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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 29 เมษายน 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 45/2564 กกต. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการแผยแพร่  
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 45/2564 กกต. สั่งให้มีการลงคะแนน
ใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่
และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ไทยพีบีเอสออนไลน์ 
 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
 
แนวหน้าออนไลน์ 
 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
ส านักข่าวไทยออนไลน ์

มติชนออนไลน์ 
 
 
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
 
สยามรัฐออนไลน์ 
 
 
 
 

กกต. พบ "บัตรเขย่ง" สั่งเลือกตั้ง
เทศบาล ใหม่ 37 จังหวัด 
ด่วน ! กกต. สั่ง “เลือกตั้งเทศบาล
ใหม”่ 37 จังหวัด 76 หน่วย 16 พ.ค. นี้  
‘กกต.’ เคาะเลือกตั้งใหม่ ‘สท. – นายก 
เทศมนตรี’ 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง
กกต. สั่งลงคะแนนใหม่เลือกตั้งเทศบาล  
77 หน่วย 
กกต. สั่งเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 

กกต. สั่งลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลใหม่  

37 จังหวัด 16 พ.ค. นี้ ชี้พบบัตรปลอม - 

บัตรเขย่ง 

เลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 
36 หน่วย 16 พ.ค.นี้ 
กกต. สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่ 

77 หน่วย ใน 37 จ. นับคะแนนใหม่ 

5 หน่วย เหตุพบบัตรปลอม – บตัรหาย /

บัตรเกิน 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

MGR ออนไลน์ 
 
 
ไทยโพสต์ออนไลน์ 
 
 
คมชัดลึกออนไลน์ 
 
 
ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ 
 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
 
เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ 
 
 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
 
 

กกต. สั่งเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จว.  

16 พ.ค. หลังพบบัตรเขย่ง - ปลอม  

นับคะแนนใหม่ 5 จว. 

กกต. สั่งลงคะแนนใหม่เลือกตั้ง สท. - 
นายกเทศมนตรี 37 จังหวัด 16 พ.ค. นี้ 
'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท.- นายกเทศมนตร'ี  
37 จังหวัด 76 หน่วย เลือกตั้ง 16 พ.ค. นี้ 
กกต. สั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง
เทศบาลใหม่ 
'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท. - นายกเทศมนตร'ี 
37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค. นี้ 
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ เทศบาลออนใต้  
สันก าแพง หน่วยที่ 3 เขต 1 เลือกเฉพาะ
นายกเทศมนตรี ก าหนดหย่อนบัตร 16 พ.ค. 64 
สรุปมติกกต. “เลือกตัง้เทศบาล” 

จังหวัดไหนต้องลงคะแนน - ออกเสียง 

- นับคะแนนใหม่ เช็กได้ที่นี่ 

18 
 

 
20 
 
 

22 
 
 

24 
 

25 
 

27 
 

 
28 
 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ ‘บิ๊กป้อม’ เคลียร์ทุกค าถาม ยันไร้ปัญหา ‘ประชาธิปัตย์ - ภูมิใจไทย’ 29 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' บอกแบ่งงาน รมต. ดูแลจังหวัด จบ 29 เม.ย. 31 

3 มติชนออนไลน์ ‘ไพบูลย์’ บ่น พรรคร่วมฝ่ายค้านจี้นายกฯออกมานานแล้ว เชื่อท าไม่ได้ ซัด 

ก.ก. เสียประโยชน์ ปมบัตร 2 ใบ 

32 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รธน. จุดยืนโดดเดี่ยว “ก้าวไกล” เมื่อเสียประโยชน์จาก “บัตร 2 ใบ” 33 

2 มติชนออนไลน์ รอยร้าวรัฐบาลผสม แบ่ง รมต. คุมพ้ืนที่-โควิด 35 

3 มติชนออนไลน์ หมัดเด็ด การเมือง มอบ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หมัดเด็ด ‘อนุทิน’ 40 
4 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกในอก "อู๊ดด้า" สะตอไม่สามัคคี 41 

5 คมชัดลึกออนไลน์ 'ภูมิใจไทย' เปิดศึกชน 'บิ๊กตู'่ ล้มเหลวแก้โควิด 43 

6 สยามรัฐออนไลน์ แพ้ไม่ได้ ! 45 
7 MGR ออนไลน์ โควิดลามพรรคร่วมฯ ปริ “ตัวแทน” ฟัดกันเละ !? 47 

8 ไทยรัฐออนไลน์ สัญญาณส่อ "แยกย้าย" 49 
9 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ โควิดระลอก 3 ทุบบารมี “ประยุทธ์” พรรคร่วมรัฐบาลแยกวง-ชิงหาเสียง 51 

10 มติชนออนไลน์ รวมศูนย์ พลังสู่ “รัฐบาลชั่วคราว” มุ่งโดดเดี่ยว ประยุทธ์ จันทร์โอชา 54 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 6 พรรคเขย่าเก้าอ้ี “ประยุทธ์” โหนโควิด “ตัดแต้มการเมือง” 55 
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 16:14 |  28 เมษายน 2564 
กกต. พบ "บัตรเขย่ง" สั่งเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 
 

 
 
กกต.สั่งเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง เหตุพบบัตรเขย่ง ขณะที่ จ.กระบี่ พบบัตรปลอมโผล่ 
พร้อมสั่งนับคะแนนใหม่ 5 จังหวัด หลังได้รับร้องเรียนการนับคะแนนไม่สุจริต 

วันนี้ (28 เม.ย.2564) กกต.มีมติสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ในวันที่  16 พ.ค.2564 โดยให้มีการลงคะแนนใหม่  
1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง คือ จ.กระบี่ เหตุพบบัตรปลอม  

นอกจากนี้ กกต.ยังสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่จ านวน 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากผลการ
นับคะแนนเลือกตั้ งปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้ ง ไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้ งที่ ใช้ออกคะแนน
เสียง ประกอบด้วย จ.เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ล าปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย 
สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี 
พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ 
ประจวบคีรีขันธ์ และปทุมธานี 

ขณะเดียวกัน ยังสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ กรณีมีผู้ร้องเรียนและมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับ
คะแนนเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมซึ่งมีจ านวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่  จ.เชียงราย ตราด 
สระบุรี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/303800  
  

https://news.thaipbs.or.th/content/303800
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28 Apr 2021 16:34 น. 
ด่วน! กกต.สั่ง “เลือกตั้งเทศบาลใหม่” 37 จังหวัด 76 หน่วย 16 พ.ค.นี้   

 
 

กกต.สั่งลงคะแนน "เลือกตั้งเทศบาลใหม่" 37 จังหวัด 76 หน่วย 16 พ.ค.นี้ เหตุเจอบัตรปลอม -บัตรเขย่ง พร้อม
นับคะแนนใหม่อีก 5 จังหวัดหลังมีคนร้องไม่สุจริต      

วันนี้ (28 เม.ย.64)  ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ และ นับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี  ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่าน
มา     
โดยสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่  ตามมาตรา 104  พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เนื่องจาก
พบบัตรเลือกตั้งปลอม   1 จังหวัด  1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ กระบี่  
และสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่  ตามมาตรา 105  วรรคหนึ่ง  ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เนื่องจากจ านวนคนมาใช้สิทธิไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป หรือบัตรเขย่ง จ านวน    37  จังหวัด 76 
หน่วยเลือกตั้ง  ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ล าปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย 
สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท 
ร า ช บุ รี  พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า   อุ ทั ย ธ า นี  เ พ ช ร บุ รี  ก า ญ จ น บุ รี  น น ท บุ รี  ต รั ง  สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  
ระนอง นครศรีธรรมราช  นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และ ปทุมธานี   
 โดยก าหนดให้ด าเนินการในวันอาทิตย์ที่  16 พ.ค.นี้ 

นอกจากนี้ยังสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่  ตามมาตรา 106 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เนื่องจากมีคนร้องเรียนโดยมีหลักฐานว่าการนับคะแนนไม่ได้เป็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  จ านวน  5 
จังหวัด  5  หน่วยเลือกตั้ง  ได้แก่ เชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง 

โดยให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ก าหนดวันนับคะแนนใหม่  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 16 พ.ค. 
 
อ้างอิง :  https://www.thansettakij.com/content/politics/477710  
 
 
 

https://www.thansettakij.com/content/politics/477710
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วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.37 น. 
 ‘กกต.’ เคาะเลือกตั้งใหม่ ‘สท. - นายกเทศมนตรี’ 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 
 

 
 
 “กกต.”สั่งลงคะแนนใหม่เลือกตั้ง สท. และนายกเทศมนตรี 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง  ในวันอาทิตย์ 16 พ.ค.
นี้ พร้อมนับคะแนนใหม่ 5 จังหวัด 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารเผยแพร่ในวันนี้ 
(28เม.ย.) แจ้งว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 
256 4 นั้น กกต.ขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับ
คะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้ 

1.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (บัตรปลอม) จ านวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่      

2. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ (บัตรหาย-บัตรเกิน) เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จ านวน 37จังหวัด  76 หน่วยเลือกตั้ง 
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ล าปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์, 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ  เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา , ชลบุรี ลพบุรี 
นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา  อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี  นนทบุรี, ตรัง สุราษฎร์
ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และปทุมธานี 

3.สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะมีการร้องเรียนและมีหลักฐานอันสมควรให้จัดการเลือกตั้งใหม่ เหตุ
ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จ านวน 5 จังหวัด 
5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และพัทลุง       

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวัน
อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.ect.go.th application 
Smart Vote และสายด่วน 1444 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/569253   

https://www.naewna.com/politic/569253
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พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.41 น. 
กกต. สั่งลงคะแนนใหม่เลือกตั้งเทศบาล 77 หน่วย 
กกต.สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่ 77 หน่วย ใน 37 จังหวัด เหตุพบบัตรปลอม-บัตรหาย/บัตรเกิน พร้อมสั่งนับ
คะแนนใหม่ 5 หน่วย 

 
 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ออกเสียงลงคะแนนใหม่และ
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยแบ่งเป็น  

1. สั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแหลมสัก กระบี่ 1 หนว่ย ในเขต
เลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ โดยก าหนดให้วันที่ 16 พ.ค.2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราช
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 104 (เป็นเหตุมาจากมีบัตรเสีย เป็นบัตร
เลือกตั้งปลอม) 

2 สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีใหม่ รวม 76 หน่วยเลือกตั้ง 
ใน 37 จังหวัด โดยก าหนดให้วันที่ 16 พ.ค. 2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (เป็นเหตุมาจากบัตรเลือกตั้งหาย หรือบัตร
เกิน) โดยแบ่งเป็น เชียงราย 3 หน่วย เชียงใหม่ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย พิจิตร 2 หน่วย ล าปาง (เฉพาะสมาชิก
สภาเทศบาล) 1 หน่วย สุโขทัย (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 2 หน่วย อุตรดิตถ์ 3 หน่วย กาฬสินธุ์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 
1 หน่วย ขอนแก่น 3 หน่วย ชัยภูมิ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 2 หน่วย บึงกาฬ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย เลย 
(เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 2 หน่วย สกลนคร 4 หน่วย หนองคาย 2 หน่วย อุดรธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 
หน่วย บุรีรัมย์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย สุรินทร์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย นครราชสีมา (เฉพาะ
นายกเทศมนตรี) 2 หน่วย ชลบุรี 2 หน่วย ลพบุรี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย นครสวรรค์ (เฉพาะสมาชิกสภา
เทศบาล) 2 หน่วย ระยอง 2 หน่วย สระบุรี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย ชัยนาท 1 หน่วย ราชบุรี 1 หน่วย 
พระนครศรีอยุธยา (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 1 หน่วย อุทัยธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย เพชรบุรี (เฉพาะ
นายกเทศมนตรี) 1 หน่วย กาญจนบุรี 3 หน่วย นนทบุรี 5 หน่วย ปทุมธานี 7 หน่วย ตรัง (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 
1 หน่วย สุราษฎร์ธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย ระนอง 3 หน่วย นครศรีธรรมราช (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 4 
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หน่วย นราธิวาส (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 2 หน่วย กระบี่ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย และประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ
นายกเทศมนตรี) 4 หน่วย 

3.สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 มาตรา 106 วรรคหนึ่ง (เป็นเหตุมาจากมีการร้องเรียนและมีหลักฐานอันสมควร) รวม 5 หน่วยเลือกตั้ง ใน 5 
จังหวัด ประกอบด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลงิ้ว เชียงราย 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ดอนทราย พัทลุง 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลมวกเหล็ก 
สระบุรี 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/840051  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/840051
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28/04/2564 16:49 
กกต. สั่งเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 
 

 
 

ส านักงาน กกต. 28 เม.ย.- กกต.สั่งลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 16 พ.ค.นี้ เหตุพบบัตรเลือกตั้ง
ปลอม จ านวนบัตรกับผู้ใช้สิทธิไม่ตรงกัน นับคะแนนใหม่ 5 จังหวัด หลังมีคนร้องไม่สุจริต 

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้ลงคะแนนใหม่และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามมาตรา 104 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เนื่องจากพบบัตรเลือกตั้งปลอม 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่าน
มา และสั่งให้ลงคะแนนใหม่ ตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เนื่องจากจ านวนคนมาใช้สิทธิไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป จ านวน 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ล าปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึ งกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย 
อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา 
อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ 
และปทุมธานี โดยก าหนดให้ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่และออกเสียงลงคะแนนใหม่ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ 

ทั้งนี้ กกต.สั่งให้นับคะแนนใหม่ ตามมาตรา 106 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เนื่องจากมีคนร้องเรียนโดยมีหลักฐานว่า การนับคะแนนไม่ได้เป็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จ านวน 5 จังหวัด 5 
หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และพัทลุง.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-685248  
  

https://tna.mcot.net/politics-685248
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วันที่ 28 เมษายน 2564 - 16:57 น. 
กกต. สั่งลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 16 พ.ค.นี้ ชี้พบบัตรปลอม-บัตรเขย่ง 
 

 
 
กกต.สั่งลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 16 พ.ค.นี้ เหตุพบบัตรเลือกตั้งปลอม-จ านวนบัตรและผู้ใช้สิทธิ์
ไม่ตรงกัน พร้อมสั่งนับคะแนนใหม่ 5 จังหวัดหลังมีคนร้องไม่สุจริต 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ และนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา โดยสั่ง
ให้มีการลงคะแนนใหม่ ตามมาตรา 104 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากพบบัตร
เลือกตั้งปลอม 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ และสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่  ตามมาตรา 105 วรรค
หนึ่ง ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากจ านวนคนมาใช้สิทธิไม่ตรงกับจ านวน
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป จ านวน 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ล าปาง สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชลบุรี 
ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี ตรัง สุ
ราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์  และปทุมธานี ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
และออกเสียงลงคะแนนใหม่ ก าหนด ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ 
นอกจากนี้ กกต. ยังสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ตามมาตรา 106 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เนื่องจากมีคนร้องเรียนโดยมีหลักฐานว่าการนับคะแนนไม่ได้เป็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จ านวน 5 จังหวัด 5 
หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2696074   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/6%E0%B9%80%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%9E.jpg
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วันที่ 28 เมษายน 2564 - 17:30 น. 
เลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 36 หน่วย 16 พ.ค.นี้ 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใหม่ 
จ านวน 37 จังหวัด 36 หน่วยเลือกตั้ง พร้อมสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง 

วันที่ 28 เมษายน 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้ 

สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2561 จ านวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 

สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จ านวน 37 จังหวัด 36 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ 
พิจิตร ล าปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี 
นนทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และ ปทุมธานี 

นอกจากนี้ ยังสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ตามมาตรา 106 ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากมีคนร้องเรียน โดยมีหลักฐานว่าการนับคะแนนไม่ได้เป็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จ านวน 
5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ เชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง 
โดยให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้ก าหนดวันนับคะแนนใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 16 พ.ค. 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/general/news-657812  
 
 
 

https://www.prachachat.net/general/news-657812
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28 เมษายน 2564 17:45 น.   
กกต. สั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่ 77 หน่วย ใน 37 จ.นับคะแนนใหม่ 5 หน่วย เหตุพบบัตรปลอม-บัตรหาย/ 
บัตรเกิน 
 

 
 

วันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ออก
เสียงลงคะแนนใหม่และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยแบ่งเป็น 1. 
สั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแหลมสัก กระบี่ 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 
2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ โดยก าหนดให้วันที่ 16 พ.ค.2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 104 (เป็นเหตุมาจากมีบัตรเสีย เป็นบัตรเลือกตั้ง
ปลอม) 2.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ใหม่ รวม 76 หน่วยเลือกตั้ง 
ใน 37 จังหวัด 

โดยก าหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (เป็นเหตุมาจากบัตรเลือกตั้งหาย หรือบัตร
เกิน) ซึ่งแบ่งเป็น เชียงราย 3 หน่วย เชียงใหม่ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย พิจิตร 2 หน่วย ล าปาง (เฉพาะสมาชิก
สภาเทศบาล) 1 หน่วย สุโขทัย (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 2 หน่วย อุตรดิตถ์ 3 หน่วย กาฬสินธุ์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 
1 หน่วย ขอนแก่น 3 หน่วย ชัยภูมิ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 2 หน่วย บึงกาฬ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย เลย 
(เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 2 หน่วย สกลนคร 4 หน่วย หนองคาย 2 หน่วย อุดรธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 
หน่วย บุรีรัมย์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย สุรินทร์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย นครราชสีมา (เฉพาะ
นายกเทศมนตรี) 2 หน่วย ชลบุรี 2 หน่วย ลพบุรี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย นครสวรรค์ (เฉพาะสมาชิกสภา
เทศบาล) 2 หน่วย ระยอง 2 หน่วย สระบุรี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย ชัยนาท 1 หน่วย ราชบุรี 1 หน่วย 
พระนครศรีอยุธยา (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 1 หน่วย อุทัยธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย เพชรบุรี (เฉพาะ
นายกเทศมนตรี) 1 หน่วย กาญจนบุรี 3 หน่วย นนทบุรี 5 หน่วย ปทุมธานี 7 หน่วย ตรัง (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 
1 หน่วย สุราษฎรธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย ระนอง 3 หน่วย นครศรีธรรมราช (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 4 
หน่วย นราธิวาส (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 2 หน่วย กระบี่ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย และประจวบคีรีขันธ์ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210428/f3454d2c9b67c61ef2898e69ed007af84d83682cf9597762007d1442fa382fde.jpg?itok=Ecx_bLri
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(เฉพาะนายกเทศมนตรี ) 4 หน่วย โดยก าหนดให้วันที่  16 พ.ค.2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (โดยเป็นเหตุมา
จากบัตรเลือกตั้งหาย หรือบัตรเกิน) 

ส่วน 3.สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 106 วรรคหนึ่ง (เป็นเหตุมาจากมีการร้องเรียนและมีหลักฐานอันสมควร) รวม 5 หน่วย
เลือกตั้ง ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลงิ้ว เชียงราย 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตราด 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 การเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลดอนทราย พัทลุง 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลมวกเหล็ก สระบุรี 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/239620  
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28 เม.ย. 2564 18:01   
 กกต. สั่งเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จว. 16 พ.ค. หลังพบบัตรเขย่ง-ปลอม นับคะแนนใหม่ 5 จว. 

 
 
มติ กกต. สั่งลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 37 จังหวัด 16 พ.ค.นี้ เหตุเจอบัตรปลอม-บัตรเขย่ง พร้อมนับคะแนน
ใหม่อีก 5 จังหวัด หลังมีคนร้องไม่สุจริต 

วันนี้ (28 ม.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยสั่งให้มีการ
ลงคะแนนใหม่ ตามมาตรา 104 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากพบบัตรเลือกตั้ง
ปลอม 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จ.กระบี่ 

และสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ
หารท้องถิ่น เนื่องจากจ านวนคนมาใช้สิทธิไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป หรือบัตรเขย่ง จ านวน 37 จังหวัด 76 
หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ล าปาง สุ โขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย 
สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี 
พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ 
ประจวบคีรีขันธ์ และ ปทุมธานี โดยก าหนดให้ด าเนินการในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค.นี้ 

นอกจากนี้ ยังสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ตามมาตรา 106 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ
หารท้องถิ่น เนื่องจากมีคนร้องเรียนโดยมีหลักฐานว่าการนับคะแนนไม่ได้เป็นโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จ านวน 5 จังหวัด 
5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จ.เชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง โดยให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเป็นผู้ก าหนดวันนับคะแนนใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 16 พ.ค. 
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อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000040596  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000040596
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28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:10 น.      
กกต. สั่งลงคะแนนใหม่เลือกตั้ง สท. - นายกเทศมนตรี 37 จังหวัด 16 พ.ค.นี้ 
  

 
 

28 เม.ย.64 - คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ออกเสียงลงคะแนนใหม่และนับ
คะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยแบ่งเป็น 

 1.สั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแหลมสัก กระบี่ 1 หน่วย ในเขต
เลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ โดยก าหนดให้วันที่ 16 พ.ค.2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราช
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 104 (เป็นเหตุมาจากมีบัตรเสีย เป็นบัตร
เลือกตั้งปลอม) 

2. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ใหม่ รวม 76 หน่วย
เลือกตั้ง ใน 37 จังหวัด โดยก าหนดให้วันที่ 16 พ.ค.2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (เป็นเหตุมาจากบัตรเลือกตั้งหาย  
หรือบัตรเกิน) โดยแบ่งเป็น เชียงราย  3 หน่วย เชียงใหม่ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย พิจิตร 2 หน่วย ล าปาง 
(เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 1 หน่วย สุโขทัย (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  2 หน่วย อุตรดิตถ์ 3 หน่วย กาฬสินธุ์ (เฉพาะ
นายก เทศมนตรี )   1 หน่ ว ย  ขอนแก่ น  3 หน่ ว ย  ชั ยภู มิ  ( เ ฉพาะนายก เทศมนตรี )  2 หน่ ว ย  บึ ง ก าฬ  
(เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย เลย (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 2 หน่วย สกลนคร 4 หน่วย หนองคาย  
2 หน่วย อุดรธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี )  1 หน่วย บุรี รัมย์  (เฉพาะนายกเทศมนตรี )  1 หน่วย สุรินทร์   
(เฉพาะนายกเทศมนตรี ) 1 หน่วย นครราชสีมา (เฉพาะนายกเทศมนตรี ) 2 หน่วย ชลบุรี  2 หน่วย ลพบุรี   
(เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย นครสวรรค์ (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 2 หน่วย ระยอง 2 หน่วย สระบุรี (เฉพาะ
นายกเทศมนตรี)  1 หน่วย ชัยนาท 1 หน่วย ราชบุรี 1 หน่วย พระนครศรีอยุธยา (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล)  1 หน่วย 
อุทัยธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย เพชรบุรี (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  1 หน่วย กาญจนบุรี 3 หน่วย นนทบุรี 5 
หน่วย ปทุมธานี 7 หน่วย ตรัง (เฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล) 1 หน่วย สุราษฎรธานี (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  1 หน่วย 
ระนอง 3 หน่วย นครศรีธรรมราช (เฉพาะนายกเทศมนตรี)  4 หน่วย นราธิวาส (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 2 หน่วย 
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กระบี่ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 1 หน่วย และประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะนายกเทศมนตรี) 4 หน่วย โดยก าหนดให้
วันที่ 16 พ.ค.2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (โดยเป็นเหตุมาจากบัตรเลือกตั้งหาย หรือบัตรเกิน) 

3.สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 มาตรา 106 วรรคหนึ่ง (เป็นเหตุมาจากมีการร้องเรียนและมีหลักฐานอันสมควร) รวม 5 หน่วยเลือกตั้ง ใน 5 
จังหวัด ประกอบด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลงิ้ว เชียงราย 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 
1  กา ร เ ลื อ กตั้ ง ส ม าชิ ก สภ า เทศบาล เ มื อ ง ต ร าด  1 หน่ ว ย  ใ น เ ขต เ ลื อ กตั้ ง ที่  1 หน่ ว ย เ ลื อ กตั้ ง ที่  3   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนทราย พัทลุง 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4  และการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีต าบลมวกเหล็ก สระบุรี 1 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101078  
     
  
 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/101078
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28 เมษายน 2564 - 19:29 น. 
'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท.-นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วย เลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้ 
 

 
 
"กกต." สั่งเลือกตั้งใหม่ "สท.-นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้ พร้อมนับคะแนนใหม่ 5 
จังหวัด 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต. ) เผยแพร่
เอกสาร เรื่อง "กกต.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี" มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) และ
นายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้ 

1.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (บัตรปลอม) จ านวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 

2.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (บัตรหาย-บัตรเกิน) แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562 จ านวน 37 จังหวัด 76 หน่วย
เลื อกตั้ ง  ได้ แก่  เ ชี ย ง ร าย  เ ชี ย ง ใหม่  พิ จิ ต ร  ล าปา ง  สุ โ ขทั ย  อุ ต รดิ ตถ์  กาฬสิ น ธุ์  ขอนแก่ น  ชั ยภู มิ  บึ ง
กาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานีบุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี 
กาญจนบุรี นนทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรธีรรมราช นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และปทุมธานี 

3.สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะมีการร้องเรียนและมีหลักฐานอันสมควรให้จัดการเลือกตั้งใหม่ ตาม
ม า ต ร า  106 แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .
2562 จ านวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และพัทลุง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายข่าวส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต.ได้ก าหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และออกเสียง ลงคะแนน
ใหม่  ใ น วั น อ าทิ ต ย์ ที่  16 พฤ ษภาค ม  2564 ส ามา รถติ ด ต าม หรื อ ส อบถา มร า ยละ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้
ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน1444 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/465173  
  

https://www.ect.go.th/ect_th/
https://www.komchadluek.net/news/politic/465173
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28 เมษายน 2021 - 20:51 
กกต. สั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลใหม่ 

 
 
กกต. สั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเทศบาลใหม่ ในวันอาทิตย์ท่ี 16 พฤษภาคม 2564 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)เผยแพร่เอกสารตามที่ได้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น กกต.ได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้ 

1. สั่ ง ใ ห้ มี ก า รล งคะแนน ใหม่  เพ ร า ะ เหตุ ต ามมาตรา  104 แห่ งพระ ร าชบัญญั ติ ก า ร เ ลื อ กตั้ ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จ านวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือก 

2. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .  2562 จ า น ว น  37 จั ง ห วั ด  76 ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั้ ง 
ได้แก่  จั งหวัด เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่  จั งหวัดพิจิตร จั งหวัดล าปาง จั งหวัดสุ โขทัย จั งหวัดอุตรดิตถ์  
จังหวัดกาหสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย  
จังหวัดอุตรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดลหบุรี จังหวัดนคสวรรค์ 
จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง  จั ง ห วั ด ส ร ะ บุ รี  จั ง ห วั ด ชั ย น า ท  จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี  จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  
จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกระบี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดปทุมธานี 

3. สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จ านวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัด
สระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง
ใหม่ และออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 
 
 อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_91806/  
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_91806/
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28 เมษายน 2564 
'กกต.' สั่งเลือกตั้งใหม่ 'สท. - นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้ 
 

 
 

"กกต." สั่งเลือกตั้งใหม่ "สท.-นายกเทศมนตรี' 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง 16 พ.ค.นี้ พร้อมนับคะแนนใหม่ 5 
จังหวัด (เช็ครายช่ือ) 

วันที่ 28 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสาร เรื่อง "กกต.สั่ง
ให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี" มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) และนายกเทศมนตรี เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มี
การลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 

1.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ.2562 (บัตรปลอม) จ านวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 

2.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (บัตรหาย-บัตรเกิน) แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562 จ านวน 37 จังหวัด 76 หน่วย
เลือกตั้ ง  ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  พิจิตร ล าปาง สุ โขทัย  อุตรดิตถ์  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ บึง
กาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
จังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี เพชรบุรี  
กาญจนบุรี นนทบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ และปทุมธานี 

3.สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะมีการร้องเรียนและมีหลักฐานอันสมควรให้จัดการเลือกตั้งใหม่   
ต า ม ม า ต ร า  106 แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 จ านวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตราด สระบุรี นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายข่าวส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และออกเสียง ลงคะแนนใหม่ ในวัน
อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.ect.go.th application 
Smart Vote และสายด่วน1444 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935048  
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935048
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28 เม.ย. 64 
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ เทศบาลออนใต้ สันก าแพง หน่วยที่ 3 เขต 1  
เลือกเฉพาะนายกเทศมนตรี ก าหนดหย่อนบัตร 16 พ.ค. 64 
 

 
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ เทศบาลต าบลออนใต้ สันก าแพง หน่วยที่ 3 เขต 1 เลือกเฉพาะนายกเทศมนตรี ก าหนด
หย่อนบัตร 16 พ.ค. 64 

วันที่ 28 เม.ย. 64 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีประกาศว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการ
ลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ดังนี้ 

สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จ านวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 

สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จ านวน 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดล าปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกระบี่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และจังหวัดปทุมธานี 

และ สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จ านวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายข่าวส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวัน
อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 

ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 37 จังหวัด ที่ กกต. สั่งใหม่การเลือกตั้งใหม่ คือ เทศบาลต าบลออนใต้ 
อ าเภอสันก าแพง ในเขตเลือกตั้ง 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โดยให้เลือกตั้งเฉพาะ นายกเทศมนตรี 

 
อ้างอิง : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1649153/  

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1649153/
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29 Apr 2021 03:00 น. 
สรุปมติกกต. “เลือกตั้งเทศบาล” จังหวัดไหน  
ต้องลงคะแนน-ออกเสียง-นับคะแนนใหม่ เช็กได้ที่นี่  
 

 
 
ตรวจสอบรายละเอียดจาก มติกกต. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงใหม่ และนับคะแนนใหม่ ในการ เลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 16 พ.ค. 64 
 เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. รายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน 64 ระบุว่า ตามที่ได้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่  ออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
1. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จ านวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 
2. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จ านวน 37 จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่  
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดล าปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกระบี่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปทุมธานี 
 3. สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จ านวน 5 จังหวัด 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวัน
อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.ect.go.th application 
Smart Vote และสายด่วน 1444   
        ที่มา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/477755  

 

https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10762&filename=
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=10762&filename=
https://www.thansettakij.com/content/politics/477755
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วันพุธ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.40 น. 
‘บิ๊กป้อม’ เคลียร์ทุกค าถาม ยันไร้ปัญหา ‘ประชาธิปัตย ์- ภูมิใจไทย’ 
 

 
 
“บิ๊กป้อม”โยนนายกฯ แจงแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบรมต.เอง หลัง “ปชป.” ไม่พอใจขอให้ทบทวน ส่วนปัญหา
นายกฯรวบอ านาจ สธ.แก้โควิดแค่ชั่วคราว เชื่อ “หมอหนู”ไม่งอน ยันพรรคร่วมยังมีเอกภาพ 
 28 เมษายน 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลที่มีปัญหาความไม่พอใจกันของทั้งพรรคภูมิใจไทยที่มีปัญหาเรื่องการบริการ
บริการจัดการวัคซีน และพรรคประชาธิปัตย์ที่มีปัญหาในเรื่องการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรี ว่า ไม่มีปัญหา
อะไร  
 เมื่อถามว่าจ าเป็นต้องคุยกันกับพรรคร่วมรัฐบาลเพ่ือเคลียร์ปัญหากันหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าไม่
จ าเป็นต้องพูดคุยกันเพราะไม่มีอะไร 
 ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไปดูภาคใต้เพราะพรรคพลังประชารัฐต้องการฮุบฐาน
เสียงภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์นั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงไปแล้ว ตนไม่ขอตอบ เพราะ
เป็นเรื่องของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องของหัวหน้าพรรค นายกฯ ตอบไปแล้ว ฟังไม่รู้เรื่องเหรอ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร มีส่วนร่วมในการเขียนแผนแบ่งจังหวัดกับนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นเรื่องของนายกฯจะพิจารณาอย่างไร เพราะเป็นผู้บริหารประเทศ เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่
เรื่องของพรรค 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายกฯ ต าหนิรัฐมนตรีบางรายในที่ประชุม ครม.ว่ามีรัฐมนตรีบางคนแอบนินทานายกฯ 
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ทราบว่านายกฯ ต าหนิใคร และเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับนายกฯ พร้อมย้ าว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังเป็น
เอกภาพในการท างานเรียบร้อย ไม่มีปัญหา ตอนนี้ต้องมุ่งการบริหารงานของรัฐบาลก่อนดีกว่า เรื่องการเมืองเอาไว้ก่อน 
 เมื่อถามถึงการวิพากษ์วิจารณ์การรวบอ านาจพระราชบัญญัติ 31 ฉบับให้นายกฯ ดูแลเพ่ือควบคุมสถานการณ์
โควิด อาจท าให้พรรคภูมิใจไทยไม่สบายใจ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีอะไร แค่ชั่วคราวเท่านั้น  
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เพ่ือให้เป็นเอกภาพในการสั่งการของนายกฯ และเกิดความรวดเร็วขึ้น ไม่เช่นนั้นคงไม่ท า ยืนยันว่าอ านาจของ
กระทรวงต่างๆ ยังเหมือนเดิม 
 เมื่อถามว่าดูเหมือนนายกฯ กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข จะงอนกัน พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า ไม่มีหรอก สื่อคิดไปเอง 
 พล.อ.ประวิตร ยังพูดถึงการเปิดศูนย์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์โควิดของพรรคพลังประชารัฐด้วยว่า เป็น
การตั้งขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการติดเชื้อ แต่ไม่มีเตียงในการรักษา จึงจะช่วยน าส่ง
โรงพยาบาลให้รวดเร็วเพ่ือไม่ให้มีการตกค้าง โดยให้หัวหน้าภาคเป็นผู้ประสานงานและตั้งศูนย์ขึ้นทุกจังหวัดเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/569280  
  
 
  

https://www.naewna.com/politic/569280
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28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 19:15 น.    
 'วิษณุ' บอกแบ่งงาน รมต.ดูแลจังหวัด จบ 29 เม.ย. 
 

 
 

 28 เม.ย.64 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การแบ่งงานรัฐมนตรีให้ดูแลพื้นที่จังหวัดต่างๆ
นั้น ขณะนี้ให้กลับไปยึดค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563ก่อน เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสลับต าแหน่ง
รัฐมนตรีรับผิดชอบพ้ืนที่ให้เรียบร้อย เพราะรัฐมนตรีบางคนก็ประสงค์จะสลับจังหวัดกันเองด้วย ตนจึงยังไม่สามารถพูด
รายละเอียดออกมาได้ โดยเรื่องดังกล่าวจะด าเนินการเสร็จสิ้นวันที่ 29 เม.ย. ก่อนที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนาม 
เพ่ือออกเป็นค าสั่งใหม่ ซึ่งจะมีผลแทนค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 และเมื่อเรียบร้อยแล้วจะชี้แจงรายละเอียดอีก
ครั้ง  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับประกาศ เรื่องการก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอ านาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรี ที่โอนอ านาจในกฎหมาย 31 ฉบับมาให้นายกฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดโควิด-19 นั้น วันที่ 29 
เม.ย.นี้ นายวิษณุ จะชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม ศบค. เพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว   
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/101082  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/101082
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วันที่ 28 เมษายน 2564 - 13:24 น.  
‘ไพบูลย์’ บ่น พรรคร่วมฝ่ายค้านจี้นายกฯออกมานานแล้ว 
 เชื่อท าไม่ได้ ซัด ก.ก. เสียประโยชน์ ปมบัตร 2 ใบ 

 

ไพบูลย์’ แจงแก้ รธน.ต้องถาม ส.ส.-ส.ว. ไม่ใช่ความต้องการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซัด ‘ก้าวไกล’ เสียผลประโยชน์แก้ 
รธน.บัตร 2 ใบ ไล่ไปถาม ‘เพื่อไทย’ เห็นด้วยหรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลงเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลาออก ว่า เขาแถลงแบบนี้มาตั้งแต่หลังเลือกตั้งมา แต่ก็ท าอะไร
ไม่ได้ เพราะพูดโดยสิ่งที่ตนเองต้องการอยากจะท า ซึ่งก็ไม่น่าจะท าได้ เพราะไม่น่าจะผ่านความเห็นชอบพ้องต้องกันของ
สมาชิกสภา เป็นความต้องการที่ไม่น่ามีผลอะไร 
 นายไพบูลย์กล่าวว่า ส่วนการแก้รัฐธรรมนูญได้นั้นต้องค านึงถึงสมาชิก ส.ส.และ ส.ว.ที่จะต้องออกเสียง ให้ความ
เห็นชอบว่าเห็นด้วยหรือไม่ หากมีผู้เห็นด้วยถูกต้องเพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดก็สามารถแก้ไขได้ แต่ห ากจะเอา
ความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ส าเร็จ เช่น การจะไปได้ประโยชน์และไปลดอ านาจฝ่าย
อ่ืนเขา ก็แก้ไม่ได้ เขาก็มีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วย 
 เมื่อถามว่า จากที่พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ยืนยันว่าจะไม่รับข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะประเด็นที่
นายไพบูลย์เสนอ ในส่วนนี้มีความคิดเห็นหรืออยากจะสื่อสารอะไรไปถึงพรรคก้าวไกลหรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า พรรค
ก้าวไกลคงไม่อยากให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพราะเขาคงรู้สึกเสียผลประโยชน์ เพราะ
เขาได้ผลประโยชน์จากใบเลือกตั้งแบบใบเดียว 
 “ดังนั้น เมื่อเขาได้ผลประโยชน์จากบัตรใบเดียว เขาก็ไม่อยากแก้ พอเราจะแก้ไขเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเขาก็ไม่
เห็นด้วย ซึ่งการไม่เห็นด้วยของพรรคก้าวไกลไม่ได้ท าให้การแก้ไขและฝ่ายอ่ืนไม่เห็นด้วย หากมีฝ่ายที่เห็นด้วยเพียงพอก็
ผ่าน พรรคก้าวไกลมีถึง 50 เสียงใน 750 เสียงหรือไม”่ นายไพบูลย์กล่าว 
 เมื่อถามต่อว่า พรรคก้าวไกลก็เคยเสนอให้มีบัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบเหมือนกัน นายไพบูลย์กล่าวว่า บัตรเลือกตั้ง 
2 ใบแบบพรรคก้าวไกลเชื่อว่าพรรคเพ่ือไทย (พท.) ไม่เอาด้วย พรรคเพ่ือไทยคงอยากจะได้บัตร 2 ใบ แบบเขต 400 
และค านวณแบบที่เคยท าในรัฐธรรมนูญปี 40 และปี 50 ซึ่งจะเหมือนกับที่พรรคพลังประชารัฐเสนอ จึงอยากให้พรรค
ก้าวไกลไปคุยกับพรรคเพ่ือไทยให้จบก่อน 
 นายไพบูลย์กล่าวต่อว่า บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบค านวณสัดส่วน มีข้อยุ่งยากอย่างมาก สมัยที่ตนเป็น
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่างรัฐธรรมนูญฯ ตนร่างอยู่ ตนรู้  ซึ่งบัตรเลือกตั้งแบบที่พรรคก้าวไกลเสนอเป็นการค านวณที่
ยุ่งยากกว่าบัตรใบเดียว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2695407  
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2695407
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C28.jpg
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29 เมษายน 2564  
รธน. จุดยืนโดดเดี่ยว “ก้าวไกล” เมื่อเสียประโยชน์จาก “บัตร 2 ใบ” 
 

 
 

ท่าทีไม่รับข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน จากเวทีแถลงหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ดูเหมือนจะสร้าง
ความล าบากให้กับ เส้นทางแก้รัฐธรรมนูญ ของฝั่งรัฐบาลแล้ว 
       แรงขับของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาผู้แทนราษฎร ดูท่าจะไม่งานง่าย 
       แม้พรรคแกนน ารัฐบาล “พลังประชารัฐ” ที่ครองเสียงข้างมากในรัฐสภา และมีเสียง ส.ว. 250 คนหนุน จะเป็น
ผู้น ายื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ “13 มาตรา” 5 ประเด็น 
       แต่ด้วยท่าทีของ “ฝ่ายค้าน” ตามถ้อยแถลงของ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
ในเวทีแถลงการณ์พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ระบุว่า 
  “ไม่รับข้อเสนอใดๆ จากญัตติแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่พยายามรักษาอ านาจและการสืบทอดอ านาจ
ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน” 
       ท าให้ถูกเหมารวมว่าเป็นจุดยืนของทั้ง 6 พรรคฝ่ายค้าน เพ่ือไทย ก้าวไกล ประชาชาติ เสรีรวมไทย เพ่ือชาติ และ
พลังปวงชนไทย ว่า ไม่รับญัตติแก้รัฐธรรมนูญของ “พลังประชารัฐ” เช่นกัน 
       ท่าทีที่ส่งผ่าน ย่อมมีผลกระทบต่อทิศทางการแก้รัฐธรรมนูญที ่“นักการเมืองในสภาฯ” ต้องการ เพราะตามเงื่อนไข
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 จ าเป็นต้องได้เสียงของ “ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน” ร่วมด้วย 
 แม้วาระแรก “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” จะโหวตไม่รับ คงไม่เป็นไร เพราะเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ 2560 
ไม่ได้ “ล็อค” ไว้ แต่เมื่อถึงวาระสาม ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เขียนให้ “เสียงฝ่ายค้านมีความหมาย
อย่างส าคัญ” 
      หลักเกณฑ์ที่ใช้ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขในขั้นตอนของวาระสาม การเห็นชอบนั้นเงื่อนไขถูกก าหนดไว้ 2 ขยัก คือ 
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       ขยักแรก ต้องได้เสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียงของ ส.ว.ที่มี 250 เสียง ซึ่ง “ส.ว.” คง
ไม่ขัดข้องกับเนื้อหาหากเป็นร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับ พลังประชารัฐ ที่ได้รับไฟเขียวแล้วจาก  “หัวหน้าพรรค-พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี” พ่ีใหญ่คณะ 3 ป 
       ขยักสอง คือ ต้องมีเสียงเห็นชอบจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ส.ของพรรคการเมืองที่ไม่มีรัฐมนตรี ประธานสภา หรือ
รองประธานสภา รวมด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งในที่นี้หมายถึงกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้าน 210 เสียง บวกกับกลุ่มพรรค
ร่วมรัฐบาล ได้แก่ ชาติพัฒนา 4 เสียง เศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง พลังท้องถิ่นไท 5 เสียง รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง 
และกลุ่มพรรคเล็กรวม 10 เสียง ดังนั้นกลุ่มนี้ต้องมีเสียงที่เห็นชอบร่วมด้วย 48 คนข้ึนไป 
 
       หากตัดพรรคฝ่ายค้านออกแล้ว จะเหลือแค่กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล ที่ไม่มีใครเป็นรัฐมนตรี ประธานสภา หรือรอง
ประธานสภา เพียง 27 เสียง แม้จะมี “ส.ส.งูเห่า” ที่แฝงใน 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่นับหัวแล้ว มีไม่พอเติมให้ครบ
จ านวนที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
       หากเป็นแบบนั้น เท่ากับปิดประตูการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีเนื้อหาแก้ระบบเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่สร้าง
ปัญหาให้กับ “พรรคการเมือง” ระบบเก่า 
       ต้องยอมรับว่า ท่าทีของ “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ยังไม่เป็นเอกภาพ-เอกฉันท์ เช่น เพ่ือไทย ประชาชาติ ยังแบ่งรับ
แบ่งสู้ เพราะมีปัจจัยส าคัญ คือการแก้ไขระบบเลือกตั้ง จากจัดสรรปันส่วนผสม และบัตรเลือกตั้งใบเดียว 
       ไปเป็นระบบเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญ 2540 ตามโมเดลที่ “พลังประชารัฐ” เสนอ หรือ แบบรัฐธรรมนูญ ปี 2550 
ที่ “3 พรรคร่วมรัฐบาล” คือ “ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย-ชาติไทย" เตรียมจะเสนอ พร้อมกับแก้ไขให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2 ใบ 
       รอบนั้น "ระบบเลือกตั้งแบบเก่า” สร้างพลังอ านาจให้ “พรรคไทยรักไทย” - “พรรคพลังประชาชน” กุมเสียงข้าง
มากและเป็นแกนน าตั้งรัฐบาล 
       ในเมื่อบรรดา ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบัน เว้น "พรรคก้าวไกล” ต่างเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากระบบเลือกตั้งทั้ง 
2 แบบ ดังนั้นในความชัดเจนของ “พรรคก้าวไกล” ยังต้องประเมินปัจจัย “การเมือง” ที่ผูกโยงกับความต้องการ “ก าชัย
ชนะ” หลังการเลือกตั้งของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
       โดยเฉพาะ “พรรคเพื่อไทย” ด้วยว่า ท้ายสุดแล้วจะผันแปรไปในทาง “หาพวก" หรือ “หาพรรค” กันแน่. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935129  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935129
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วันที่ 28 เมษายน 2564 - 11:33 น. 
รอยร้าวรัฐบาลผสม แบ่ง รมต. คุมพื้นที่-โควิด 
 

 
 
รอยร้าวรัฐบาลผสม แบ่ง รมต.คุมพื้นที่-โควิด 
 หมายเหตุ – ความเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนกระแสการลงชื่อถอด
ถอน  น าย อนุ ทิ น  ช าญ วี ร กู ล  รั ฐ ม นต รี ว่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะค ว าม ขั ด แ ย้ ง ใ น ก า ร ส่ ง  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) ไปดูแลและก ากับงานในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ซึ่งเป็ นพ้ืนที่ของพรรคประชาธิปัตย์ 
(ปชป.) 

 
 

ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 
 ผมคิดว่าเป็นอ านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใน
การที่จะเอารัฐมนตรีลงไปก ากับดูแลงบกู้ 45,000 ล้านบาท แต่ผมมีข้อสังเกตว่า ในส่วนของเงินกู้ 45,000 ล้านบาท ใน
การกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว วัตถุประสงค์คือตั้งใจที่จะใช้เงินกู้ไปจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด -19 ซึ่งที่ผ่าน
มาก็มีหลายโครงการที่ได้จัดสรรไปแล้ว และรู้สึกว่าจะมีเงินเหลืออยู่ 250,000 ล้านบาท ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็คิด
ว่าน่าจะเป็นการดีหากจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด จึงให้ระดับจังหวัดคือหน่วยงานราชการต่างๆ เสนอ
โครงการขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนและสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นปี 
 หากถามว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าเป็นไปในลักษณะที่ให้แต่ละจังหวัดไปสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือเอาความต้องการของจังหวัดเป็นหลัก ผมคิดว่ายังสามารถที่จะตอบค าถามของสังคมได้ว่าเอาไปเยียวยา

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95.%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95.%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94.jpg
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ในเรื่องของโควิด-19 จริงๆ แต่หากในกรณีจัดสรร แบ่งเค้ก แล้วให้รัฐมนตรีแต่ละคนไปจัดสรรงบประมาณโดยเป็น
โครงการที่มาจากรัฐมนตรีคนนั้นๆ ไปสั่งกับทางจังหวัดจะผิดกับวัตถุประสงค์ 
 ฉะนั้นจึงฝากให้สังคมตรวจสอบโครงการนี้ว่าเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับประชาชน ผมเชื่อด้วยความ
บริสุทธิ์ใจว่ารัฐมนตรีที่มาก ากับดูแลเพื่อให้การบริหารจัดการลื่นไหลมากข้ึน มันก็จะเป็นประโยชน์ 
 แต่หากเข้ามาเพ่ือที่จะชี้น าส่วนราชการ จะมาชี้น าโครงการต่างๆ ของทางจังหวัด เอาโครงการที่เป็นความคิด
ของรัฐมนตรีมาแทรกแซง มาสั่งจังหวัด ผมคิดว่าแบบนี้ไม่ถูกต้อง ไม่สมควรที่จะท า แต่ในนโยบายที่มาเพ่ือก ากับดูแล
เงินงบประมาณให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมคิดว่าจะตอบโจทย์เงินกู้ที่ จะกู้มาเพ่ือแก้ไขปัญหาโควิด-19 
แต่อย่างที่บอกว่าหากเป็นการให้รัฐมนตรีน านโยบายของรัฐมนตรีไปสั่งจังหวัดนั้นๆ ตนไม่เห็นด้วย 
 นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 จนมีการลงชื่อร่วมกันถอดถอนนายอนุทินนั้น ผม
อยากให้สติกับสังคมว่าในสถานการณ์เช่นนี้  ไม่ควรมีซาตานและซุปเปอร์แมน ไม่มีทางที่คนคนเดียวที่จะท าให้
สถานการณ์มันเลวร้าย และเช่นเดียวกันที่ไม่มีทางที่คนคนเดียวจะสามารถท าให้สถานการณ์ดีขึ้นมาได้ ในการแก้ปัญหา
โควิด-19 ในขณะนี้ ผมว่าเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลในส่วนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข หรือในส่วนของหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 และที่ส าคัญที่สุดคือภาคประชาชนที่จะต้องให้ความร่วมมือในทุกส่วนถึงจะควบคุมไม่ให้กาารแพร่ระบาด
เกิดขึ้นมากกว่านี้ การระบาดรอบนี้ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งแน่นอนว่า ศบค.ก็ได้รับบทเรียน
จากปีที่แล้วว่าเมื่อปีที่แล้ว ศบค.ใช้ยาแรงเกินไปคือการล็อกดาวน์ จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แน่นอนว่าเมื่อเป็นห่วง
เรื่องสุขภาพมาอันดับหนึ่ง เรื่องเศรษฐกิจก็มีปัญหา ปีนี้เมื่อ ศบค.มีบทเรียนจึงไม่ล็อกดาวน์เนื่องจากการล็อกดาวน์จะ
กระทบต่อเศรษฐกิจ จึงปล่อย ซึ่งหมายความว่าให้ความส าคัญต่อเรื่องเศรษฐกิจ การป้องกันโรคจึงไม่เกิดเพราะมันมีการ
เคลื่อนย้ายคนเป็นจ านวนมาก เป็นระยะเวลาถึง 10 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีการเคลื่อนย้ายคนเป็นจ านวนมากคือการน าเอาเชื้อโรคเดินทางไปทั่วประเทศ ต้อง
ยอมรับกับตัวเลขที่เพ่ิมสูงขึ้น เช่นเดียวกันประชาชนก็ต้องตระหนักรู้ว่าในขณะนี้ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติ แม้ว่าใน
ภาครัฐไม่ได้ล็อกดาวน์ แต่ประชาชนก็ควรที่จะตระหนักและไม่เดินทางหากไม่จ าเป็น แต่ก็เห็นว่ายังมีการเดินทางไปทั่ว
ประเทศ จึงเป็นเหตุให้มีการแพร่กระจายโรค ผมว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันรับผิดชอบ และควรที่จะเอาวิกฤตครั้งนี้เป็น
โอกาสในการที่จะช่วยกันหาทางออกและเป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดครั้งถัดไป 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และการลงชื่อถอดถอนนายอนุทิน จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองหรือไม่นั้น ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นการปรับ ครม.หรือการยุบสภา ทั้งสองเรื่องเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี 
หาก พล.อ.ประยุทธ์เห็นว่า นายอนุทินท างานไม่ได้ ท่านก็ปรับออก หรือหากเห็นว่าสภาไม่สามารถที่จะท างานต่อไปได้
แล้ว หรือสถานการณ์ทางการเมืองไปต่อไม่ได้แล้ว ท่านจะตัดสินใจยุบสภาก็ล้วนแต่เป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรี 
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ชินวรณ์ บุณยเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 
 เบื้องต้นทราบว่าขณะนี้ทางนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มอบหมายให้นิพนธ์ 
บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ไปพูดคุยกับทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือให้ได้รับรู้และรับทราบ ส่วนตัว
เห็นว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลต้องเป็นแกนหลักในการที่จะสร้างและขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปได้มากท่ีสุด 
 โดยเฉพาะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ประชาชนคาดหวังเรื่องการปฏิรูปทางการเมือง เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรท าสิ่งใด
ที่สวนทางกับความรู้สึกของประชาชน อีกทั้งตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นจุดอ่อนของคณะรัฐมนตรีด้วย เข้าใจว่าน่าจะมี
การทบทวน 
 ทั้งนี้ ในฐานะที่ผมเคยเป็นทั้งวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาล หลายเรื่องยังอยู่ในจุดที่เราสามารถพูดคุยได้ ยกเว้นว่า
ผู้น ารัฐบาลจะมีทรรศนะอย่างนั้นจริงๆ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งก็เคยเห็นในประวัติศาสตร์มาแล้วว่าคราวใดที่ผู้น ารัฐบาล
เริ่มท าอะไรเพ่ือประโยชน์ของพรรคการเมือง หรือผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองมากกว่าประชาชนและประเทศ 
สะท้อนให้เห็นว่าเริ่มมีอาการที่แสดงว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ไม่นาน ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ท้ายที่สุดเขาก็เรียกว่า
เป็นเผด็จการรัฐสภา 
 ฉะนั้น เราไม่อยากเห็นเหตุการณ์เหมือนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ส่วนตัวต้องการเห็นการประคับประคองของ
รัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองที่ก าลังรุมเร้า ผมไม่อยากท่ีจะให้มีใครก็ตามหยิบยกเอาประเด็นแนวความคิดแบบ
นี้มาท าอีก ตอนนี้รัฐบาลควรเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ อีกทั้งทุกคนทราบ
ดีว่าอีก 3 เดือนข้างหน้า ก็จะยิ่งมีปัญหาเมื่อเราพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทุกกระทรวง ทบวง 
กรม ส่วนใหญ่จะถูกปรับลดหมด 
 สิ่งที่รัฐบาลควรมาวางยุทธศาสตร์ร่วมกันกับพรรคร่วมที่จะช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งบางเรื่องไม่ต้องใช้งบประมาณ 
แต่ใช้เพียงความสามัคคีก็สามารถเดินหน้าประเทศไปได้ ขณะเดียวกันสัญญาณการเมืองที่โผล่ออกมาตอนนี้เหมือนกับ
ยอดภูเขาน้ าแข็งที่โผล่ออกมาเหนือน้ าเท่านั้น เพราะความจริงปัญหาต่างๆ มันมีมากกว่านี้ ผมในนามที่เป็นพรรคร่วม
รัฐบาล เห็นว่าวิกฤตของประเทศควรแก้ไขในเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลและพรรคร่วมต้องมาคุยกันว่ายุทธศาสตร์ชาติที่เรา
จะเดินหน้าควรเป็นอย่างไร ซึ่งมองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่ส าคัญเราจะปล่อยให้ลูกหลานถูกทอดทิ้งได้
อย่างไร 
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 รวมทั้งการรักษาสุขภาพของประชาชนเช่นกัน เราควรมาถกเถียงว่ากระบวนการรักษาสุขภาพประชาชนจากโค
วิดจะเป็นอย่างไร รวมทั้งจะกระจายวัคซีนให้รวดเร็วได้อย่างไร ไม่ควรมาถกเถียงเรื่องอ่ืน รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ควรหยิบยกเรื่องนี้มาชูธงน าดีกว่า 

 
ชัยเกษม นิติสิริประธานคณะกรรมการการเมืองพรรคเพื่อไทย (พท.) 
 วันนี้ประชาชนไม่ควรตั้งเป้าถอดถอนรัฐมนตรีเพียงแค่ 2 แสนรายชื่อ แต่ควรส่งเสียงโดยไม่ต้องตั้งเป้าเพียงแค่นี้ 
แต่ให้ไปเรื่อยๆ ให้ผลงานของเขาฟ้องตัวเขาเองว่าเขาไปไหวหรือไม่ไหว อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ตนเองเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะอ้างว่านายกฯเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้บังคับบัญชาเพียงเท่านั้นไม่ได้ เพราะการที่
ตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วไม่สามารถบริหารอะไรได้เลย ก็ไม่ควรเป็นรัฐมนตรี 
 วันนี้ตัวผู้น า ทั้งนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต้องยอมรับว่าการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่เพ่ิง
เกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ซึ่งหากท่านจะปรับปรุง ท่านก็มีเวลาในการปรับปรุงมานาน
พอสมควรแล้ว แต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นจนประชาชนพอใจใช่หรือไม่ แล้วแบบนี้จะฝืนท าต่อไปท าไม วันนี้กึ๋นคุณมีไม่พอ 
เพราะฉะนั้นท าต่อไปผมก็ไม่เชื่อว่า มันจะดีขึ้นกว่านี้ แต่ละครั้ งที่นายกฯออกมาพูด หรือแต่ละครั้งที่พวกท่านมีแอ๊กชั่น 
ออกมา มันยังไม่ตรงใจประชาชน และยังไม่ตรงเป้า ทั้งยังลดความเชื่อมั่นของประชาชนไปอีก กลายเป็นอย่างนั้นไป 
วันนี้ สงสารประเทศ แต่สิทธิในการตัดสินใจเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล เราคงไม่ไปก้าวก่ายเขา แต่เขาสมควรที่ จะต้องดู
ว่า ประชาชนคิดอย่างไร ควรเดินหน้าต่อ หรือควรจะถอยหรือไม่ ประการใดหรืออย่างน้อยที่สุดควรจะปรับปรุงอย่างไร
ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 วันนี้ผมคิดว่าประชาชนมองชัดเจนแล้วว่า ผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่ถึงขั้นที่ประชาชนจะบอกว่าโอเค การเป็นผู้น า
ไม่มีใครที่รู้ไปหมดทุกอย่างหรอก 
 ดังนั้นต้องรับฟัง 1.ฟังคนรอบข้าง แต่ก็ต้องดูว่าคนรอบข้างนั้นคัดมาถูกตัวถูกที่หรือไม่ 2.รับฟังคนทั่วไป และ
การมีกึ๋นหรือไม่มีกึ๋น ก็ต้องดูว่าเขาสามารถน าสิ่งที่เขาเสนอแนะมาประมวล แล้วตัดสินใจด าเนินการอย่างไร ถ้าตัดสินใจ
ได้ถูกต้อง ผลคงไม่ออกมาอย่างที่เห็น ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจอยู่บนข้อมูล หรือผลประโยชน์ เพราะข้อมูลดีๆ มีอยู่
มาก แต่กลับไม่ปรากฏออกมาว่ามีการน าไปใช้ จึงไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจนั้นตัดสินใจบนผลประโยชน์ของตนของพรรค
พวกตน หรือประโยชน์ของประชาชน 
 ส่วนที่ถามถึงกรณีการแบ่งงานให้รัฐมนตรีให้ไปดูแลพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยเฉพาะดูแลเรื่องการใช้งบประมาณ 
ที่มีการตั้งรัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ไปดูพ้ืนที่ที่เป็นหัวเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 
สะท้อนอะไรนั้น ผมมองว่าการท างานในพรรคร่วมสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากกรณีที่ว่าคนเดิมที่ท าหน้าที่อยู่ท า
แล้วไม่เวิร์ก 
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 แต่ตรงนี้ชัดเจนพอไหม พิสูจน์ได้หรือไม่ หรือที่ท าไป การตัดสินใจตั้งบนฐานของกลุ่มของตน หรือบนฐานของ
การเมืองโดยเฉพาะ แต่ก็แล้วแต่ท่านตัดสินใจเถิด เพราะคนมีอ านาจ ซึ่งได้อ านาจมาปกครองบ้านเมืองในลักษณะที่
เป็นอยู่นี้ ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าอะไรถูกไม่ถูก ในแง่ทางการเมืองคนที่อยู่ในอ านาจต้องหาฐานมาซัพพอร์ตตนเองมากที่สุด 
 แต่ทั้งนี้ หากคิดว่าไม่สามารถยืนอยู่ด้วยคนเดียวพรรคเดียวได้ เมื่อไหร่ที่ไม่ค านึงถึงคนที่อยู่รอบข้างตัวเอง 
โอกาสที่จะแตกกันมีมาก ถ้าวันใดที่เกินลิมิต ผมไม่ได้เก่งการเมือง แต่อยู่กับการเมืองมาตลอด ผมใช้เซนส์ที่คิดว่าน่าจะ
เป็น แต่คงบอกไม่ได้ว่าแค่ไหน อย่างไร เพราะผมไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์โดยตรง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2694376  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2694376
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วันที่ 28 เมษายน 2564 - 13:00 น. 
หมัดเด็ด การเมือง มอบ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หมัดเด็ด ‘อนุทิน’ 
 

 
ในที่สุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็จ าเป็นต้องงัดเอา พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกมา
เป็น “เกราะ” ป้องกัน 
 “จ าเป็น” อย่างยิ่งยวด เพราะการประกาศและบังคับใช้ พ.ร.ก.  “ฉุกเฉิน” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
เท่ากับ “อ านาจ” ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ถูก “ยึด” พลันที่เกิด “ศบค.” ขึ้น อ านาจทุกอย่างก็เข้ามาอยู่ในมือ
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะที่เป็นหัวหน้าศูนย์บริหารราชการ  
 โควิด สามารถต่อสายไปยัง “ปลัดกระทรวง” คนที่เข้าร่วมประชุมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมิใช่รอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หากแต่เป็น “ข้าราชการ” นี่คือ ทางออกของ นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล ต้องยอมรับว่านับแต่เกิดสถานการณ์ “วัคซีน” ต้องยอมรับว่านับแต่เกิด สถานการณ์ “ไทยคู่ฟ้า คลับ” พร้อมกับ
การแพร่ระบาดรอบที่ 3 “เสี่ยหนู” ก็ตกเป็น “เหยื่อ” ไม่เพียงแต่เหยื่ออารมณ์ภายใน “ท าเนียบรัฐบาล” หากแต่ยัง
สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากปฏิบัติการเปิดโปงตรงๆ นั่นก็คือ โทรสายด่วน 1669 
 ของ “เสี่ยหนู” อยู่ในสภาพ “แพะ” พลันที่ “หมอไม่ทน” เปิดปฏิบัติการ “ล่ารายชื่อ” เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้
รายชื่อ “เรือนหมื่น” เพียง 1 วันก็ทะยานไปสู่ “เรือนแสน” และเด่นชัดยิ่งว่าหลัก 2 แสนอยู่อีกไม่ไกล “เสี่ยหนู” จึงมี
ความ “จ าเป็น” ความจริง คนที่ชี้ช่องให้กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล มิใช่ใครจากไหน  หากแต่เป็นโพสต์ของ นายวัฒนา 
เมืองสุข จากพรรคไทยสร้างไทย เป็นการชี้ช่องไปยัง “ศบค.” ชี้ให้รู้ว่า แท้จริงแล้ว อ านาจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการ
บริหารจัดการเรื่อง “โควิด” มิได้เป็นของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
หากแต่เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 จากนี้ที่ เคยหงุดหงิดและไม่พอใจต่อ  นายอนุทิน ชาญวีรกูล  ก็สามารถผ่องไปให้  พล.อ.ประยุทธ์   
จันทร์โอชา ได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ ในฐานะที่เป็นคนกุม “ศบค.” เป็นการกุมตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ผ่าน
ร อ บ ที่  1 ร อ บ ที่  2 ร อ บ ที่  3 ม า จ น ถึ ง เ ดื อ น เ ม ษ า ย น  2564 ไ ม่ มี ใ ค ร ไ ห น อ่ื น  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์   
จันทร์โอชา จึงรับไปเต็ม-เต็ม 

นับแต่วินาทีนี้ เป็นต้นไป ไม่ว่าเรื่องของ  “รัฐธรรมนูญ” ไม่ว่าเรื่องของ “เศรษฐกิจ” ไม่ว่าเรื่องของ  
“โควิด” พรรคภูมิใจไทยเสมอเป็นเพียง “พระรอง” บทบาทหลักเป็นของ “พ่ีตู่” ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ในฐานะ
หัวหน้าพรรค 250 ส.ว. ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ในฐานะหัวหน้าทีมต่อสู้กับโรคระบาด 
นี่ย่อมเป็น “มือ” ที่ผายออกจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2694760   
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28 เมษายน 2564 - 15:28 น. 
ศึกในอก "อู๊ดด้า" สะตอไม่สามัคคี 
 

 
 
พายุโควิดโหมซัดเรือเหล็ก "กัปตันอู๊ดด้า" ถูกคนใน ปชป.กดดัน เที่ยวหน้าไหวม้ัยในสมรภูมิเลือกตั้ง 
 จบไปแล้ว เรื่องการแบ่งงานรัฐมนตรี  เมื่อ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า ปัญหาการแบ่งงานรัฐมนตรีดูแลพื้นที่ภาคใต้น่าจะเป็นที่ยุติแล้ว  นั ย
ว่า นายกรัฐมนตรีให้ยึดถือค าสั่งแรกไปก่อน และมอบหมายให้ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีแจ้ง “กัปตันอู๊ดด้า” 
ว่า ขณะนี้ให้ถือค าสั่งที่ 1 ที่รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพ้ืนที่ภาคใต้เป็นหลัก ยกเว้นในส่วนที่มีรัฐมนตรีคนใหม่
เข้ามา ก็จ าเป็นต้องปรับปรุงบางส่วนเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้มีภารกิจดูแลจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
 ดังนั้น ค าสั่งนายกฯ ฉบับที่มีปัญหาคือ มีการมอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไปดูแลนครศรีธรรมราช , 
สงขลา และภูเก็ต นั้นยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ นับแต่พ่ายศึกเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช ค่าย ปชป.เจอแต่ก้อน
อิฐ สถานะความเป็น “แชมป์ภาคใต้” ถูกด้อยค่าลงไปเยอะ แถมอ านาจต่อรองในพรรคร่วมรัฐบาลก็ลดลงอีก  
 ก่อนหน้าที่เรื่องแบ่งงานรัฐมนตรีจะยุติ อันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี ที่ท าตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระในพรรค ปชป. ก็
ออกมาโวยกรณี “ธรรมนัส” จะข้ามฟากมาดูแลภาคใต้  
 “ผมถามผู้บริหารในที่ประชุมพรรคถึงเรื่อง ยุทธศาสตร์ในการฟ้ืนฟูพรรคคืออะไร สิ่งที่ผมได้ยินพร้อมๆเพ่ือน
สมาชิกคือขอให้เชื่อผู้น า ก าลังท า บอกไม่ได้เป็นความลับ...ผมไม่โทษคนนอกที่จะมายึดพ้ืนที่ของ ปชป.ครับ เพราะเป็น
สิทธิ์ ต้องโทษคนในพรรคที่ไม่มีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องพรรค  ลับหลังเห็นด้วยกับผม  แต่ต่อหน้าไม่กล้า 
นอกจากไม่กล้า แถมเป็นโรคแพ้ภูมิวิจารณ์ ใครพูดถึงพรรคเป็นต้องออกมาตอบโต้ น่าเป็นห่วงครับ” 
เสียงจากผู้เฒ่า 
 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2564 สัมพันธ์ ทองสมัคร อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 13 สมัย พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์
เฟซบุ๊คส่วนตัว เกี่ยวกับประเด็นการคัดสรรตัวผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในอดีต โดยยกตัวอย่างการเลือกตั้งปี 2535 ที่เขต 
1 นครศรีธรรมราช  
 “เราคัดคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ดูตั้งแต่บรรพบุรุษ ว่าพ่อแม่ ปู่ย่า ตาทวด เป็นคนอย่างไร ผมขอเรียนว่า
ในปัจจุบันนี้ เสียงหรือคะแนนนิยมของพรรค ไม่ได้ตกต่ า แต่พรรคคัดเลือกคนลงสมัคร ไม่ได้ค านึงถึงหลักเกณฑ์เหมือน

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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สมัยก่อนๆ ส่งใครก็ได้ เพราะเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ทางภาคใต้ได้ให้บทเรียนกับพรรค 
ทางพรรคก็ควรค านึงถึงสิ่งนี้ด้วย เพราะอีกไม่นานจะมีเลือกตั้งแล้ว..” ประเด็นการคัดเลือกผู้ลงสมัคร ส.ส. หลังเลือกตั้ง
ซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราช ผู้อาวุโส “สัมพันธ์” ก็ได้เสนอแนะมาแล้วหนหนึ่งผ่านเฟซบุ๊คว่า “...เสียดายพรรค
การเมืองที่มีอายุยืนนานมาเสียที่นั่งให้พรรคเฉพาะกิจ..ผมมีความเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องหยุดพิจารณาตนเองกัน
ละว่าพรรคควรปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง การจัดคนลงสมัครต้องทบทวนกันใหม่จะสรรหาคนอย่างไร หากไม่คิดปรับปรุง
พรรคคงจะสิ้นอายุไข” 
 ดูเหมือนว่า ผู้อาวุโส ปชป. จะไม่ม่ันใจในภาวะผู้น าของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และหากตัดสินใจผิดพลาด ความ
พ่ายแพ้ก็จะมาเยือนอีก 
บารมีชวน 
 เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่แล้ว “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แต่ในสนามภาคใต้ คอการเมือง
ต่างฟันธงว่า “บารมีนายหัว” ชวน หลีกภัย จะช่วยให้ ปชป.กวาดเก้าอ้ี ส.ส.ใต้ได้เป็นกอบเป็นก าเหมือนเดิม เวลานั้น 
พรรค ปชป. อาจมองว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นคู่แข่งหลักในพ้ืนที่ภาคใต้ เนื่องจาก “เนวิน ชิดชอบ” ได้มอบให้น้องชาย-
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ มาประสานกับ “โกเก๊ียะ” พิพัฒน์ รัชกิจประการ เพาะเป้าสร้างแกนไว้ 3-4 ปีแล้ว 
 ส่วนพรรคเฉพาะกิจอย่างพรรคพลังประชารัฐ เพ่ิงก่อรูปก่อนเลือกตั้งแค่ปีเดียว ก็ถูกมองว่า มีโอกาสเบียดแทรก
พ้ืนที่ตอนบนของ ปชป.ได้ยาก แต่แกนน า ปชป.ยุคมาร์ค ประเมินกระแสรักลุงตู่ต่ าไป เมื่อพลังประชารัฐเสนอค าขวัญ
ทางยุทธวิธี “เลือกความสงบ จบที่ลุงตู่” ผู้ที่เคยเทคะแนนให้ปชป. ก็เปลี่ยนใจทันที 
 คนเสื้อเหลือง และ กปปส.ในภาคใต้ ไม่เคยไว้วางใจกลุ่มทุนสามานย์ทั้งในรูปแบบเก่าและใหม่ พวกเขามองว่า
ลุงตู่คือผู้น าที่จะต่อกรกับ “ทายาททุนสามานย์” ได้ จึงออกจากบ้านไปหย่อนบัตร เลือกพลังประชารัฐ  เหมือนตบหน้า
แกนน า ปชป.สายใต้ เมื่อพลังประชารัฐ คว้าเก้า ส.ส.ใต้ ได้ 13 ทีน่ั่ง ตามมาด้วยภูมิใจไทย 7 ที่นั่ง หลายคนอดคิดไม่ได้
ว่า “บารมีชวน” จบแล้ว 
 ด้านหนึ่ง “แม่ยก ปชป.” พยายามเรียกร้องให้ “กัปตันอู๊ดด้า” แสดงความเป็นผู้น า กล้าวิพากษ์วิจารณ์การสืบ
ทอดอ านาจ ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างหรือลูกไล่พรรคพลังประชารัฐ  จับตา! จังหวะก้าวหลังจากวิกฤตโควิด เรื่องแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ค่าย ปชป.จะเอายังไง และจะกล้าแยกตัวออกมาจากเรือเหล็กหรือไม่? เมื่อมีกระแสเสียงไม่พอใจรัฐบาลสูงมาก 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/465145  
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28 เมษายน 2564 - 20:35 น. 
'ภูมิใจไทย' เปิดศึกชน 'บิ๊กตู'่ ล้มเหลวแก้โควิด 
 

 
 
คนพรรคภูมิใจไทย ทั้ง "อนุทิน-ศุภชัย" ยก "อ านาจพิเศษ" ตั้งศบค. โยนให้ "บิ๊กตู่" รับผิดชอบแก้โควิดล้มเหลว ถูก
คนใกล้ชิดนายกฯ ดาหน้าเอาคืน ซัด "เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน" 
 ภายหลังเครือข่าย “หมอไม่ทน” เปิดแคมเปญ ให้ร่วมลงชื่อขับไล่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรมว.สาธารณสุข พ้นจากกระทรวงสาธาณสุข ผ่าน www.change.org เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา  ปรากฏ
ว่าขณะนี้ยอดการร่วมลงชื่อทะลุ 2 แสนคนไปแล้ว พร้อมเดินหน้าตั้งเป้าหมายล่ารายชื่อให้ได้ถึง 300,000 คน ต่อไป  
 เหตุผลที่กลุ่ม “หมอไม่ทน” ออกแคมเปญดังกล่าว ก็เพราะเห็นว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาของการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นข้อ พิสูจน์แล้ว ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีความสามารถมากพอ ในการ
ควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของไวรัส ทั้งเรื่องการวางนโยบาย การจัดการทรัพยากร การจัดหาวัคซีน และการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์ นอกเหนือไปกว่านั้น หลายครั้งบทสัมภาษณ์จากนายอนุทิน ยังท าให้เห็นชัดเจน
ว่า ไม่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสม ในการท างานควบคุมกระทรวงที่เป็นกระทรวงหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การระบาด
ไม่สามารถควบ คุมได้ 
 เริ่มต้นตั้งแต่ที่พูดว่า “เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา” เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ ก็แจ้งว่า “หมอไม่ระวัง
ตัวเองจนติดโควิด 19-ไม่ได้ติดจากงาน แบบนี้ต้องหวดกัน” และบทสัมภาษณ์อีกมากมาย ที่ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  
 “จากความล้มเหลวทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่า เราไม่อาจจะให้เวลาอันมีค่าของเรา หมดสิ้นไปกับการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพไม่มากพอได้ ขอเรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลาออก และให้ผู้ที่มีความสามารถ มี
ความเหมาะสมมากกว่า เข้ารับต าแหน่ง ในช่วงเวลาที่ประเทศก าลังตกอยู่ในความวิกฤติินี้” แถลง การณ์กลุ่มหมอไม่ทน ระบุ 
 “อนุทิน”โยนนายกฯ 
 หลังเกิดปรากฏการณ์ล่าชื่อขับไล่ดังกล่าว ได้มีปฏิกิริยาที่น่าสนใจออกมาจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้โพสต์
เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ระบุว่า  
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 “ขอบคุณทุกท่านที่ให้ก าลังใจ ทั้งโพสต์ ทั้งไลน์ และโทรมาด้วยตัวเอง ผมยังเข้มแข็งดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 
และยังมีความมุ่งมั่นที่จะท างานร่วมกับคณะแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข ทั้งของกระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการควบคุมโรคให้ได้ผล 
 บางท่านทั้งให้ก าลังใจ และห่วงใยว่ามีการยึดอ านาจ แย่งอ านาจของกระทรวงสาธารณสุข ผมได้แต่ตอบไปว่า 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บริหาร
สูงสุด และเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว ผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย และค าสั่งท่านนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด 
 ส่วนเรื่องการป้องกันและควบ คุมโรคระบาดโควิด-19 นั้น ศูนย์อ านวยการบริหารสถานการณ์โควิด หรือ ศบค. 
เป็นผู้จัดท านโยบาย พิจารณา ออกค าสั่ง ก ากับการปฏิบัติงาน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของศบค.  
 หลายครั้งที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอมาตรการควบคุมโรค หากศบค.ไม่เห็นด้วย ก็ต้องกลับมาปรับมาตรการ 
ทั้งการตรวจ การป้องกัน การรักษา การจัดหายา เวชภัณฑ์ และ การฉีดวัคซีน ที่ผ่านมา ศบค. เป็นผู้บริหารแบบ Single 
command มาตั้งแต่ต้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามนโยบายศบค. ด้วยดีมาตลอด จึง
ขอความกรุณาอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมือง และสร้างกระแสให้เกิดความขัดแย้ง และส่งผลกระทบต่อการ
ท างานของระบบสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์”  
 ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติตาม
น โยบาย  และ  ค า สั่ ง น ายกรั ฐ มนตรี  แ ละร าย ง านการปฏิ บั ติ ง าน  ให้ น ายกรั ฐ มนตรี  ทร าบทุ กครั้ ง   
ขอยืนยันว่า ไม่มีการยึดอ านาจ ไม่มีการแย่งอ านาจ เพราะนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดใน
ฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร และในฐานะผู้อ านวยการศบค.” 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/465181  
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29 เมษายน 2564 00:10 น.   
แพ้ไม่ได้! 
 

 
 

 หลังจากที่ปล่อยให้ ความเงียบสงัดท างานไปพักใหญ่ เมื่อ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (ศบค.) พลิกสถานการณ์กลับมา “ตั้งหลัก” ได้แล้ว การเปิดเกมบุกจึงเปิดฉากข้ึน ! 
 การประชุมครม. เมื่อวันที่ 27เม.ย.ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันที่เกิดขึ้น ยังไม่ใช่ “จุด
พีค” มากเท่ากับ ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบต่อ ร่างประกาศ เรื่องการก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย
เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) 
 ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มี
อยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต 
อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิ นหรือฟ้ืนฟู 
ช่วยเหลือประชาชน จ านวน 31 ฉบับ ภายใต้หัวใจหลักที่ว่า “เพ่ือให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 หมายความว่านี่คือการ “กระชับพื้นที่ จากนายกรัฐมนตรี ดึงอ านาจจาก “รัฐมนตรี” ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาไว้ทั้งหมด เพ่ือให้ทุกการบริหารจัดการด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรง และหนักหนา ลุกลามจนไปถึงการระบาดรอบที่ 4 ! 
 แน่นอนว่า การตัดสินใจกระชับพ้ืนที่รัฐมนตรี ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ย่อมมองข้ามช็อต ชนิดที่เรียกว่า “เลยธง”
จากประเด็นทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้ว เพราะไม่เช่นนั้น พล.อ.ประยุทธ์ คงรีรอ ในท่ามกลางที่ “พรรคร่วมรัฐบาล” 
ต่างเปิดศึกซัดกันเอง ให้วุ่นวายไปหมด 
 อย่าลืมว่า ตั้ งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่ งที่ เกิดขึ้นกับ  “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่สู้ดีนัก เพราะไม่ใช่แค่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การ

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210428/4ec988b257dec81b0817ba6267a46e8bd60c1120db510f85631a8b19804ea798.jpg?itok=qZC-IIlq
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ท างานจากพ่ีน้องประชาชน ต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อโควิดให้ทันต่อการรักษา
เท่านั้น 
 แต่ปรากฎว่าอนุทิน เจ้ากระทรวงหมอเองยังถูก “กลุ่มหมอไม่ทน” เคลื่อนไหวล่าชื่อผ่านเวบไซต์เพ่ือจี้ให้เขา
แสดงความรับผิดชอบด้วยการ “ลาออก” จนลูกพรรคภูมิใจไทยต้องออกมาปกป้อง ว่าที่ผ่านมาอนุทินท าทุกอย่างเต็มที่แล้ว 
 ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนั้น หากยังปล่อยให้ลุกลาม
ยืดเยื้อ และรอให้ถึงขั้นที่รัฐบาลต้อง “ใช้ยาแรง” ไม่ว่าจะเป็นการล็อคดาวน์ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องเจอกับแรงเสียดทานจาก
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนจ านวนไม่น้อย ที่มีรายได้น้อย ดังนั้น การเลือกกระชับอ านาจรัฐมนตรี ด้วยการดึง
ภาระกิจเร่งด่วน มาไว้ในมือพล.อ.ประยุทธ์ ในกฎหมายทั้ง 31 ฉบับเช่นนี้ ทางหนึ่งเพ่ือลดแรงกระแทกจากรอบนอก ที่ดู
เหมือนนายกฯประเมินแล้วว่า หากโควิดยังโจมตีประเทศไทยไม่หยุด ความขัดแย้งทางการเมือง ก็จะเป็นเรื่อง เล็กน้อย
ไปทันท ี
 อย่าลืมว่ารอบนี้ พล.อ.ประยุทธ์ แพ้ไม่ได้ เพราะหากรัฐบาลรับมือ และหยุดยั้งการระบาดในรอบที่ 3นี้เอาไว้ได้ 
เรื่องการเมืองทั้งในและนอกรัฐบาล จะกลายเป็นเรื่อง “ขี้ผง” ไปทันที ทันใด ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/239667  
 
  

https://siamrath.co.th/n/239667


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 
28 เม.ย. 2564 02:07    
โควิดลามพรรคร่วมฯปริ “ตัวแทน” ฟัดกันเละ !? 
 

 
 
 
 เพ่ิงได้เห็นอาการไม่พอใจของพรรคร่วมรัฐบาล อย่างพรรคประชาธิปัตย์ ไปหมาดๆ ล่าสุด ได้เห็นวิวาทะกัน
ระหว่าง “ตัวแทน” นั่นคือ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกฯ จากพรรคพลังประชารัฐ ออกมา
ตอบโต้ นายศุภชัย ใจสมุทร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่กล่าวท านองว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
รวบอ านาจการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ศบค. จ ากัดบทบาทของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
 โดยก่อนหน้านี้ ได้เห็นร่องรอยความไม่พอใจจากพรรคประชาธิปัตย์ จากค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการ
มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการ “ขับเคลื่อนไทย” ไปด้วยกันในระดับจังหวัด ที่โยก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จากเดิมที่เคยดูแลในพื้นที่ภาคเหนือ เช่น พะเยา 
เชียงราย และหนองบัวล าภู ไปดูแลจังหวัดส าคัญในภาคใต้ เช่น สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต 
 ที่น่าสังเกตก็คือ ส าหรับ ร.อ.ธรรมนัส เคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อ านวยการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครศรีฯ เขต 
3 จนสามารถเอาชนะผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ลงได้ และยังมีรายงานอีกว่า เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแล 14 ส.ส.ภาคใต้อย่างเต็มตัวอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ ในค าสั่งนายกฯดังกล่าว ยังรวมไปถึงการตั้งรัฐมนตรีของพรรค
พลังประชารัฐอีกหลายคน กระจายไปดูแลในจังหวัดส าคัญ อาจเป็นการรองรับสถานการณ์การเลือกตั้งในอนาคต ซึ่ง
ทางพรรคประชาธิปัตย์มองว่า มีเจตนาสกัดการท างานในพ้ืนที่ เนื่องจากรัฐมนตรีของพรรคที่เคยดูแลในพ้ืนที่แถบนั้น 
ถูกย้ายไปคนละทิศละทาง เช่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ตามค าสั่งใหม่ให้ดูแลพ้ืนที่ จังหวัดตรัง และสตูล เป็นต้น หรือแม้แต่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ค าสั่งใหม่ไปดูแลในจังหวัดภาคอีสาน และพัทลุง รวมไปถึง นายสินิตย์ 
เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส.ส.สุราษฎร์ฯ ดูแลจังหวัดหนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด โดยก่อนหน้านี้ นายจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าพรรคเคยมีท่าทีไม่พอใจกับค าสั่งดังกล่าว
อย่างชัดเจนมาแล้ว  
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ส าหรับ “รอยปริร้าวใหม่” ที่เริ่มเห็นอย่างชัดเจนจากการตอบโต้กันระหว่าง “แรมโบ้” นายเสกสกล อัตถาวงศ์ 
กับ นายศุภชัย ใจสมุทร ซึ่งแน่นอนว่า ทั้งคู่ถือว่าเป็นระดับ “ตัวแทน” ที่เชื่อว่าต้องได้รับ “ไฟเขียว” จากระดับ “ขา
ใ ห ญ่ ”  อ ย่ า ง แ น่ น อ น  เ พ ร า ะ ห า ก สั ง เ ก ต ส า ห รั บ น า ย ศุ ภ ชั ย  จ ะ มี ห น้ า ที่ ต อ บ โ ต้ แ ท น น า ย อ นุ ทิ น  
ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรค รวมไปถึง “ตระกูลชิดชอบ” รับรองหาก
มีใครแตะคนพวกนี้ จะต้องเจอกับนายศุภชัย คนนี้แน่นอน 
 ขณะที่ฝั่งของพรรคพลังประชารัฐ หากเป็นเรื่องของรัฐบาลและบุคคลส าคัญ เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯ ก็ต้องเจอกับ “แรมโบ้” คนนี้เหมือนกัน และคราวนี้เมื่อ นายศุภชัย ใจสมุทร พูดจาพาดพิงไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ 
ในท านองรวบอ านาจในการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด ผ่าน ศบค. ขณะเดียวกัน พยายามสื่อให้เห็นว่าลดบทบาทของ
นายอนุทิน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงไป โดยชี้ว่า การบริหารแบบมองภาพด้านความม่ันคง ท าให้
ไม่ประสบความส าเร็จ 
 ทีนี้ก็ลองมาฟังค าตอบโต้จาก ฝั่ง นายเสกสกล อัตถาวงศ์ บ้างที่ระบุว่า “ผมไม่นึกว่า พรรคร่วมรัฐบาล
โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย จะมีชุดความคิดในการท างานที่คับแคบ และเอาแต่ได้แบบนี้ ผมเข้าใจและเห็นใจที่นาย
อนุทิน ก าลังมีข่าว บรรดาหมอๆ ออกมาขับไล่ เลยท าให้คนในพรรคภูมิใจไทย อาจเกิดความเครียด แต่ว่าความเครียด
ดังกล่าวไม่ควรมาลงที่นายกฯ เพราะการอ้างว่า นายกฯ ตั้ง ศบค.ขึ้นมาแล้ว ท าให้รัฐมนตรีไม่มีอ านาจในการบริหาร
จัดการโควิด นายศุภชัย คงจะหมายถึงนายอนุทิน ว่า ไม่มีอ านาจท าอะไรเลย จึงท าให้โควิดระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ 
อย่างนี้เป็นการพูดเอาดีใส่ตัว แล้วโยนความผิดให้คนอื่น มันเป็นธรรมหรือไม่“ผมอยากให้นายศุภชัยไปย้อนถอดเทปฟัง
ค าพูดของนายอนุทิน ในการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่
ผ่านมา มีนายอนุทินนั่งเป็นประธานการประชุมหัวโต๊ะ พูดไว้ว่าอย่างไร พูดถึงนายกฯ และ ศบค.ไว้อย่างไร ตรงข้ามกับ
ที่ นายศุภชัย พูดทุกอย่าง อยากรู้ นายศุภชัย ควรไปถามนายอนุทินเอาเอง อย่าให้ผมต้องน าเทปมาเปิดให้นายศุภชัยอับ
อายเลย นายศุภชัย จะต้องเอาปี๊บมาคุมหัวแน่ ถ้าได้ฟังเทปนายอนุทิน พูดในการประชุมวันนั้น” 
 “อยากให้นายศุภชัยไปดูโครงสร้าง ศบค.ว่า รวบอ านาจจริงหรือ รัฐมนตรีไม่มีอ านาจจริงหรือ เพราะโครงสร้าง
นั้นคือ มีการกระจายอ านาจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาควบคู่กันไป เราท าแบบนี้
มาตั้งแต่โควิดรอบแรก จนมารอบสอง ก็ภายใต้โครงสร้างนี้ และก็ท ามาถูกทาง”“ผมไม่นึกว่าคนที่มีประสบการณ์ และ
เป็นผู้อาวุโสทางการเมืองอย่างนายศุภชัย จะคิดเอาตัวรอด กระโดดเรือหนี ในยามวิกฤตของการแก้ปัญหา ที่ผ่านมา 
พรรคร่วมอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ทุกครั้งก็ได้แต่พูดถึงมารยาทของการอยู่ร่วมกัน แต่ครั้งนี้พรรคภูมิใจไทย 
กลับไม่ได้ค านึงถึงเรื่องนี้ และไม่ค านึงถึงประชาชนที่ก าลังเรียกร้องความร่วมมือในการท างานแก้ไขปัญหาวิกฤตให้ก้าว
ผ่านไปให้ได”้ นั่นคือค าพูดของ “แรมโบ้” ก็ถือว่า “แรง” ใช้ได ้
 แม้ว่ายังไม่เห็นสัญญาณความขัดแย้งจากระดับ “ขาใหญ่” ที่ชัดเจนออกมา แต่ในเมื่อเป็นระดับ “ตัวแทน” 
ออกมาพูดแบบนี้ มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความ “คุกรุ่น” อยู่ภายในอย่างแน่นอน แต่เอาเป็นว่าแม้นาทีนี้ยังไม่เห็น
สัญญาณใดๆ ออกมาให้เห็นชัด แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นการ “สะสมอารมณ์ไม่พอใจ” เพ่ิมข้ึน ทางหนึ่งอาจเป็นเพราะอายุ
รัฐบาลผ่านมาพักใหญ่แล้วก็เป็นได้ !! 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000040262  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000040262
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29 เม.ย. 2564 05:15 น. 
สัญญาณส่อ "แยกย้าย" 
 

 
 
คนนินทา ดูถูก น่าจะไม่ได้มีแค่รัฐมนตรี เห็น “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 
บ่นใน ครม.แบบฉุนเฉียวจงใจให้เป็นข่าว “มีรัฐมนตรีบางคนพูดจาไม่ดีและนินทาผม ให้ระวังตัวไว้ด้วย” 
 ถ้าได้ยินอีกจะปรับออก ริบโควตาคืนมาเป็นของตัวเอง ถอดรหัส เช็กข่าวกันยกใหญ่ นายกฯหมายถึงใครเพราะ
ตอนนี้ มี ป ร ะ เ ด็ น ร ะหอง ร ะแห งทั้ ง  2 ค่ า ย  ไ ม่ ว่ า ป ร ะช า ธิ ปั ต ย์  ห รื อภู มิ ใ จ ไทย  วั น ก่ อน  “อู๊ ด ด้ า ”   
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถึงขั้นพูดออกสื่อ ไม่พอใจค าสั่งนายกฯ
แบ่งพ้ืนที่รัฐมนตรี “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด” 
 ที่เห็นชัด มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไปดูแลจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช
และภูเก็ต พ้ืนที่รับผิดชอบเดิมของรัฐมนตรีค่ายสะตอ แม้ล่าสุดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะมาแก้ล าว่าเรื่องนี้จบแล้ว 
ยังได้ดูแลโซนใต้เหมือนเดิม แต่หลายคนยังไม่เชื่อสนิทใจ เพราะมีคนตาดีแอบเห็น ร.อ.ธรรมนัสลงไปท าพ้ืนที่ภาคใต้แข็ง
ขันแล้ว อาการกินแหนงแคลงใจไม่มีทางจบแน่ ค่ายสะตอโดนชกใต้เข็มขัดมาหลายดอก เลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราช 
ก็ถูกล่วงล้ าเสียมารยาท พรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัครลงแข่งชิงพ้ืนที่ไป ตอนนี้อาการหงุดหงิดเหมือนคนร่วมมือ แต่ไม่
ร่วมใจ 
 หมากกระดานถัดไปของ “บิ๊ กตู่ ”  และเครือข่ ายทหารเฒ่า  3 ป.  คือยึดโมเดลไทยรักไทย สมัย 
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯเรืองอ านาจ ธงหลักคือผลักดันตัวเองเป็นพรรคขนาดใหญ่  ไม่ต้องยืมจมูกพรรคกลาง 
พรรคเล็ก มาช่วยหายใจ ต้องการท างานแบบข้ามาคนเดียวเบ็ดเสร็จไม่ง้อใคร เหมือนที่ก าลังท าอยู่อีกครั้ง รวบอ านาจ
แ ก้ ปั ญ ห า โ ค วิ ด ม า ร ว ม ศู น ย์ ที่ น า ย ก ฯ  คุ ม ก ฎ ห ม า ย  31 ฉ บั บ  โ ม เ ด ล เ ดี ย ว กั บ ต อ น ตั้ ง  ศ บ ค . 
มาบริหารจัดการโควิดใหม่ๆ “บิ๊กตู”่ มัดรวมกฎหมาย 40 ฉบับมาไว้ในมือ เมื่อ 25 มีนาคม 2563 
 งานนี้ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกอาการหัว
ร้อนของขึ้น ไม่พอใจนายกฯรวบอ านาจไปแล้วรับแต่ความชอบ ไม่รับผิด แต่ขยันโยนมาอยู่เรื่อย  ข้องใจ เอะอะก็จะเสก
ให้เป็น “แพะรับบาป” ตอนเซ็นค าสั่งตั้งทีมจัดหาวัคซีนทางเลือก “หมอหนู” ก็โดนเตะกระเด็นเซ่นสังเวย กลายเป็นตัว
ต้นเหตุจัดหาวัคซีนล่าช้า น ามาซึ่งขบวนการ “หมอไม่ทน” “เสี่ยหนู” อดสงสัยไม่ได้มีกระบวนการไอโอปั่นกระแสล่า

https://www.thairath.co.th/news/politic/2079006
https://www.thairath.co.th/news/politic/2079813
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รายชื่อขับไล่ เพราะยอดพุ่งพรวดพราดเร็วเหลือเชื่อ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตัดพ้อ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา และท าตามค าสั่ง
นายกฯมาตลอด ชิงออกตัวไม่ยอมตายเดี่ยว ปัญหาลักลั่นการจัดรัฐมนตรีดูแลพ้ืนที่ รวมทั้งกรณีที่นายกฯฉุนขาด
รัฐมนตรีบางคนนินทา แม้ไม่ระบุชื่อ ระบุพรรค 
 แต่ก็สะท้อนอาการ “เก็บทรงไม่อยู่” ภายในรัฐบาล พรรคร่วม เหมือนก าลังว้าวุ่นกลุ้มใจธาตุไฟเข้าแทรกจาก
ปัญหาโควิดที่อยู่ตรงหน้า แต่ก็ยังไม่วายเดินเกมแฝงวาระการเมืองทุกโอกาส  ชิงดีชิงเด่น เหยียบบ่ากันหาคะแนน
ล่วงหน้า ทั้งท่ีความเป็นตายของประชาชนจ่อคอหอยอยู่แท้ๆ สัญญาณสละเรือ ยุบสภายิ่งเด่นชัด สิ้นปีนี้คงรู้เรื่อง เพราะ
ดูทรงแล้วทานกระแสล าบาก ประชาชนในฐานะลูกเรือไม่เชื่อมั่นฝีมือกัปตันและทีมงาน จะฝ่ามหันตภัยโรคระบาดและ
วิกฤติเศรษฐกิจพังพินาศ พาชาติรอด มุกไม่ข าแต่ท าให้เครียดของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ รมว.
พลังงาน ยิ่งท าเอาชาวบ้าน “เบิกเนตร” บอกให้ช่วยกันเอาเงินฝาก 5-6 แสนล้านบาทที่เก็บไว้มาใช้จ่าย เพ่ือปั่นตัวเลขจี
ดีพีให้สูงขึ้น เสียงด่าทั่วสารทิศคิดได้แค่นี้ เอะอะก็ผลักภาระโยนเป็นหน้าที่ประชาชน แล้วจะมีรัฐบาลไว้ท าไม พอหมด
ยุค “เฮียกวง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกฯ กับทีมงานสี่กุมาร เศรษฐกิจยิ่งดิ่งเหว ออกอาการจนตรอกขนาดนี้ 
ยังฝากผีฝากไข้ได้อยู่อีกหรือ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic  
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2079813
https://www.thairath.co.th/news/politic
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วันที่ 29 เมษายน 2564 - 07:14 น. 
โควิดระลอก 3 ทุบบารมี “ประยุทธ์” พรรคร่วมรัฐบาลแยกวง-ชิงหาเสียง 
 

 
 
สัญญาณยุบสภา-เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี ดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้ง หลังรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ “เพลี่ยงพล้ า” การ์ดตก 
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ก าลังจะกลายเป็น “จุดตาย” ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อดีตผู้น า  คสช. ที่ เคยเป็นรัฏฐาธิปัตย์มีอ านาจเต็มมือ  การจัดการกับโควิด -19 และการจัดหาวัคซีนของ
รัฐบาล “ล้มเหลว” ไม่เป็นท่า จากที่เคยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่
จัดการโควิด-19 ได้ “อยู่หมัด” 
โควิดระลอก 3 จุดตายประยุทธ์ 
 การระบาดของโควิด-19 สองระลอกล่าสุด ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากการ “บริหารจัดการผิดพลาด” ของรัฐบาล 
ท าให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งพรวดกลายเป็นประเทศใกล้แตะอันดับท็อป 100 ส่วนการจัดหา-ฉีดวัคซีน “รั้งท้าย” “ระลอก
สอง” รัฐบาล “ปล่อยปละละเลย” จนกลายเป็น “ต้นตอ” การแพร่ระบาดมาจาก “แรงงานเถื่อน” ในจังหวัด
สมุทรสาคร และ “บ่อนการพนัน” ในจังหวัดระยอง-กรุงเทพฯ 
 ขณะที่ระลอกสาม “จุดเกิดเหตุ” มาจากVVIP ระดับรัฐบาลที่กลายเป็น “ซูเปอร์สเปรดเดอร์” รัฐมนตรีใน
รั ฐ บ า ล - ข้ า ร า ช ก า ร ร ะ ดั บ สู ง  ถู ก วิ จ า ร ณ์ เ รื่ อ ง  “ ติ ด โ ค วิ ด ”  แ ล ะ  “ ป ก ปิ ด ไ ท ม์ ไ ล น์ ”  เ ส มื อ น   
“ผีซ้ าด้ าพลอย” การระบาดของโควิด “ระลอกสาม” มีผู้ติดเชื้อหลัก 2 พันคน ท าให้สายด่วน-เบอร์ฉุกเฉินล่ม เตียง
ขาด-รถพยาบาลที่จะไปรับผู้ป่วยติดโควิดไม่เพียงพอ ปานกับ “ระบบสาธารณสุขล่ม” ประกอบกับการบริหารจัดการ
ด้านวัคซีน “ไม่มีประสิทธิภาพ” จากการฉีด-จัดหาวัคซีน “ล่าช้า” ส่งผลให้ “แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” เดียวที่เหลืออยู่
ต้อง “ดับวูบ” คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน-อภิสิทธิ์ชนซ้ าเติมปัญหาความเหลื่อมล้ า 
พรรคร่วมหนีตาย-ลอยแพบิ๊กตู่ 
 ขณะที่ความไม่ลงรอย-กินแหนงแคลงใจระหว่างพรรคแกนน ารัฐบาล-พลังประชารัฐ และพรรคร่วมรัฐบาล 
อย่างภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ “ตอกลิ่ม” ความขัดแย้ง “ร้าวลึก” อยู่ในรัฐบาลไม่สามารถสมานแผลได้-อยู่เพ่ือแชร์
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ผลประโยชน์เท่านั้น โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกท่ิม-แทงข้างหลังจากพรรคพลังประชารัฐ ทั้งเรื่องการฉีกมารยาท
ทางการเมือง-ลงสมัครแข่งเลือกตั้งซ่อม การเขียนด้วยมือ-ลบด้วยเท้าในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 
ล่าสุดการตีท้ายครัวภาคใต้-เจาะไข่แดงฐานที่ม่ัน 
 พรรคประชาธิปัตย์จึงทั้งเจ็บแล้วจ า-เจ็บแล้วทน รอจังหวะการเมือง “ถอนตัว” ออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโดย
ใช้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นเงื่อนไข 
 ขณะที่ภูมิใจไทย-พรรคอันดับสองที่มี “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ถ้า พล.อ.
ประยุทธ์ “สะดุดขาตัวเอง” และแต่วันนี้กลายเป็น “ต าบลกระสุนตก” 
 รวมถึงกรณี “เสี่ยโอ๋” “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม-เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ที่
ติดโควิด -19 
 นอกจากนี้ หน่วยงานในก ากับของกระทรวงสาธารณสุขยังถูก “พล.อ.ประยุทธ์” ถามกลางที่ประชุมระหว่างลง
พ้ืนที่ตรวจโรงพยาบาลสนาม เรื่องโทร.ไปสายด่วน 1668-1669 ไม่มีเสียงปลายสายรับเหตุฉุกเฉิน 
ทว่าเรื่องที่คอขาด-บาดตายมากที่สุดคือ ระบบสาธารณสุขล้มเหลว ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจ านวนมากได้ ท าให้อนุทิน
ถูก “ล่าลายชื่อ” ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
 พร้อม ๆ กับเสียงวิจารณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ หมอ-พยาบาลที่ไม่พอใจค าพูดของ “คนในรัฐบาล” ที่
คอยจะโยนความผิด-ปัดความรับผิดชอบ 
 ความไม่เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการโควิด-19 ที่ไม่ได้อยู่ “ใต้ร่มเงา” ของ ศบค.เบ็ดเสร็จอีกต่อไป 
หลังจากพรรคการเมือง อาทิ ประชาธิปัตย์ -พลังประชารัฐ ออกมาตั้งศูนย์ประสานงานโควิด-19 “นอกท าเนียบ” 
กระทบ “บารมี” ของ “พล.อ.ประยุทธ์” และ “ศูนย์รวมอ านาจเบ็ดเสร็จ” อย่าง ศบค.ยังใช้เป็นกลไกการแก้ปัญหาโค
วิดได้อยู่หรือไม่ 
สัญญาณยุบสภา 
 เมื่ อ วั คซี นที่ ดู เ หมื อนจะ เป็ น  “แส งน าทา ง ”  และ  “ร่ มชู ชี พ ”  ในการอยู่ - ก า ร ไปของรั ฐบาล  
พล.อ.ประยุทธ์ แต่กลายเป็นว่า แผนการกระจายวัคซีน – ยาส าคัญท่ีใช้ในการรักษา และระบบโรงพยาบาลล่ม 
เพราะ “มีแต่แผน แต่ไม่มีการจัดการ” ระบบสาธารณสุขท่ีเคยเป็นจุดแข็งและติดอันดับโลกของรัฐบาลก็ก าลังถูกท้าทาย
จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงเป็นหลักพัน-ตัวเลขผู้เสียชีวิต-โคม่าจ านวนมาก รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มองไป 6 เดือน
ข้างหน้าจึงมองไม่เห็น “จุดเปลี่ยน” ที่จะกลับมา “พลิกเกม” และ “กุมความได้เปรียบ” เพ่ือประคองรัฐบาลให้อยู่รอด
ปลอดภัย จนครบเทอมวาระ 4 ปี  
 เสียงลือ-เสียงเล่าอ้างใต้ถุนตึกสัปปายะสถานถึงการ “ยุบสภา” หลังผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 จึงต้องเพ่ิมน้ าหนัก  
กู้เพิ่มฟื้นเศรษฐกิจ-คะแนนนิยม 
 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แก้ปัญหาโควิด-บริหารวัคซีนแบบไม่มีทิศทาง จนภาคเอกชน-40 บิ๊กธุรกิจ ยื่นข้อเสนอ
ต่อรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์” วิสัยทัศน์ของภาคเอกชน-ภาคธุรกิจ “จมูกไว” กับทุกวิกฤต-มองเห็นความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นมหาศาล หากปล่อยให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เผชิญ “สงครามโรค” แต่เพียงล าพัง-หัวเดียว อาวุธทางการเงิน-
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ทางการเมืองที่เหลืออยู่ขณะนี้ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จึงเหลือเพียงเครื่องมือเดียว คือ “เงินกู้” 3.8 แสนล้านบาทที่
ยังเหลืออยู่ ที่จะใช้กอบกู้เศรษฐกิจ-ความศรัทธาของรัฐบาลและความเชื่อมั่นในตัว พล.อ.ประยุทธ์  
 ทว่า 3.8 แสนล้านในมือ พล.อ.ประยุทธ์คง “ถมไม่ลง” ต้อง “กู้เพ่ิม” อีกอย่างน้อย 1 ล้านล้าน 
เพ่ือเยียวยาโควิด-กระตุ้นเศรษฐกิจ และต่อลมหายใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่ก าลังอยู่ในช่วงวิกฤต “ความเป็นความ
ตายเท่ากัน” 
ยึดอ านาจฉีดวัคซีน “อนุทิน” 
 ไม้ ตายสุ ดท้ ายของ “พล .อ .ประยุทธ์ ”  คือ  การตั้ ง  “คณะกรรมการบริ หารจั ดการวัคซีนแบบ
เบ็ดเสร็จ” หรือ single command “นั่งหัวโต๊ะ” บัญชาการเอง โดยจับมือภาคเอกชน ระดมฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 3 
แสนคน เป้า 30 ล้านคนภายใน 3 เดือน “ดนุชา พิชยนันท์” เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์จะนั่งเป็นประธานศูนย์บริหารจัดการวัคซีนแบบเบ็ดเสร็จ (single command) เอง 
  
 “เนื่องจาก Line of command ยังไม่เป็น single command มากนัก ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการสั่งการที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ”เสนาธิการเศรษฐกิจระบุ ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ แก้ปัญหาด้วยรูปแบบ single 
command ทว่าการแก้ปัญหาโรคระบาดระลอกที่หนักที่สุด และความแตกร้าวในพรรคร่วมรัฐบาล เปราะบาง – 
อ่อนไหว ต่อเรื่อง “ยุบสภา” อย่างยิ่ง  
 
อ่างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-656329  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-656329
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วันที่ 29 เมษายน 2564 - 07:50 น. 
รวมศูนย์ พลังสู่ “รัฐบาลชั่วคราว” มุ่งโดดเดี่ยว ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 

 
 
09.00 INDEX รวมศูนย์ พลังสู่ “รัฐบาลชั่วคราว” มุ่งโดดเดี่ยว ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 เหมือนกับค าว่า “รัฐบาลชั่วคราว” ที่ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอจะเป็นเรื่องเลื่อนลอย จะเป็นเรื่องที่ไม่
สามารถ”เป็นไปได้” ในทางเป็นจริงของการเมือง หากมองจาก “สมการ” เดิมซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือน มิถุนายน 2562 ก็
จะเป็นเช่นเดียวกับบทสรุปของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน นั่นก็คือ เสมอเป็นเพียง “การส่งเสียง” ในทางการเมือง เพราะ
เป็นไปไม่ได้ที่พรรคพลังประชารัฐจะเห็นชอบด้วย ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ แม้จะไม่สบอารมณ์เท่าใด
นักจากท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระท า  
 กระนั้น ทางเลือกก็มีไม่มากนักเพราะอ านาจของ 250 ส.ว.ยังค้ าคออยู่ และประเมินว่าการอยู่ในฐานะร่วม
รัฐบาลก็ยังเป็นประโยชน์แม้จะมีการยุบสภาในอนาคตอันใกล้ก็ตาม อย่างน้อยการหาเสียงใต้หัวโขน “รัฐบาล” ก็ยัง
ได้เปรียบ ค าถามอยู่ที่ว่า ข้อเสนอของ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านมิได้เป็นข้อเสนอใน “ปัจจุบันขณะ” หากแต่อิงอยู่กับ
แนวโน้มของสถาน การณ์ที่จะมีการแปรเปลี่ยน อย่าลืมเป็นอันขาดว่ามติหนึ่งของ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านคือการรุกไล่
โดยตรงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการรุกไล่ผ่านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและจะยื่นต่อป.ป.ช. ความหมาย
ก็คือ การแยก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาจากรัฐมนตรีคนอื่น หมายความถึงการโดดเดี่ยว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา อาจไม่ไปไกลถึงระดับที่”ขอคนละชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์” แต่ก็รวมศูนย์ทุกอย่างฟาดกระหน่ าเข้าใส่ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเป็นด้านหลัก  
 โดยเริ่มต้นจากความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโควิด ไล่เรียงตั้งแต่รอบที่ 1 เดือนมีนาคม 2563 รอบที่ 2 
เดือนธันวา คม 2563 และรอบที่ 3 เดือนเมษายน 2564 หากการเปิด “วอร์รูม” ของ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านด าเนินไป
อย่างมีประ สิทธิภาพ นั่นหมายถึง การโดดเดี่ยว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาต่างหาก 
รวมศูนย์และขยายเป้าให้เห็นความจ าเป็นที่จะไล่ พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วน าไปสู่การจัดตั้ง “รัฐบาลชั่วคราว” 
ขึ้น ให้ทั้งหมดข้ึนกับการตัดสินใจของ “รัฐสภา” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2696760  
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29 เมษายน 2564 
6 พรรคเขย่าเก้าอี้ “ประยุทธ์” โหนโควิด“ตัดแต้มการเมือง” 
 

 
 

 เบื้องลึกแล้ว “ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ไม่ได้คาดหวังว่า การส่งสัญญาณเตือน “ประยุทธ์” จะได้ผล แต่คาดหวัง
ที่ จ ะ ส ะ ส ม เ ชื้ อ ค ว า ม เ บื่ อ ห น่ า ย ผู้ น า รั ฐ บ า ล  ห า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ยั ง ไ ม่ ดี ขึ้ น  ก า ร ส่ ง สั ญ ญ า ณ ก ด ดั น  
พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งในสภาฯ นอกสภาฯ จะเกิดขึ้นอีกแน่นอน 
 “6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ออกแอ็คชั่น ขึงขัง-จริงจัง ตั้งโต๊ะแถลงการณ์ สื่อสารไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เรียกร้องให้ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยยก 3 ประเด็นความล้มเหลวที่ไม่สมควรบริหารประเทศต่อไป 
ล้มเหลวและมีความผิดพลาดในการจัดการการระบาดของโควิด-19 ล้มเหลวในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ และ
ล้มเหลวในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนท้ังประเทศ 
 “3 ความล้มเหลว” ที่ “พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ช าแหละแผลของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งรัฐบาล
ไม่อาจปฏิเสธได้ เมื่อการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดระลอก 3 เกิดปัญหาสารพัดเรื่อง เมื่อรัฐบาลเพลี่ยงพล้ า ฝ่าย
ค้านจึงได้จังหวะแอ็คชั่นการเมือง เพ่ือขยายผล ย้ าความผิดพลาดในการบริหาร ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจบริบท 
และแน่นอนว่าเป้าหมายแฝงของฝ่ายค้านคือการ “ตัดแต้มรัฐบาล” ขณะเดียวกันก็เสนอความช่วยเหลือเพ่ือเก็บสะสม
แต้มการเมืองไปในคราวเดียวกัน 
 ฝ่ายค้านเองย่อมรู้ลึกอยู่แล้วว่า “พล.อ.ประยุทธ์” ไม่มีทางลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตามข้อเรียกร้อง 
เพราะขนาด “ม็อบราษฎร” รุกไล่ เคลื่อนไหวกดดันอย่างหนัก มีผู้ร่วมชุมนุมจ านวนมาก ก็ยังฝ่าแรงต้านมาได้ ด้วยการ
ใช้ยาแรงทางกฎหมายเอาผิด “แกนน าม็อบ” จนกระแสและความเคลื่อนไหวชุมนุมไล่นายกฯ อ่อนแรงลงไป 
 อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้พยายามปรับแผน แก้เกมการเมืองไปพร้อมๆ กัน เมื่อโควิดรอบนี้
กลไกปกติเริ่มเอาไม่อยู่ จึงเปลี่ยนเกมทันที ด้วยการริบอ านาจรัฐมนตรี ดึงกฎหมาย 31 ฉบับมาควบคุมดูแลสถานการณ์
ด้วยตัวเอง ท าให้นักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลเริ่มไม่พอใจ เพราะเห็นว่าการบริหารงานของ “ประยุทธ์” ถนัดสไตล์รวบ
อ านาจมาไว้ในมือของตัวเอง ไล่ตั้งแต่ครั้งยึดอ านาจจาก “รัฐบาลยิ่งลักษณ์” ต่อด้วยนั่งเก้าอ้ีนายกฯด้วยการมี “มาตรา 
44” ที่สามารถชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935141  
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