐบาลได้คุมโซนพ้ืนที่ฐานเสียงตนเอง  อากัปกิริยาการเมือง
ดังกล่าวของรัฐบาล คนการเมืองจึงตีความไปไกล ประกอบกับ งบ-เงิน การเมืองเริ่มไหลลงพื้นที่ผ่านรูปแบบงบประมาณ
เงินกู้ 4.5 หมื่นล้าน และงบท้องถิ่นอีก 7.7 หมื่นล้าน ให้ฐานเสียงได้ใช้จ่ายผนวกกับกฎหมายพรรคการเมือง – กฎหมาย
เลือกตั้ง ที่ล้อกับรัฐธรรมนูญ 2560 ก าหนด “กติกา” ที่เข้มข้น หากคิดจะส่งผู้สมัคร 350 เขต ต้องมีตัวแทนจังหวัด 
ตัวแทนเขต ผ่านกรรมวิธี “ไพมารี่โหวต” 

พรรคเพ่ือไทย จึงต้องขยับตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ มิเช่นนั้นจะไม่ทันการณ์ นอกจากให้ ส.ส.ในพ้ืนที่เฟ้น “ตัวแทนเขต
เลือกตั้ง” เสนอชื่อไปยังพรรคให้อนุมัติ ยังตั้ง ส.ส.ที่มีดีกรีเป็น “อดีตรัฐมนตรี” มีบารมีพอสมควร คุม 21 โซน 350 เขต
เลือกตั้ง คอยประสานงานระหว่าง ส.ส.พ้ืนที่ ส.ส.ที่เป็นประธานโซนโซน และพรรคส่วนกลาง เปลี่ยนจากบริหารงานรูป
แบบเดิม ที่การบริหารพรรคจะแบ่งเป็นภาค แต่ละภาคจะมีประธาน เช่น ประธานภาคเหนือ ประธานภาคอีสาน 
ประธานภาคใต้ ประธานภาค กทม. คนเดียวคุมทั้งโซน มาคราวนี้แบ่งใหม่เป็น 
โซนเหนือบน 

ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของ
พรรคเพ่ือไทย และตระกูลชินวัตร เจ้าของพรรคตัวจริง มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเป็นประธาน  
สายตรงดูไบเป็นประธาน พร้อมด้วยนายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล แกนน าเพ่ือไทย สายดูไบฝ่ายน้องสาวทักษิณ  
ชินวัตร เป็นรองประธานช่วยคุมโซน นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นที่ปรึกษา 
นายสงวน พงษ์มณี เป็นเลขานุการ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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โซนเหนือล่าง 
ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก มี นส.

กฤษณา สีหลักษณ์ อดีต รมต.ประจ าส านักนายกฯ ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และแกนน าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) 
เป็นประธาน นายนิยม ช่างพินิจ เป็นรองประธาน นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เป็นที่ปรึกษา นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ 
เป็นเลขานุการ 
โซนอีสานเหนือ 

ประกอบด้วย จ.อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู เลย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีนายไชยา 
พรหมา รองหัวหน้าพรรค เป็นประธาน นายเอกธนัช อินทร์รอด เป็นรองประธาน นางมนพร เจริญศรี   
เป็นเลขานุการ 
โซนอีสานกลาง 

ประกอบด้วย จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม มีนายศักดา คงเพชร อดีต รมช.ศึกษาธิการ 
ในรั ฐบาลยิ่ งลั กษณ์  เป็นประธาน นายประยุทธ์  ศิ ริพาณิชย์  นาย เชิดชั ย  ตันติศิ ริ นทร์  เป็นที่ ปรึ กษา  
นางมุกดา พงษ์สมบัติ เป็นเลขานุการ 
โซนอีสานใต้ (1) 

ประกอบด้วย ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี มีนายเกรียง กัลป์ตินันท์ หัวหน้ามุ้งอีสานใต้เพ่ือไทย 
เป็นประธาน นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล หรือ “เฮียเพ้ง” เป็นที่ปรึกษา 
โซนอีสานใต้ (2) 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค คนสนิท “เฮียเพ้ง”  
พงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล เป็นประธาน นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์  เป็นที่ปรึกษา นายคุณากร ปรีชาชนะชัย  
เป็นเลขานุการ 

ขณะที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือไทยจัดการแบ่งเป็น 6 โซน หลังการจากไปของ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” 
เจ้าแม่ กทม.ที่ไปก่อตั้งพรรคใหม่ “ไทยสร้างไทย” 

ปรากฏ “แม่ทัพ” คนส าคัญใน กทม. คนใหม่ คือ “เฮียเพ้ง” มือออแกไนซ์ทางการเมืองของ “ทักษิณ  
ชินวัตร” ควงคู่กับ “เจ๊แจ๋น” พวงเพ็ชร ชุณละเอียด มือธุรการตั้งพรรคไทยรักษาชาติ ผู้มากบารมีฝ่ายหญิงคนใหม่ใน
เพ่ือไทย ไม้เบื่อไม้เมา “เจ้าแม่ กทม.” คนเก่า 

ส่อง 6 โซน กทม.ประกอบด้วย โซน 1 เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดุสิต ปทุมวัน บางรัก 
สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย และวัฒนา มี เฮียเพ้ง” “พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล” เป็นประธาน กิตติ ลิ่ม
สกุล เป็นที่ปรึกษา 
โซน 2 เขตดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ จตุจักร ลาดพร้าว และวังทองหลาง มี “เจ๊แจ๋น” 
พวงเพ็ชร ชุณละเอียด เป็นประธาน มี “สุธรรม แสงประทุม” เป็นที่ปรึกษา ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เป็นเลขานุการ 
ขณะที่ โซน 3 และ โซน 4 เป็น โซนกรุงเทพฝั่งตะวันออก อันเป็น “จุดไข่แดง” เขตบริวาร ของ “คุณหญิงสุดารัตน์” ที่
สะสมก าลังมากว่า 3 ทศวรรษ 
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แต่วันนี้ โซน 3 เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน บึงกุ่ม คันนายาว มีนบุรี คันนายาว และบางกะปิ มี “วิชาญ 
มีนชัยนันท์” ซึ่งเป็นคน (เคย) ข้างกายเจ้าแม่ กทม. เป็นประธาน และอนุสรณ์ ปั้นทอง เป็นรองประธาน  
น่าสังเกตว่า เขตสายไหม มี ส.ส.ชื่อ “อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 กลับไร้ชื่อ เช่นเดียวกับ ดอนเมือง 
พ้ืนที่ของ การุณ โหสกุล ส.ส.ดอนเมือง 
ฝั่งโซน 4 คลองสามวา หนองจอก ลาดกระบัง สะพานสูง ประเวศ สวนหลวง บางนา และพระโขนง กลับมีชื่อ “พิชัย 
นริพทะพันธ์” อดีต รมว.พลังงาน เป็นประธาน ทั้งที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับพ้ืนที่ กทม.โซนตะวันออก แต่มี “นพดล 
ปัทมะ” อดีต รมว.ต่างประเทศ ซึ่งบ้านอยู่โซนคลองสามวา เป็นที่ปรึกษา และ ธีรรัตน์ ส าเร็จวานิช ส.ส.ลาดกระบัง เป็น
เลขานุการ 
ส่วนโซนฝั่งธน ต้องปล่อยมือให้ “อาเหลิม” ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ก ากับ และ ดูแล แบ่งเป็น โซน 5 คลองสาน บางกอก
ใหญ่ ธนบุรี จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ และบางขุนเทียน มี “กิตติรัตน์ ณ ระนอง” เป็นประธาน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่
บ ารุง เป็นที่ปรึกษา และกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี เป็นเลขานุการ 
โซน 6 บางบอน หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางแค ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน บางพลัด บางกอกน้อย มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่
บ ารุง เป็นประธาน และสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เป็นเลขานุการ 

แหล่งข่าวจากระดับ “ประธานโซน” กทม.รายหนึ่ง ชี้ว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าว เป็นการเตรียมพร้อมสู้ศึก
เลือกตั้ง ทั้ง 350 เขตเลือกตั้ง ซึ่งเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกลับมาเป็นบัตร 2 ใบ จะท าให้พรรคเพ่ือไทย ได้เปรียบ
อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเตรียมพร้อมส าหรับเฟ้นหา ผู้สมัคร ส.ก.และ ส.ข. ที่อาจเกิดข้ึนเร็ว ๆ นี้ 

ผู้ที่ท าหน้าที่คุมโซนส่วนใหญ่ที่ต้องเป็น “อดีตรัฐมนตรี” เพราะจะสามารถช่วยประสานงาน กับ ส.ส.ในพ้ืนที่ได้
อย่างราบรื่น นอกจากนี้ “คนคุมโซน” ท าหน้าที่ “เฟ้น” คนที่จะมาลงสมัครในนามเพ่ือไทย ระดับท้องถิ่น อย่าง ส.ก. 
ส.ข. ร่วมกับ ส.ส.ในพ้ืนที่ แต่จะมีสิทธิในการคัดเลือกผู้สมัครระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่ของตนเอง ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ 

ในส่วนโซนของ กทม.ที่ รื้อโครงสร้างเดิมของสมัยคุณหญิงสุดารัตน์ ออกไปนั้น แหล่งข่าวรายเดิมกล่ าวว่า 
เพราะจากเดิม “คุณหญิงหน่อย” คุมคนเดียวทั้งหมด ไม่แบ่งให้ใคร ดังนั้น เมื่อเขาไม่อยู่แล้วก็ต้องมาแบ่งงานให้คนอ่ืน
รับผิดชอบบ้าง 

ส่วน ส.ส.ที่เคยอยู่กับคุณหญิงหน่อยบางราย ก็มาแจ้งกับทางผู้ใหญ่ในพรรคแล้วว่าไม่ตามไปอยู่ไทยสร้างไทย 
และยังช่วยหาผู้สมัคร ส.ก. และ ส.ข.มาเสนอกับทางพรรคด้วย ขณะที่บางรายก็ไปบอกให้ ร.ต.อ.เฉลิม ให้ช่วยไปพูดกับ
พรรคว่าว่ายังอยู่กับพรรค…ไม่คิดเปลี่ยนใจไทยสร้างไทย 

สถานการณ์วันนี้ ไม่ใช่ฝุ่นตลบเฉพาะพรรคฝ่ายรัฐบาล พรรคฝ่ายค้านก็มีสับเปลี่ยนก าลัง เพ่ือไทย จึงต้องเร่งลง
มือ เพราะประกาศเมื่อเดือนมกราคม 2564 ว่า จะส่งผู้สมัคร 350 เขต ไม่มีแตกพรรคแบงก์ร้อย จึงต้องรองรับอุบัติเหตุ
การเมือง 

 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-656657  
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-656657
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28 เมษายน 2564 00:10 น.   
พปชร. วางเกมยาว ยึด “ภาคใต้” เบ็ดเสร็จ! 
 

 
 

“วันนี้ยังไม่ได้ตกลงอะไร เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปให้เป็นข่าวจนเสียหาย วันนี้ไม่ใช่เวลาการเมือง เป็นเวลาของการ
ท างาน แล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้พรรคใครได้ประโยชน์ ทุกพรรคที่อยู่ร่วมกับผม พรรคร่วมก็อยู่กับผมๆ ก็
รับผิดชอบให้ท่านอยู่แล้ว ท าให้มันถูกต้อง ผมก็ยินดี แม้กระทั่งในบางพื้นที่ที่เป็นของส.ส.ฝ่ายค้าน ผมก็ดูแลในทุก
จังหวัด” 

“บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตอบค าถามของสื่อตอนหนึ่ง ถึงประเด็นที่
เกิดเป็นข้อขัดแย้งระหว่าง พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง จนกลายเป็น “สงครามน้ าลาย” ในยามที่รัฐบาลก าลังรับมือกับ 
“วิกฤตโควิด” 

สืบเนื่องมาจาก “ค าสั่งนายกฯที่ 85/2557” ว่าด้วย เรื่องการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ แนวคิดการ
ขับเคลื่อนไทยในระดับพ้ืนที่จังหวัด ที่ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ “ส่งสัญญาณ” มาหลายวันแล้วว่า “ไม่ค่อยพอใจ” 

เพราะอย่าลืมว่า พ้ืนที่ภาคคือ “ฐานเสียงหลัก” ของพรรคประชาธิปัตย์ แต่ในค าสั่งนายกฯฉบับดังกล่าว กลับ
ไม่มีชื่อของ รัฐมนตรีในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ลงไปก ากับดูแล แต่มีชื่อ  “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ยิ่งท าให้เข้ากับ “สมมติฐาน” ที่ว่า เป็นการยกพ้ืนที่ภาคใต้ให้กับพรรคพลังประชารัฐ ใช่หรือไม่ 
จากเดิมที่ ร.อ. ธรรมนัส ดูแลพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู พะเยา เชียงราย แต่ในค าสั่ง มอบหมายให้รัฐมนตรี รับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด กลับให้ร.อ.ธรรมนัส เปลี่ยนมาเป็นดูแลพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช และภูเก็ต 

แน่นอนว่าในทางการเมืองแล้วข้อสังเกตจากพรรคประชาธิปัตย์ใช่ว่าจะไม่มีมูลเหตุ เพราะหากย้อนกลับไปก่อน
หน้านี้ พรรคพลังประชารัฐ ที่มี “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ ได้มอบหมายให้ร.อ.ธรรมนัส เป็นแม่ทัพลงไปคุมการเลือกตั้งซ่อม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต3 จนท าให้
พรรคพลังประชารัฐ ชนะการเลือกตั้ง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210427/d4623a5389802bc20336a41d5ad132365c2489cfb3f53ac4b9aaf6f3ad98d89d.jpg?itok=vt0mMVNZ
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ผู้สมัครของพลังประชารัฐ คือ “อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” คว่ า “พงศ์สินธุ์  เสนพงศ์” ผู้สมัครจากพรรค
ประชาธิปัตย์ อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราช ที่ขออาสาลงสนามเพ่ือหวังรักษาเก้าอ้ีส.ส.
นครศรีธรรมราช เขต 3 มาแล้ว ซึ่งในครั้งนั้น พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องเจ็บช้ าน้ าใจ มาแล้วเมื่อ พรรคพลังประชารัฐ “ไม่
หลีกทาง” ให้กับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเคยเป็นแชมป์เก่า 

อย่างไรก็ดี ศึกข้ามพรรค ในรัฐบาลเช่นนี้ หากยืดเยื้อต่อไป จะยิ่งมีแต่เสียกับเสีย อย่างน้อยก็สมาธิของพล.อ.
ประยุทธ์ เองในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่ก าลังสู้กับศึกโควิด -19 อย่างหนัก เวลานี้ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่พล.อ.ประยุทธ์ จะต้อง
ออกมาส่งสัญญาณ “เบรคเกม” คว่ า “ชามเกาเหลา” ระหว่างแกนน าพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ ให้
เร็วที่สุด 

แม้ว่าลึกๆแล้ว สถานการณ์เช่นนี้ ใครๆก็ย่อมมองเห็นได้ว่า พรรคประชาธิปัตย์ ก าลังถูก “เจาะยาง” ถูกเข้าไป
ตีฐานเสียงถึงที่ภาคใต้ ทั้งท่ีพรรคเองก็เพ่ิงบาดเจ็บ จากการเลือกตั้งใหญ่ เมื่อ24มี.ค.62 ที่ประชาธิปัตย์ต้องเสียที่นั่งส.ส.
ในภาคใต้ เพียง22 เก้าอ้ี จาก50ที่นั่ง โดย 28ที่นั่ง ถูกพรรคประชาชาติ พรรคภูมิใจไทยและพรรคพลังประชารัฐ เข้ามา
แบ่งไป 

เรียกว่าแผลเก่ายังไม่ทันได้เยียวยา ยังต้องมาพ่ายพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช 
เขต 3 แถมเกมนี้ยังท าท่าว่าจะรุนแรง เมื่อพรรคพลังประชารัฐก าลังเดินเกมแรง วางฐานไปถึงการเลือกตั้งรอบหน้า 
แล้วอย่างนี้จะให้ประชาธิปัตย์ ยิ้มออกได้อย่างไร !? 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/239305  
  

https://siamrath.co.th/n/239305
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พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. 
การเมืองยังวุ่นวายในภาวะโควิด  
สถานการณ์การบริหารจัดการโควิดของรัฐบาลตอนนี้ ชาวเน็ตหลายคนเขาบอกว่า  “ต้องขับเคลื่อนด้วยเสียงด่า”
กันแล้ว จากกรณีมีคนเสียชีวิตคาบ้านเพราะไม่ได้เตียงโรงพยาบาลยิ่งสร้างความกลัวมากขึ้น  การกระจายวัคซีนก็
เป็นไปได้ล่าช้า จนกระทั่งพอมีกระแสจากสังคมกดดันหนักๆ รัฐบาลก็ออกมาสร้างความม่ันใจเพิ่ม 

 
 

อย่างกรณีไม่ได้เตียงก็ยืนยันเรื่องเตียงส ารองมีพอ วัคซีนก็ถึงขนาดนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.
สาธารณสุขก็บอกว่า “จะให้ไปกราบก็ยอมให้เร่งให้ได้ไฟเซอร์มา” ขณะที่เรื่องเตียงพยาบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯ ก็มีค าสั่งให้เอารถของหน่วยทหารมาเป็นรถพยาบาลขนย้ายผู้ป่วยเพ่ิม 

นาทีนี้เห็นทีจะรอพ่ึงแต่รัฐไม่ได้ รัฐบาลเองจ าเป็นต้องหารือเอกชนมาระดมสรรพก าลังในการให้ความช่วยเหลือ
ด้วย อย่างเรื่องสายด่วน 1668 เห็นสภาพแล้วมันอนาถานัก ก็ต้องหารือกับเอกชนที่มีศักยภาพ ส่วนภาคประชาชนก็เห็น
ทีอยู่ในภาวะที่ต้องช่วยระวังตัวเองไปก่อนท่ามกลางการเร่งรัดการจัดการของรัฐบาล 

มีการพูดกันไปถึงว่า ตอนนี้มันถึงเวลา “เปลี่ยนม้ากลางศึก” กันได้แล้วเพราะม้าที่น าอยู่มันช้าเหลือทน อย่าง
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ก็เสนอให้นายกฯ ลาออก แล้วโหวตตั้งรัฐบาลใหม่ หรือบางเสียง
ก็ให้เอา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต รมว.สาธารณสุขขึ้นมากุมบังเหียนการจัดการแทน “หมอหนู” 

แต่ก็คงยาก ที่ฝ่ายการเมืองจะมายอมรับเงื่อนไขในสถานการณ์แบบนี้ เพราะหมายถึง “ท างานล้มเหลว” แล้ว
ถ้ า เ กิ ด ยุ บ ส ภ า เ ลื อ ก ตั้ ง ใ หม่ ไ ป  มี เ รื่ อ ง อี ก ว่ า  พ ร ร ค ร่ ว ม รั ฐ บ าล ข ณะนี้  โ ด ย เ ฉ พ า ะพลั ง ป ร ะช า รั ฐ  
( พปชร.) กับภูมิใจไทย จะได้เสียงลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ ( หมายถึงคนไม่เอาด้วยแล้ว ) ก็เลยต้องทู่ซี้แก้ปัญหากันไป
ก่อน 

รัฐบาลโดนกระแสตีมาจากภายนอกก็มากพอแล้ว แต่ทีนี้ในพรรคร่วมรัฐบาลก็จะเล่นงานกันเองอีก อย่างกรณี
นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรค พปชร. ในฐานะประธาน กมธ.กฎหมายฯ จะเรียกนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.
คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เข้าชี้แจงพร้อมตรวจการใช้โทรศัพท์ ว่าเกี่ยวพันกับคลัสเตอร์ทองหล่อแค่ไหน 

ก็เหมือนเป็นการตบหน้าพรรคภูมิใจไทยกลาย ๆ ว่า  “ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้ใหญ่พรรคเกี่ยวกับการระบาด
ใหม่” แถมนายสิระยังเคยมีแผนจะน าผู้ป่วยไปร้องเรียนต่อนายอนุทินถึงกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประจานเรื่องไม่ได้
รถพยาบาล แต่ในที่สุดก็ล้มเลิกไปเพราะมีการประสานงานช่วยเหลือแล้ว 
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พปชร.จะตีกับภูมิใจไทยไม่พอ ล่าสุด ก็จะทะเลาะกับประชาธิปัตย์อีก เพราะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาแสดงความไม่พอใจเรื่องการแบ่งตัวรัฐมนตรีดูโครงการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับ
จังหวัด ที่รัฐมนตรีคนไหนมาจากจังหวัดอะไรก็ดูจังหวัดนั้น ยกเว้นประชาธิปัตย์ 

เช่น นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ อดีต ส.ส.พิษณุโลก ถูกตัดไม่ให้ดูจังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ บุญญา
มณี รมช.มหาดไทย ซึ่งเคยเป็น ส.ส.สงขลา ถูกตัดการดูแลสงขลาและนครศรีธรรมราชออกไป โดยยกไปให้  รอ. 
ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชาวพะเยา ไปดูแลแทน และยังเพ่ิมจังหวัดภูเก็ตให้ รอ.ธรรมนัสอีกด้วย 

นายสินิตย์ เลิศไกร  รมช.พาณิชย์ ก็กลับไม่ได้ดูแลพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี แต่ กลับถูกส่งไปดูแลภาคอีสาน คือ
หนองบัวล าภูกับร้อยเอ็ด ซึ่งมองก็รู้ว่า “พรรคประชาธิปัตย์กลัวถูกเจาะยางฐานเสียงอีก” หลังจากที่การเลือกตั้งที่ผ่าน
มา พรรคภูมิใจไทยกับ พปชร. เจาะไปได้เยอะ ท าให้นายจุรินทร์จะท าหนังสือให้นายกฯ ทบทวน 
ภาวะแบบนี้เล่นการเมืองกันไม่ได้ ขัดขากันไม่ใช่รัฐบาลจะพัง ประชาชนจะพังด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/839711  
 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/839711
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28 เมษายน 2564 
"ริบอ านาจ" ปมแตกหักพรรคร่วม จับจังหวะ – เงื่อนไข “ยุบสภา” 
 

 
 

หาก “ประยุทธ์” ประเมินว่า “พรรคร่วมรัฐบาล” อาจเล่นแร่แปรธาตุ ใช้การผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 
ต่อรองทางการเมือง โดยเฉพาะโครงการรัฐส าคัญๆ ที่หมายม่ันปั้นมือเอาไว้ ก็มีโอกาสที่จะชิงจังหวะ “ยุบสภา” 
เสียก่อน 

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกสาม เป็นบทพิสูจน์การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม โดยมีสถานะของ “รัฐบาล” เป็นเดิมพัน หาก “ประยุทธ์-รัฐบาล” สามารถ
แก้ปัญหาวัคซีน ระบบสาธารณสุขที่ยังติดขัดอยู่ อาทิ จ านวนเตียงที่จะรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ การรับตัวผู้ติดเชื้อราย
ใหม่มารักษายังโรงพยาบาล-โรงพยาบาลสนาม และการลดจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ลดลงได้ ยังพอมีโอกาสที่จะดึง
คะแนนนิยมไม่ให้ลดน้อยลงไปมากนัก 

แต่หาก “ประยุทธ์-รัฐบาล” ไม่สามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้ จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีเพ่ิมมากขึ้น คะแนนนิยม
ย่อมดิ่งลงลึก และมีโอกาสไม่น้อยที่ “พรรคร่วมรัฐบาล” จะทบทวนท่าทีการอยู่ร่วมรัฐบาลกับ “ประยุทธ์” เพราะหาก
ต้องดึง "ประยุทธ์” ออกจากปากเหว มีโอกาสตกเหวลงไปด้วยกัน 

อย่าลืมว่า “ประยุทธ์” มีสัญญาณพิเศษสนับสนุนนั่งเก้าอ้ีนายกรัฐมนตรี แต่บรรดา “นักการเมือง” ไม่มี
สัญญาณพิเศษ-ไม่มีตั๋ว สิ่งเดียวที่จะเดินบนถนนการเมืองได้คือ เสียงสนับสนุนจาก “ประชาชน” เมื่อ “เรือเหล็ก” ติด
สันดอน ไปต่อไปไม่ได้ ก็คงขอกระโดดลงจากเรือ 

ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จึงมีข่าวปล่อย-ข่าวลวง-ข่าวจริง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ “เครือข่าย
ประยุทธ์-พรรคร่วมรัฐบาล-พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ตระเตรียมรับมือหาก “ประยุทธ์” ต้องจ าใจประกาศ “ยุบสภา” 
กระแสหนึ่งประเมินว่า ไทม์มิ่งยุบสภาที่เหมาะสมที่สุดคือ ภายหลังการผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ซึ่งต้องผ่าน
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณในช่วงเดือน ก.ย. 2564 หลังจากนั้นอาจมีการอนุมัติโครงการ หรือด าเนินการใช้งบประมาณให้
เร็วที่สุด เพ่ือกระจายงบประมาณลงพื้นที่ฐานเสียง 

โดยคาดการณ์กันว่า หากจะยุบสภาหลังผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 เวลาที่เหมาะสมของ “ประยุทธ์” 
น่าจะอยู่ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 ซึ่งหากยุบสภาในช่วงเวลาดังกล่าว ยังรอดพ้นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของ 
“พรรคฝ่ายค้าน” ที่จะมีช่วงเวลาเปิดศึกซักฟอกในช่วงเปิดประชุมสภาประมาณเดือน ม.ค. 2565 
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หลังจากนั้น ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ประกาศยุบสภา วันเลือกตั้งใหม่จึงน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือน 
ก.พ.-ต้นเดือน มี.ค. 2565 

ส่วนอีกกระแสประเมินกันว่า “ประยุทธ์” อาจจะประกาศยุบสภาก่อนผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 
เนื่องจากเห็นว่าการพิจารณา 

พ.ร.บ.ประมาณปี 2565 มี “พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค” คอยจ้องเดินเกมป่วนไม่ให้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 
2565 ผ่านการพิจารณาแบบสะดวกโยธิน 

ที่ส าคัญหาก พ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งถือเป็นกฎหมายการเงินไม่ผ่านการพิจารณาของ “รัฐสภา” จะส่งผลให้ 
“ประยุทธ์-รัฐบาล” ต้องรับผิดชอบ โดยมีสองทางเลือก 1.ลาออก 2.ยุบสภา 

หาก “ประยุทธ์” ประเมินว่า “พรรคร่วมรัฐบาล” อาจเล่นแร่แปรธาตุ ใช้การผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 
2565 ต่อรองทางการเมือง โดยเฉพาะโครงการรัฐส าคัญๆ ที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ ก็มีโอกาสที่จะชิงจังหวะ “ยุบสภา” 
เสียก่อน 

หากเลือกยุบสภาก่อนผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ก็มีโอกาสที่ “ประยุทธ์” จะเลือกจังหวะช่วงเดือน 
ส.ค.-ก.ย. จากนั้นจะจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งน่าจะอยู่ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค. 
ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 หาก “ประยุทธ์” ชิงยุบสภาก่อนผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 
2565 ก็สามารถใช้สูตรเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 มาใช้ไปพลางก่อนได้ อย่างที่เคยใช้วิธีนี้มาแล้วในช่วงการจัดท า
งบประมาณปี 2562 ที่ต้องล่าช้าออกไป 
ส าหรับ “เงื่อนปม” ที่จะท าให้ “ประยุทธ์” ต้องยุบสภา ย่อมไม่พ้นความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล 

ปมแรกเงื่อนขัดแย้งพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่ล่าสุดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่าง “ประยุทธ์” กับ “อนุทิน ชาญวีร
กุล” รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข เกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์โควิด ภายหลังที่ “อนุทิน” โดยกระแสโจมตี
อย่างหนักว่า ไม่สามารถรับมือการแพร่ระบาดโควิดระลอก 3 ได้ จนมี “กลุ่มหมอไม่ทน” ออกมาล่าชื่อกดดันให้ลาออก
จากต าแหน่ง โดยมีประชาชนร่วมลงชื่อมากกว่า 2 แสนรายชื่อแล้ว ท าให้ “อนุทิน” ต้องออกมาแก้เกมโยนความ
รับผิดชอบให้ “ประยุทธ์” โดยอ้างว่าท าตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ 

แถมยังมีสายตรงบุรีรัมย์ อย่าง “ศุภชัย ใจสมุทร” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ออกมาซัด “ประยุทธ์” ว่า 
ถนัดใช้อ านาจพิเศษ รวบอ านาจการบริหารไว้คนเดียว ผ่านกลไก ศบค. ตามที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้ให้อ านาจไว้   ซึ่งยี่ห้อ 
“ศุภชัย” รู้กันว่าหากไม่มีค าสั่งสายตรงมาจาก “ผู้ยิ่งใหญ่บุรีรัมย์” ไม่มีทางที่เจ้าตัวจะกล้าออกมาเปิดฉากถล่ม 
“ประยุทธ์” อย่างเด็ดขาด เพราะรู้ตัวดีว่าการเปิดศึกกับผู้น ารัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อพรรคในฐานะที่ร่วมรัฐบาลอย่าง
แน่นอน 
ปมที่สอง กรณีที่ “ประยุทธ์” ออกค าสั่งแบ่งงานรัฐมนตรีดูแลงานโซนจังหวัด ท าให้พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ออก
อาการไม่พอใจ เนื่องจาก “ประยุทธ์” เปลี่ยนตัวให้ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไปดูพื้นท่ีสงขลา 
นครศรี ธรรมราช และภู เก็ต  ซึ่ ง เป็น พ้ืนที่ ฐ าน เสี ย งของ ปชป.มาก่อน แม้จะถูกพรรคพลั งประชารั ฐ  
(พปชร.) เจาะไปบ้างก็ตาม 
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เรื่องนี้ท าให้ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคปชป. ได้
มอบหมายให้ “จุติ ไกรฤกษ์” รมว.การพัฒนาสังคมฯ “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย ไปแจ้งกับ “ประยุทธ์” และ 
“วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ว่า “ค าสั่งนี้เป็นการเอาเปรียบทางการเมือง” 

พรรคปชป.ออกอาการไม่พอใจอย่างมาก ที่ “ประยุทธ์” ชิงจังหวะทางการเมือง ส่ง “ร.อ.ธรรมนัส” ลงไปคุม
พ้ืนที่ฐานเสียง เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรค ปชป.หมายมั่นที่จะดึงภาคใต้กลับคืนมาให้ได้ หรืออย่างน้อยก็ต้อง
รักษาเก้าอ้ี ส.ส.เดิมเอาไว้ ไม่เสียให้พรรค พปชร. 

เรื่องนี้ “จุรินทร์” ต้องเจอกับแรงกดดันจาก “ลูกพรรค ปชป.” อย่างแน่นอน เพราะหากยอมให้พรรค  
พปชร.รุกคืบเข้าไปยึดพ้ืนที่ฐานเสียงได้อีก การเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคปชป.อาจลดขนาด และมูลค่าทางการเมืองลงไปอีก  

2 ปมขัดแย้งที่ “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” งัดกับ “ประยุทธ์” และพลังประชารัฐ ก าลัังกลายเป็นแผลร้าวลึก ที่
กระทบต่อสถานะพรรคร่วมรัฐบาล  ส่วนจะเดินเข้าสู่จุดแตกหักหรือไม่ อยู่ที่ว่า “แกนน า-กุนซือ” จะหันหน้ามาร่วมกัน
หาทางออก-หาจุดร่วมได้หรือไม่ 

สถานการณ์ ณ วันนี้ ท่าที “ประยุทธ์” ก็ไม่ได้ให้ราคานักการเมือง เมื่อปรากฏว่าฟิวส์ขาดกลางที่ประชุม ครม.
วันที่ 27 เม.ย. ด้วยการเอ่ยปากว่า “มีรัฐมนตรีบางคนพูดจาไม่ดีและนินทาผมในที่ประชุมบางวง ให้ระวังตัวไว้ด้วย ผม
เป็นคนตัดสินใจเลือกเข้ามาท างาน จะชอบหรือไม่ชอบผม อย่านินทาให้ผมได้ยิน ถ้าผมได้ยินอีกผมจ าเป็นต้องปรับออก 
จะริบโควตานั้นมาเป็นของผมเอง ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกัน ผมไม่เคยท าให้ท่านเสียหาย  ผมมีทีมงานคอยดูเฟซบุ๊คทุกท่าน 
ผมไม่วางใจและไม่สบายใจ ใครก็ตามที่สร้างความขัดแย้ง เกลียดชัง ทุจริต ถ้ามีปัญหาผมจะพิจารณาเอาออก ผมจะ
ไม่ให้โควตาพรรค จะดึงมาเป็นโควตาผม” 

หากย้อนดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองแล้ว การขู่ริบโควตารัฐมนตรีกลางที่ประชุม ครม.แทบจะไม่เคยเกิดขึ้น 
เพราะต่างคน-ต่างพรรค ต่างก็ให้เกียรติทางการเมือง หากจะริบโควตารัฐมนตรีกันจริง จะดีลกันนอกวงประชุมมากกว่า 

แต่ส าหรับ “ประยุทธ์” ที่ไม่ใช่นักการเมืองแท้ๆ โดยสายเลือด เติบโตมาจาก “นายทหาร” การสั่งการจะใช้
รูปแบบ “นาย” สั่ง “ลูกน้อง” ท า แม้จะสลัดคราบทหารมาอยู่ในคราบนักการเมือง หลังเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 แต่ 
“ประยุทธ์” ก็ยังคงเป็นคนเดิม 

จากนี้ต้องรอติดตามตอนต่อไปด้วยความระทึกว่า เงื่อนปมขัดแย้งระหว่าง 3 พรรคร่วมรัฐบาลจะเคลียร์กันได้
หรือไม่ อย่างไร และหากไปต่อกันไม่ได้ “ประยุทธ์” จะเลือกสูตรใดในการเซ็ทซีโร่การเมือง 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934921  
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