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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่ ข่าว สนง.กกต. ที ่ เรื่อง 
1 46/2564 กกต. แจ้งความคืบหน้าการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่เผยแพร่ 
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง สื่อ หัวข้อข่าว หน้า 

1 46/2564 กกต. แจ้งความคืบหน้า
การตรวจหาเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

มติชนออนไลน ์ ‘กกต.-จนท.’ รอด หลังตรวจโควิด-19 
ทั้ง 2 รอบ ไม่พบผู้ติดเชื้อ 

5 

   ผู้จัดการออนไลน ์ กกต.-จนท.รอด ตรวจสองรอบไม่พบ
เชื้อโควิด เตรียมแจ้งผลรายบุคคล
พรุ่งนี ้

6 

   InnNews ออนไลน์ ผลตรวจโควิด กกต. 137 คน 
รอบสองไม่พบเช้ือ 

7 

   Voicetv ออนไลน์ ส้านักงาน กกต. แจ้งผลตรวจโควิดซ้้า
รอบสองไม่พบเชื้ อ  สั่ งผู้ บริหาร -
พนักงานท้างานที่บ้าน 

8 
 

 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนช่ันออนไลน์ กกต. แขวน 8 นายกฯเล็ก 9 
2 เนชั่นออนไลน ์ เว้นรับรองนายก ทม.แพร ่- ช่อแฮ 10 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ “ชาตร”ี จี้ กกต. เร่งติดสินร้องทุจริตเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 

นครเชียงใหม่ 
12 

2 แนวหน้าออนไลน ์ ศาล รธน. นัด 5 พ.ค. ตัดสินคด ี‘ร.อ.ธรรมนัส’ พ้นเก้าอี ้รมต. - สส. 
หรือไม ่

13 

3 เดลินิวส์ออนไลน ์ ศาล รธน. เตรยีมถ่ายทอดสด วินิจฉัยสถานะ "ธรรมนัส" 5 พ.ค.นี ้ 14 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ “บิ๊กเนม” จัดทัพ "พรรคใหม”่ ทางเลือก “2 ขั้วอ้านาจ” 15 
2 ไทยรัฐออนไลน ์ รวมกันเราอยู่ : จับสัญญาณพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ามรสุมโควิด 19 

 
ซุบซิบ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ทะลุคนทะลวงข่าว – 3 คนดังการเมืองติดโควิด ‘ศักดิ์สยาม-ชูศักด์ิ-

จรุงวิทย’์คลัสเตอร์ทองหล่อ-สงกรานต์ 
22 
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ข่าวอ้างอิง 
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‘กกต.-จนท.’ รอด หลังตรวจโควิด-19 ทั้ง 2 รอบ ไม่พบผู้ติดเชื้อ 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 - 14:11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘กกต.-จนท.’ รอด หลังตรวจโควิด-19 ทั้ง 2 รอบ ไม่พบผู้ติดเชื้อ เตรียมแจ้งผลรายบุคคลพรุ่งนี้ 
 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกกต.  ว่ากรมควบคุม
โรคได้แจ้งผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้นที่มีการตรวจ กกต. เจ้าหน้าที่และพนักงานในรอบที่สอง เมื่อวันศุกร์ที่ 
30 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีผู้รับการตรวจ 137 คน ผลปรากฏว่า ไม่พบการติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ส้าหรับผลการตรวจ
เป็นรายบุคคลจะจัดส่งให้ในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ 
 ทั้งนี้ การตรวจของ กกต.และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ 
กกต. ที่ติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษา ซึ่งมีการตรวจหาเช้ือรอบแรกเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา และพบว่าผล
เป็นลบ การตรวจในรอบที่สองซึ่งครบ 7 วันเพ่ือความมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดติดเช้ือ 
 อย่างไรก็ตาม ทาง กกต.และส้านักงาน กกต.มีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่ต้องติดต่อราชการ
กับส้านักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยจะด้าเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จึงได้มี
ค้าสั่ งให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่  กWork Form Home) และของดให้บริการศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย ห้องสมุด และนิทรรศการประชาธิปไตยเป็นการช่ัวคราว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2702655 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2702655


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ติดต่อ 17920-17924 

6 

 

 
 
กกต.-จนท.รอด ตรวจสองรอบไม่พบเชื้อโควิด เตรียมแจ้งผลรายบุคคลพรุ่งนี้ 
เผยแพร่: 2 พ.ค. 2564 14:15   ปรับปรุง: 2 พ.ค. 2564 14:15   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.และเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิด “จรุงวิทย์” รอด หลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งสองรอบที่ผ่านมา ไม่พบผู้ติดเชื้อ 
เตรียมแจ้งผลรายบุคคลพรุ่งนี้ 
 วันนี้ ก2 พ.ค.  ส้านักงาน กกต.แจ้งว่า กรมควบคุมโรค ได้แจ้งผลการตรวจเชื้อโควิด -19 ในเบื้องต้น ที่มี
การตรวจ กกต. เจ้าหน้าที่และพนักงาน ในรอบที่สอง เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีผู้รับการตรวจ 137 คน ผล
ปรากฏว่า ไม่พบการติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ส้าหรับผลการตรวจเป็นรายบุคคลจะจัดส่งให้ในวันพรุ่งน้ี ก3 พ.ค.  
 ทั้งนี้ การตรวจของ กกต. และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิ การ 
กกต. ที่ติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษา ซึ่งมีการตรวจหาเชื้อรอบแรกเมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา และพบว่า
ผลเป็นลบ การตรวจในรอบที่สองซึ่งครบ 7 วันเพ่ือความมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดติดเช้ือ 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9640000041883 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000041883
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ผลตรวจโควิด กกต. 137 คน รอบสองไม่พบเชื้อ 
02 พฤษภาคม 2021 - 14:36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลตรวจเจ้าหน้าที่ กกต. 137 คน รอบสองไม่พบเชื้อโควิด ส าหรับผลการตรวจเป็นรายบุคคลจะจัดส่งให้ในวัน
พรุ่งนี้ 3 พ.ค. 64 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ว่า กรมควบคุมโรคได้แจ้งผลการ
ตรวจเชื้อโควิด-19 ในเบื้องต้น ที่มีการตรวจเจ้าหน้าที่และพนักงาน กกต. ในรอบที่สอง เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เม.ย. ผ่านมา 
โดยมีผู้รับการตรวจ จ้านวน 137 คน ผลปรากฎไม่พบการติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ส้าหรับผลการตรวจเป็นรายบุคคลจะ
จัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้ 3 พ.ค.64 
 ส่วนการตรวจของ กกต. และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ 
กกต. ที่ติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษา ซึ่งมีการตรวจหาเชื้อรอบแรกเมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา และพบว่าผล
เป็นลบ การตรวจในรอบที่สองซึ่งครบ 7 วันเพ่ือความมั่นใจว่าไม่มีผู้ใดติดเช้ือ 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/news/politics/news_94439/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_94439/
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ส านักงาน กกต. แจ้งผลตรวจโควิดซ้ ารอบสองไม่พบเชื้อ สั่งผู้บริหาร-พนักงานท างานที่บ้าน 
May 2, 2021ก Last update May 2, 2021 17:50   
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงาน กกต.แจ้ง ตรวจ 2 รอบ ไม่พบผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 สั่งท างานบ้านา ปิดห้องสมุด ศูนย์
ศึกษา ปชต.ชั่วคราว 
 วันที่ 2 พ.ค. ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกกต.  เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ส้านักงาน 
กกต. ได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กโควิด-19  ครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564 โดยได้รับผลการตรวจหา
เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นทางการจากกรมควบคุมโรค ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม นั้น 
 ส้านักงาน กกต.ได้ด้าเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กกต. ผู้บริหาร พนักงานของส้านักงาน กกต. 
ผู้ที่เป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูงซ้้าอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 จ้านวน 137 คน ซึ่งส้านักงาน กกต.ได้รับผลการตรวจหา
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเป็นทางการจากกรมควบคุมโรคว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด 
 ส้านักงาน กกต.ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการ กกต.และ ส้านักงาน กกต.มีความห่วงใยต่อสุขภาพ
ของประชาชนที่ต้องติดต่อราชการกับส้านักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยจะด้าเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงได้มีค้าสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่  
ก Work Form Home) และของดให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิไตย ห้องสมุด และนิทรรศการประชาธิปไตยเป็นการ
ชั่วคราว โดยสามารถใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กหรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ htp://ibrary.ect.go.th 
 
อ้างอิง  :  https://voicetv.co.th/read/NnO5fiqF7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://voicetv.co.th/read/NnO5fiqF7
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กกต. แขวน 8 นายกฯเล็ก 
3 พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุตรดิตถ์ - กกต. สั่งแขวน 8 นายกฯเล็ก ใน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมประกาศออกเสียงลงคะแนนใหม่ 3 หน่วย ในวัน
อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ และยุติการจัดพิธีรับมอบใบประกาศรับรองผลป้องกันโควิด-19 
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อ้านวยการส้านักงานเลือกตั้งประจ้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เปิดเผยว่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกกต.  ก้าหนดจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จ้านวน 25 เทศบาลต้าบล และอีก 1 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
 ล่าสุด กกต.มีมติเห็นชอบให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้งนายกเทศมนตรีและสท.ค รบ 100 
เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 14 แห่ง คือ เทศบาลต้าบลงิ้วงาม ,บ้านด่านนาขาม,น้้าริด ,วังกะพี้ ,คุ้งตะเภา ,ในเมือง ,ท่าสัก ,พระ
เสด็จ ,ท่าปลา ,ร่วมจิต ,จริม ,ตรอน, บ้านแก่ง ,ฟากท่า และประกาศรับรองบางส่วน คือ เฉพาะนายกฯ และ สท.เพียง
บางคน คือ เทศบาลต้าบลผาจุก 
 ทั้งนี้ กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต้าบล อีก 8 แห่ง คือ เทศบาลต้าบลบ้าน
เกาะ ,ป่าเซ่า,หาดกรวด,ท่าเสา,ศรีพนมมาศ,น้้าปาด,ทองแสนขัน,บ้านโคก ซึ่งยังมีข้อร้องเรียนอยู่ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ กกต ยังมีค้าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ใหม่อีก 3 แห่ง ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 อ้าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ ,สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลหัวดง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 อ้าเภอลับ แลนายกเทศมนตรีต้าบล
ทุ่งยั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกต้ังที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ 
 "ส้าหรับนายกฯและ สท.ที่ กกต.ประกาศรับผลการเลือกตั้ง กกต.จังหวัดแจ้งไปยังเทศบาลนั้นๆเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงได้ยุติการจัดพิธีรับมอบใบประกาศรับรองผล หลีกเลี่ยงการ
รวมกลุ่ม กกต.จังหวัดจะด้าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งและกกต.ประกาศรับรองผล 
ส้าหรับ 3 เทศบาลที่ต้องลงคะแนนนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลใหม่ กกต.ท้อ งถิ่นทราบเรื่องและ
เตรียมพร้อมการจัดการลงคะแนนใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะหน่วยได้ออกมาใช้สิทธิ์วันที่ 16 
พฤษภาคม นี้" ผอ.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378822713 
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เว้นรับรองนายก ทม.แพร่-ช่อแฮ 
3 พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
แพร่ - กกต.แพร่ ยังไม่ประกาศผลรับรองเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแพร่และนายกเทศมนตรีต าบลช่อแฮ ผอ.
กกต.แพร่ เผย จะด าเนินการไตสอบสวนไต่สวนภายใน 60 วันว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งหรือให้มีการจัดการ
เลือกตั้งใหม ่
 นายพิทักษ์ ค้าอุ่น ผู้อ้านวยการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ลตซ 0012/5158 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง เรียน 
ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดแพร่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี จ้านวน 24 ฉบับ 2.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จ้านวน 26 ฉบับ 
 กรณี กกต.มีการประชุมรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และนายกเทศมนตรีต้าบล และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของจังหวัดแพร่ มีการเลือกจ้านวน 26 แห่ง กกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2564 ยกเว้น ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ 
เขตเลือก 1 จ้านวน 1 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จ้านวน 4 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 จ้านวน 1 คน และยกเว้น ประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลช่อแฮ และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือก1 จ้านวน 1 คน การ
ประกาศผลการเลือกตั้งทั้ง 24 แห่ง และ 2 แห่งมีการยกเว้น คือ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และนายกเทศมนตรีต้าบล
ช่อแฮน้ัน เป็นไปตามข้อกฎหมาย 
 ในกฎหมายก้าหนดว่า เมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จแล้ว และกกต.ตรวจสอบผลการเลือกตั้งเป็นไปบริสุทธิ์
ยุติธรรมแล้ว จะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน กรณีไม่มีการร้องคัดค้าน แต่หากมีการร้องคัดค้านให้ กกต.
ด้าเนินการสืบสวน ไต่สวน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง หากพบว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ก็จัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ แต่จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน และหากสอบสวนไต่สวนไม่เสร็จสิ้นหลังจาก 60 วัน จะมี
ฟ้องศาลอุทธรณ์ภาค 5 เพื่อให้จัดมีการเลือกต้ังใหม่ได ้
 ส่วนการเปิดประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก กฎหมายก้าหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เรียกประชุมสภา
ครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนการเข้าปฎิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี เป็นไปตาม
กฎหมายของเทศบาล เมื่อ กกต.จังหวัด แจ้งผลการเลือกตั้ง ไปที่ปลัดเทศบาล แล้ว ปลัดเทศบาลจะแจ้งให้กับ
นายกเทศมนตรีเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ แต่จะเป็นเรื่องทั่วไป ส่วนเรื่องส้าคัญต้องให้มีการแถลงนโยบายกับสภาเทศบาล
เสียก่อน 
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 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ของ กกต. จ้านวน 24 ฉบับ ได้แก่ นาย
บรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีต้าบลแม่หล่าย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีต้าบลป่าแมต พ.ต.ท.ธงชัย เนื่อง
พืช นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านถิ่น นายเอกชัย พงส์อ้าย นายกเทศมนตรีต้าบลวังหงส์ นายวชิรพงศ์ โกสิน 
นายกเทศมนตรีต้าบลทุ่งโฮ้ง นายทวิช หงส์สิบแปด นายกเทศมนตรีต้าบลแม่ค้ามี นายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมนตรี
ต้าบลสวนเขื่อน นายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีต้าบลทุ่งกวาว นายทอน ชัยชนะ นายกเทศมนตรีต้าบลแม่
ปาน นายอ้าพูน ทิค้า นายกเทศมนตรีต้าบลเวียงต้า นายพยุงสิทธิ์ เดชบริบูรณ์ นายกเทศมนตรีต้าบลปากกาง นาย
สมศักดิ์ วงศ์หลวง นายกเทศนตรีต้าบลบ้านปิน 
 นายสมชาย จารุรัชต์ นายเทศมนตรีต้าบลห้วยอ้อ น.ส.กรรณิการ์ ผาภูมิ นายกเทศมนตรีต้าบลแม่ลานนา 
นายด้ารงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีต้าบลเด่นชัย นายประทีป กาศโอสถ นายกเทศมนตรีต้าบลปงป่าหวาย 
นายเวียน กาศเจริญ นายกเทศมตรีต้าบลแม่จั๊วะ นายสุทัศน์ ร่องพืช นายกเทศมนตรีต้าบลห้วยหม้าย นายสุวิทย์ รัชดา
ธนวัฒน์ นายกเทศมนตรีต้าบลสอง นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีต้าบลร้องกวาง นายนิกร พรมท้าว 
นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านเวียง นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีต้าบลสูงเม่น นายจ้าเริญ กิมประสิทธิ์ 
นายกเทศมนตรีต้าบลวังชิ้น นายขจร ธรรมไชยางกูร นายกเทศมนตรีต้าบลหนองม่วงไข่ 
 ทั้งนี้ ในส่วนของ เทศบาลเมืองแพร่ นั้น ผู้ได้รับเลือกคะแนนเป็นอันดับหนึ่งคือ นายโชคชัย พนมขวัญ 
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแพร่หลายสมัย และผู้สมัครได้คะแนนเป็นอันดับสองคือ นายนภดล วังใน ส่วนเทศบาลต้าบล
ช่อแฮ ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งคือ นายอดุล ไหลทุ่ง อดีตประธานสภาเทศบาลต้าบลช่อแฮ อันดับสองคือ นางอัมรา
พร มุ้งทอง นายกสภาพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ ทั้งสองแห่ง กกต.เว้นการประกาศผลการเลือกตั้ง และจะมีการสอบสวนไต่
สวนภายใน 60 วัน ว่าการเลือกต้ังดังกล่าวเป็นไปด้วยความบริสุทธิยุติธรรมหรือไม่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.nationtv.tv/main/content/378822686 
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“ชาตรี” จี้ กกต. เร่งติดสินร้องทุจริตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
02 May 2021 14:47 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ชาตรี เชื้อมโนชาญ”ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จี้กกต.เร่งตัดสินผลการร้องเรียน หลังยังไม่ประกาศ
รับรองผลเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ มั่นใจมีหลักฐานเพียงพอ  
 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ อดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ กล่าวว่า 
ตนเองได้ท้าเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งกกกต. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ว่าผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่บางกลุ่ม ได้ท้าผิดกฎหมายการเลือกตั้ง รวมถึงมีการใช้ป้ายหาเสียงในลักษณะโฆษณาชวน
เชื่อ โดยทั้ง 2 เรื่อง ตนเองมีหลักฐานเพียงพอที่จะร้องเรียนและได้ท้าการร้องเรียนไปแล้ว ตั้งแต่ก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง 
จนเวลาผ่านไปกว่า 1 เดือน เรื่องราวต่างๆ ยังคงไม่มีความคืบหน้า ล่าสุดได้ไปสอบถามส้านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับค้าตอบว่าเรื่องที่ร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณา 
 “ในเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เกรงว่าหากกกต. มีการรับรองผลไปก่อนแล้วมีการตามลงโทษใน
ภายหลัง จะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมือง ผมจึงอยากได้ให้ทางคณะกรรมการเร่งตัดสินผลการร้องเรียน ผมเอง
พร้อมรับค้าตัดสิน ถ้าหากการตัดสินเป็นไปด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรม ผมเองไม่ใช่พวกขี้แพ้ชวนตี เพราะเรื่อง
ร้องเรียนได้ร้องเรียนไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 การร้องเรียนในครั้งนี้ไม่ใช่การเรียกร้องความ
เป็นธรรมให้กับตนเอง แต่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มีการร้องเรียนในท้านองเดียวกัน จึงอยากจะเป็นการ
แสดงออกถึงความเรียกร้องความเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตยให้กับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานายอัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครนายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จากลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้รับ
คะแนนเสียงเป็นล้าดับที่ 1 ได้คะแนนทั้งหมด 19,198 คะแนนล้าดับที่ 2 คือ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ ได้คะแนนทั้งหมด 16,713 คะแนนส่วนล้าดับที่ 3 คือ นายธีร
วุฒิ แก้วฟอง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จากคณะก้าวหน้า ที่ได้คะแนนทั้งหมด 6,797 คะแนน 
 
อ้างอิง  :  https://www.thansettakij.com/content/politics/478206 
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ศาลรธน.นัด5พ.ค. ตัดสินคดี‘ร.อ.ธรรมนัส’ พ้นเก้าอี้รมต.-สส.หรือไม ่
3 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ขาดสถานะ“ธรรมนัส” หลุดเก้าอี้ รมต.-สส.หรือไม่ 5 พฤษภาคมนี้ แจงแนวทางปฏิบัติวัน
อ่านค าวินิจฉัย มียิงสดผ่านช่องยูทูบ 
 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพุธที่ 5พฤษภาคมนี้ คณะตุลาการศาล รัฐธรรมนูญได้
ก้าหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านค้าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธาน
รัฐสภาส่งความเห็นของ ส.ส.51 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 170 วรรคสาม 
ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 ก6  
ประกอบมาตรา 98 ก10  และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง ก4  
ประกอบ มาตรา 160ก6  และมาตรา 98 ก10  หรือไม่ จากกรณีเคยต้องค้าพิพากษาหรือค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึง
ที่สุดว่าได้กระท้าความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น้าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น. 
 ส้าหรับแนวทางการนัดพิจารณา เบื้องต้นสื่อมวลชนได้รับการประสานว่าก้าหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไป
ตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามแนวทางการปฏิบัติของการนัดอ่านค้าวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทางส้านักงานฯจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าส้านักงานฯ ส่วน
บริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A ของส้านักงานฯ จะมีการน้าแผงรั้วเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของส้านักงานฯ 
 ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังค้าวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทาง
ขึ้นห้องพิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังค้าวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเ ป๋า 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย ส้าหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้ก้าลังใจหรือติดตามรับฟัง
การอ่านค้าวินิจฉัยคดี ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่าง
ให้ได้รับฟังรวมทั้งรับฟังค้าวนิิจฉัยผ่านช่องทางยูทูปของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวทาง ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ว่า ศาลออสเตรเลียได้มีค้าพิพากษา เมื่อเดือนมีนาคม 2537 ว่ามีความผิดฐานน้าเข้าและค้ายาเสพติดสั่งจ้าคุก 6 ปี แต่
จ้าคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการด้ารงต้าแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 ก10  และมีการเข้ายื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
 
อ้างอิง  : https://www.naewna.com/politic/570172 
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ศาล รธน. เตรียมถ่ายทอดสด วินิจฉัยสถานะ "ธรรมนัส" 5 พ.ค.นี้ 
จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.13 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาล รธน.เตรียมอ่านค าวินิจฉัย ปมสถานะส.ส.-รมต. “ธรรมนัส” 5 พ.ค.นี้ ตามปกติ พร้อมถ่ายทอดสดผ่านช่องยูทูบ 
 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ส้านักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ก้าหนดวันอ่านค้าวินิจฉัย เรื่อง 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค้าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 
วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของ ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 ก6  ประกอบมาตรา 98 ก10  และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รมช.เกษตร
และสหกรณ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง ก4  ประกอบมาตรา 160 ก6  และมาตรา 98 
ก10  หรือไม่ ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ เวลา 15.00 น. และเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นค้าร้อง จากการร้องเรียนของ น.ส.
จินตนันท์ ชญาต์รศุภนิมิต และพล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
213 ในวันที่ 12 พ.ค. เวลา 15.00 น. นั้น 
 ส้านักงานศาลรัฐธรรมนูญจะอ้านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนโดยการถ่ายทอดสดภาพและเสียงการอ่าน
ค้าวินิจฉัย มายังบริเวณโถงชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และการ Streaming (สตรีมมิ่ง  ถ่ายทอดไฟล์มัลติมีเดียทั้ง
ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ช่องทาง Youtube ของส้านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตามวันและเวลา
ดังกล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/840999 
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“บิ๊กเนม” จัดทัพ "พรรคใหม่” ทางเลือก “2 ขั้วอ านาจ” 
3 พฤษภาคม 2564 9,281 
 
 
 
 
 
 
 
 
บางพรรคจ้าเป็นต้องเลือก “ขั้วการเมือง” เพื่อแสดงความชัดเจน เพื่อกรุยทางเข้าสู่อ้านาจ ขณะที่บางพรรคไม่
จ้าเป็นต้องเลือก แต่รอผลการเลือกต้ัง แล้วค่อยต่อรองก็ยังไม่สาย 
ความพยายามโหมกระแสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม “ยุบสภา” แรงมากขึ้นทุกที จนมี
การวิเคราะห์ไปไกลในวงนักเลือกตั้ง เนื่องจากรอยร้าวจากปมขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลเสี่ยงเดินเข้าสู่จุดแตกหัก 
รอวันแยกทาง 
หาก “พล.อ.ประยุทธ์” เลือกยุบสภา ตามไทม์ไลน์ก็มีอยู่ 2 แนวทาง ดังนี ้
 1.ภายหลังการผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ราวเดือน ก.ย.2564 หลังจากนั้นอาจมีการอนุมัติ
โครงการ เร่งใช้งบประมาณให้เร็วที่สุดเพ่ือกระจายลงพื้นที่ฐานเสียง 
โดยคาดการณ์กันว่าหากจะยุบสภาหลังผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 เวลาที่เหมาะสมของ “พล.อ.ประยุทธ์” น่าจะ
อยู่ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 
ซึ่งหากยุบสภาในช่วงเวลาดังกล่าวยังหลีกการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของ “พรรคฝ่ายค้าน” ที่จะมีจังหวะเปิดศึกซักฟอก
ในช่วงเปิดประชุมสภาประมาณเดือน ม.ค. 2565 หลังจากนั้นต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ประกาศยุบ
สภา วันเลือกตั้งใหม่จึงน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือน ก.พ.ถึงต้นเดือน มี.ค.2565 
 2.ยุบสภาก่อนผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 เนื่องจากมีการประเมินว่าการพิจารณา 
พ.ร.บ.ประมาณปี 2565 มี “พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค” จะคอยจ้องเดินเกมป่วน ไม่ให้ผ่านการพิจารณา 
ที่ส้าคัญหาก พ.ร.บ.งบประมาณซึ่งถือเป็นกฎหมายการเงินไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ย่อมส่งผลให้ “พล.อ.
ประยุทธ์-รัฐบาล” ต้องรับผิดชอบ โดยมี 2 ทางเลือก คือ ลาออก หรือ ยุบสภา 
หากเลือกยุบสภาก่อนผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 มีโอกาสที่ “พล.อ.ประยุทธ์” จะประกาศยุบสภาช่วงเดือน 
ส.ค.-ก.ย. จากน้ันจะจัดการเลือกต้ังภายใน 60 วัน ซึ่งน่าจะอยู่ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค. 
เพราะสถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน นักเลือกตั้งเริ่มนับถอยหลังยุบสภา “บิ๊กเนม” ที่ผันตัวเองไปตั้งพรรค
การเมืองรอเอาไว้ จึงต้องเร่งรัดจัดทัพพรรคใหม่ให้พร้อมส้าหรับการเลือกต้ังที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้า 
“กรุงเทพธุรกิจ” ส้ารวจความคืบหน้าพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหม่ และเริ่มเปิดตัวสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมลง
สนามเลือกตั้ง บางพรรคมีคนหน้าเก่า บางพรรคเน้นคนรุ่นใหม่ 
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โดยพรรคการเมืองที่จดตั้งขึ้นมาใหม่ มีจุดยืนทางการเมืองแตกต่างกันไป อาจจ้าแนกได้ 3 ขั้ว ได้แก ่
 1.สนับสนุน “พล.อ.ประยุทธ์” ให้อยู่ในอ้านาจการเมืองและด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่อง 2.พรรค
สาขาและแนวร่วมของ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี และ 3.พรรคที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกขั้วใด 
เริ่มที่พรรคใหม่ล่าสุดของ “กลุ่ม 4 กุมาร” อุตตม สาวนายน อดีตรมว.คลัง สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรมว.พลังงาน สุ
วิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรมว.การอุดมศึกษา กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตที่ปรึกษานายกฯ รวมถึง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีต
รองนายกฯ ที่จ้าใจจากพรรคพลังประชารัฐไปก่อนหน้านี้ ได้จดตั้งพรรคเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอุบไต๋ช่ือพรรคกันอยู่ และมี
แผนจะเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการภายในปีนี ้
 ล่าสุด แกนน้ากลุ่มนี้ได้เริ่มฟอร์มทีมพรรคการเมืองเป็นของตัวเองเสียที โดยมีความเคลื่อนไหว ชักชวน
ระดับมือเศรษฐกิจชั้นเซียน กลุ่มทุนแถวหน้า มาร่วมกันคิดค้นนโยบาย 
 พรรคใหม่ของ “กลุ่ม 4 กุมาร” จะเน้นในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของพรรคการเมืองไทย คือ “ทีมเศรษฐกิจ” 
จึงเลือกแนวทางนี้เพื่อเป็นข้อได้เปรียบ โดยเตรียมสร้างจุดขายเป็นพรรคเศรษฐกิจ 
 แม้จะคาดกันว่า พรรคใหม่ของ “กลุ่ม 4 กุมาร” อาจเป็นแนวร่วมขั้วการเมืองปัจจุบัน ชู “พล.อ.ประยุทธ์” 
สืบทอดอ้านวจต่ออีกสมัย เพราะแนวทางพรรคจะต่อยอดนโยบายประชานิยมที่พวกเขาเคยร่วมท้าไว้ในช่วงที่เป็นทีม
เศรษฐกิจ แต่เอาเข้าจริงพรรคนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกข้างเดิมหรือไม่ เพราะสถานการณ์ที่จากกันไม่ดี อาจเป็นเหตุ
หนึ่งของการตัดสินใจ 
 อีกความเคลื่อนไหว บุคคลหนึ่งที่อยู่ในโฟกัสการเมืองชัดเกือบที่สุดเวลานี้ ไม่พ้น “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหม
เลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวงการเมืองระบุว่าชัดเจนแล้วในการท้าพรรคการเมือง แต่จะเพื่อ "พี่น้อง 3 ป” แห่ง 
คสช.หรือไม่ ต้องดูใกล้ๆ เลือกตั้ง แม้จะเป็นที่รับรู้กันว่า “ปลัดฉิ่ง” ถือเป็นคนรู้ใจของ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา รมว.มหาดไทย และถูกมองว่าเป็นมือไม้ส้าคัญในการเตรียมขุมก้าลังการเมืองให้ โดยคาดว่าพรรคที่เตรียมไว้ ช่วง
ใกล้เลือกตั้งอาจต้องเปลี่ยนใหม่ให้ต่อยอดสอดคล้องกับโครงการรัฐ เพื่อเป็นที่จดจ้า 
 ก่อนหน้านี้ นักสังเกตการณ์การเมือง เริ่มเห็น“ปลัดฉิ่ง” เดินสายพบปะนักการเมืองระดับท้องถิ่น-
ระดับประเทศ ด้วยภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขยายเครือข่ายอีกด้านที่แน่ๆ อยู่แล้วคือ 
 คอนเนคชั่น “พี่น้องสิงห์ด้า” รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่ยึดหัวหาดครองอ้านาจในกระทรวงมหาดไทยมาอย่าง
ยาวนาน รวมทั้งเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพ่ีเครือข่ายจุฬาฯ ทั้งในแวดวงการเมืองและนักธุรกิจ 
 จากนี้จนเกษียณในเดือนกันยายนปีนี้ ก2564) ทุกย่างก้าวของ “ปลัดฉิ่ง”จะยิ่งถูกจับตาถึงบทบาทที่อาจ
พลิกมาสู่เส้นทางการเมือง และความเคลื่อนไหวของเขาจะสะท้อนให้เห็นถึงคอนเนคชั่นของนักการเมืองทั้งขั้วรัฐบาล
และฝ่ายค้าน ที่อาจส่งผลต่อเกมการเมืองในอนาคต 
 อีกด้านเมื่อเร็วๆ นี้ที่ถูกจับตาถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เดินเกมตั้ง “พรรครวมไทยสร้างชาติ” โดย
มีชื่อของ น.ส.พนัชกร ตุลานนท์ เป็นผู้ยื่นค้าขอจดจัดตั้งพรรค ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.2563 และมีชื่อ “ร.ท.ไกรภพ นครชัย
กุล” เป็นหัวหน้าพรรค 
 แม้ชื่อของ ร.ท.ไกรภพ อาจไม่เป็นที่รู้จักในแวดวงการเมืองหรือวงกว้างในสังคม แต่เขาเคยสังกัดพรรครวม
พลังประชาชาติไทย ลงสมัคร ส.ส.นครพนม เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยมี “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ลงพื้นที่ช่วยหา
เสียง 
 นาทีนี้ ถึงแม้ “พี่น้อง 2 ป” ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะปฏิเสธว่า“พรรครวมไทยสร้างชาติ” ไม่ใช่พรรคส้ารอง แต่เมื่อชื่อพรรคนี้ เป็นวลี 
“ม็อตโต้ของรัฐบาล” จึงไม่พ้นถูกตีตราแล้วว่าคือพันธมิตรของขั้วหนุน พล.อ.ประยุทธ ์
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 ด้าน “นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม” อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ที่เปิดตัว “พรรคไทยภักดี” เป็น
ของตัวเอง มาได้ระยะหนึ่ง โดยต่อยอดจากกลุ่มไทยภักดีที่ “หมอวรงค์” จัดตั้งขึ้นมาคานกับม็อบคนรุ่นใหม่ โดยชู
นโยบายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงคาดหวังว่าแฟนคลับจากกลุ่มไทยภักดีจะแปรเปลี่ยนมาเป็นฐานเสียง
ของพรรค 
 นอกจากนี้ มีแนวโน้มสูงที่ “พรรครวมพลังประชาชาติไทย” (รปช. จะถูกสลายแล้วย้ายฐานมารวมตัวกันที่ 
“พรรคไทยภักด”ี เนื่องจากแนวทางของพรรคไทยภักดีเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากกว่า 
 ที่ส้าคัญ “หมอวรงค์” กับ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” เดินแนวทางเดียวคู่ขนานกันมาตลอด กระทั่งเลี้ยวเข้า
ไปร่วมงานในฐานะซีอีโอพรรค รปช.ระยะหน่ึง ก่อนแยกออกมาต้ังกลุ่มไทยภักดีเอง 
 “พรรคไทยภักดี” ค่อนข้างตอบโจทย์กลุ่มคนรักสถาบัน แนวทางการหาเสียงจึงหนีไม่พ้นการปกป้อง
สถาบัน ตามที่ประกาศเอาไว้ แม้ฐานเสียงยังไม่แข็งแรง แต่จุดยืนที่ชัดเจน มีโอกาสสูงที่จะมี ส.ส.เข้าสภา 
 ขณะที่ขั้วตรงข้ามรัฐบาลปัจจุบัน มีพรรคการเมืองที่ขอจดตั้งพรรคใหม่ แต่อยู่จัดอยู่ในเครือข่ายและแนว
ร่วม “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่สนับสนุน “ประยุทธ์” อย่างแน่นอน ได้แก่ พรรคของ “จาตุรนต์ ฉาย
แสง” อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย ตั้งพรรคการเมืองเป็นของตัวเอง ใช้ชื่อวา่ “พรรคเส้นทางใหม่” 
 “จาตุรนต์” มีโมเดลพรรคคล้ายกับ “สุดารัตน์” โดยรวบรวม อดีต ส.ส.กลุ่มอกหักจากพรรคเพื่อไทย 
“นายใหญ่” หมางเมิน แต่พอจะมีพ้ืนที่ มีฐานเสียงของตัวเอง การันตีคะแนนจากการเลือกตั้งได้ อาทิ  
 “เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ”์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด ที่ประกาศตัวร่วมหัวจมท้ายกับ “จาตุรนต”์ โดยเจ้าตัวยังมีฐาน
เสียงอยู่ที่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด การันตีคะแนนหลักหมื่น 
 พรรคเส้นทางใหม่ จึงน่าจับตาว่า “จาตุรนต”์ จะดีลอดีตผู้สมัคร-อดีตคนเคยรัก “ทักษิณ” มาอยู่ใต้ชายคา
ร่วมอุดมการณ์กันได้มากน้อยเพียงใด 
 “พรรคไทยสร้างไทย” น้าทีมโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย 
ฉายาเจ้าแม่ กทม.ฟอร์มทีมมาระยะหนึ่ง และมี ส.ส.-อดีตส.ส.-อดีตผู้สมัครส.ส.เข้าคิวย้ายเข้าสังกัดไทยสร้างไทย รอแค่
วัน ว. เวลา น. ที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะหลายคนที่อยู่พรรคเพื่อไทย แต่ก็เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับ
แกนน้าไทยสร้างไทยบ้างแล้ว 
 ที่มีแนวโน้มเข้าสังกัดใหม่นี้ รายที่ถูกจับตาว่าจะเป็นคิวแรกๆ ไม่พ้น “อนุดิษฐ นาครทรรพ” ส.ส.กทม. 
อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย รวมถึงขุนพลทีมอภิปรายของพรรคเพื่อไทยที่ “สุดารัตน์” ปั้นมากบัมือ 
นอกจากนี้ ยังมี ส.ส.-อดีตผู้สมัครส.ส.สายอีสาน อีกหลายรายที่ “สุดารัตน์” ออกหน้าออกแรงช่วยในสนามเลือกตั้ง 
และอีกกลุ่มที่น่าจับตา คือ “ตระกูลบ้านใหญ่ภาคเหนือ” ที่แตกหักกับ “ตระกูลชินวัตร” ที่อาจเข้าร่วมขบวนพรรคไทย
สร้างไทยเช่นกัน 
 แม้เวลานี้ จะมีเพียง “สุดารัตน์” ที่เดินสายท้ากิจกรรมสังคมในพื้นที่ กทม.รวมทั้งต่างจังหวัด เพื่อรักษา
ฐานเสียงให้แข็งแกร่งมั่นคง แต่คาดว่าเมื่อถึงจังหวะเวลา “ขุนพลไทยสร้างไทย” จะปรากฎตัวอย่างคึกคัก 
 แม้จะถูกมองว่า ไม่พ้นเป็นแนวร่วมของอดีตนายกฯทักษิณ แต่คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุถึงความตั้ งใจว่า 
ตอนนี้เหมือนเราก้าลังสร้างบ้านหลังใหม่ อยากสร้างให้เป็นบ้านที่ดีที่สุด เพราะจะเป็นงานช้ินสุดท้าย และประกาศความ
ชัดเจนในวันน้ีคือ “ไม่ใช่สาขาของเพื่อไทย” แต่หวังเป็นรัฐบาลด้วย  
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 ด้าน “พรรคกล้า” ของ “กรณ์ จาติกวณิช” จัดตั้งอย่างเป็นทางการมาได้ราวๆ 1 ปี ประเดิมสนามเลือกตั้ง
ซ่อม ส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช มาแล้วสนามแรก โดย "สราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้สมัครพรรคกล้าได้คะแนน 6,216 
คะแนน ถือว่าได้เสียงตอบรับไม่น้อยแม้ว่าฐานเสียงของ กรณ์-พรรคกล้า ในกทม.จะถูกมองว่าซ้อนทับกับประชาธิปัตย์ 
ต้นสังกัดเดิม อีกทั้งยังมีคู่แข่งจ้านวนมาก ดังนั้นงานใหญ่ของ กรณ์-พรรคกล้า จึงพยายามขยายฐานเสียง-ขยายความ
นิยม ไปยังพ้ืนที่ต่างจังหวัด โดยคิดนโยบายส้าหรับคนต่างจังหวัดที่สามารถจับต้องได้จริง 
 นอกจากพรรคที่ชัดเจนแล้วเหล่านี้ ยังมีพรรคการเมืองที่ใช้ “นอมินี” ไปจดทะเบียนจองชื่อเอาไว้ก่อน 
สว่น “เจ้าของพรรคตัวจริง” อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่า จะเลือกพรรคใดสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 
ขณะเดียวกันยังมีพรรคสายกลาง ซึ่งยังไม่ตัดสินใจจะเลือกขั้วไหน จนกว่าจะรู้ผลเลือกต้ัง 
 บางพรรคจ้าเป็นต้องเลือก “ขั้วการเมือง” เพื่อแสดงความชัดเจน เพื่อกรุยทางเข้าสู่อ้านาจ ขณะที่บาง
พรรคไม่จ้าเป็นต้องเลือก แต่รอผลการเลือกตั้ง แล้วค่อยต่อรองก็ยังไม่สาย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935789 
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ไทยรัฐฉบับพิมพ ์
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 ทุกคนฉีดวัคซีนต้องปลอดภัย เป็นหัวใจส้าคัญมากตามหลักการของการฉีดวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
โดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ได้ย้้าหลักการส้าคัญส้าหรับคนไทย เพราะวัคซีนลอตใหญ่เริ่มทยอยเข้ามา 
 แม้ลอตแรกที่จัดฉีดไปมีปัญหาบ้าง ช่วงต้นๆก็ไม่เชื่อมั่นในวัคซีน จึงไม่สมัครใจฉีด สุดท้ายเป็นไปตามแผน
บริหารจัดการวัคซีน สภาพปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วโลก เราเน้นนโยบายเปิดเผยข้อมูลทุกส่วน เพื่อให้ประชาชนรับรู้และ
ตัดสินใจด้วยข้อมูล เช่น พบอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดที่ จ.ระยอง ล้าปาง อุบลราชธานี  เราก็เปิดข้อมูลเชิง
วิชาการให้สาธารณะได้รับรู ้
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าฉีดวัคซีนปลอดภัย 
 เช่นเดียวกันกับแผนหลักการบริหารจัดการวัคซีน แอสตราเซนากา 60 ล้านโดส เริ่มส่งมอบต้นเดือน มิ.ย.-
พ.ย.64 เสริมทัพใหญ่ฉีดคู่ขนานวัคซีนซิโนแวค 2.5 ล้านโดสที่เป็นโควตาพิเศษ 
 ขอฉายภาพให้เห็นแผนหลักจัดการวัคซีน 16 ล้านโดสแรก เดือน มิ.ย.-ก.ค.64 โดยขอความกรุณาคนไทย
กลุ่มใหญ่ที่ต้องฉีดเหมือนกัน ขอจัดล้าดับความส้าคัญให้ “กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง-กลุ่มผู้สูงวัย” ได้ฉีดก่อน 
 โดยได้ซักซ้อมทุกจังหวัด จัดเตรียมสถานที่ มีเครื่องมือกู้ชีพครบครัน บุคลากรพร้อมสรรพ ติดตามอาการ
หลังการฉีด เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ทันที มีศักยภาพฉีดขั้นต่้าวันละ 3 แสนโดส วางเป้าให้ได้เดือนละ 10 ล้านโดส 
แผนการจัดการฉีดโดยโรงพยาบาล เราเปิดให้จัดในสถานที่ที่อ้านวยความสะดวกให้ประชาชน เช่น จ.ระยอง จัดฉีดที่
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มีคนมาฉีด 1 พันคน โดยมีเครื่องมือกู้ชีพครบครัน รับมือเกิดกรณีมีอาการไม่พึงประสงค์ได้
ทันที 
 ขณะเดียวกันตามแผนหลักภายใน 2 เดือนนี้ รัฐบาลเจรจากับวัคซีนยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งได้ เช่น สปุตนิกจาก
รัสเซีย ก็จะไปดูถึงการเพิ่มศักยภาพในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีแผนรองรับจัดการฉีดเอาไว้แล้ว สมมติไปฉีดที่โรงพยาบาล
ประจ้าต้าบล หรือไปฉีดที่ห้างสรรพสินค้า ซึ่งรวมจ้านวนผู้ฉีดมากกว่า 300 คน เหมือน จ.ระยองหรือ จ.ภูเก็ตท้า 
 ที่ส้าคัญการจัดฉีดต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ “ไลน์โอเอหมอพร้อม” และ “แอปพลิเคชันหมอพร้อม” 
โดยการลงทะเบียนในถังข้อมูลบันทึกชื่อคน ชื่อวัคซีน หมายเลข...วันที่...อาการหลังฉีด ระบบแจ้งเตือนนัดฉีดเข็มที่ 2 
 การฉีดวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ้าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลรอบด้านและบันทึกอย่างละเอียด เริ่ม
ลงทะเบียนไลน์โอเอหมอพร้อมตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เพื่อยืนยันตัวตน 
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ภายใต้กระจายให้เร็วที่สุดบนความปลอดภัยให้มากที่สุด 
 การแพร่ระบาดโควิดระลอกสามรุนแรง ณ วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีขีดความสามารถรับมือกับ
สถานการณ์โควิดได้แค่ไหน นายสาธิต บอกว่า ระลอกแรกและระลอกสองเรารับมือได ้
 เพราะ 4 เครื่องยนต์ไปพร้อมกัน ทั้ง 1.ประชาชนเพิ่งเผชิญกับโควิด รู้สึกกลัว สวมหน้ากาก 98% 2.
รัฐบาลออกมาตรการเข้มข้น ลดการเจอกันของผู้คน เท่ากับควบคุมโรค การแพร่ระบาดไม่มาก 3.เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค
รวดเร็ว ลดการแพร่กระจาย 3 เครื่องยนต์ขับเคลื่อนไปด้วยกันปั๊บ 4.โรงพยาบาลก็มีเตียงและเตียงไอซียูไว้รองรับ 4 
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนไปด้วยกัน จึงประสบความส้าเร็จ ถามว่าระลอกนี้มีความมั่นใจหรือไม่ 
ขณะนี้เข้าข่ายวิกฤติ เพราะเตียงไอซียูเหลือน้อยเต็มที 
 ถ้า 4 เครื่องยนต์ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นแบบนี้อยู่ยังพอรับมือไหว หากตัวเลขเพิ่มวันละ 
3-4 พัน สถานการณ์เช่นน้ีล้าบากหน่อย ต้องดูภายใน 2 สัปดาห์นี้ว่าเอาอยู่ไหม 
 ทีมข่าวการเมือง ถามว่ามติ ครม.ล่าสุดโอนอ้านาจเจ้ากระทรวงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต อนุมัติ 
สั่งการ บังคับบัญชา ช่วยป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชน 
รวมถึงงบฯ ไปให้นายกฯเป็นการชั่วคราว เพื่อท้าสงครามกับโควิด ถูกมองว่าตัดแขนตัดขารัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาล 
โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย 
 นายสาธิต ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของรัฐบาล อยู่ระหว่างลงพื้นที่
ไปดูสถานการณ์โควิดในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ทั้งบูรณาการท้างานร่วมกับทุกภาคส่วนใน
พื้นที่แต่ละจังหวัดอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด้าเนินชีวิตใหม่ และแนวคิดขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกัน บอกว่า ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะหนักแค่ไหน 
เอกภาพทางการเมืองมีความส้าคัญ พูดคุยกันได้ย่อมขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้มีประสิทธิภาพ 
ถ้าขัดแย้ง มีความเห็นต่างกัน อาจพะวงในหลักการอยู่ร่วมกัน กระทบต่อการขับเคลื่อนนโยบาย 
ฉะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลต้องรีบพูดคุยให้การเมืองนิ่ง เพ่ือมุ่งหน้าแก้โควิดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เช่น ตัดงบฯไปอยู่บางหน่วยงาน ต้องดูว่ามีเหตุผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ ถ้าตัดไปเพื่อตัดแขนตัดขา ก็ต้อง
มาคุยกันว่าท้าไม่ได้ ท้าไม่ถูก ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพูดคุย เพื่อน้าไปสู่การแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วน 
คือปัญหาของประเทศไทยก่อน 
 โควิดยังหนัก ท้าให้แกนน้าพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้พูดคุยกันแบบเผชิญหน้า การประชุม ครม.ยังต้องผ่าน
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ย่อมมีโอกาสกระทบต่อเอกภาพรัฐบาล ระหว่างที่รอการพูดคุยก็เท่ากับรอวันแยกทางกัน นาย
สาธิต บอกว่า “สถานการณ์การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน สามารถเกิดขึ้นได้หมด การแยกทางหรือการพูดคุย 
 ต้องคุยกันก่อนเพื่อแก้ปัญหาโควิดให้ได้ แล้วค่อยท้าความตกลงกันในด้านนโยบายที่แตกต่าง ที่ผ่านมาทุก
รัฐบาลผสมก็เป็นแบบนี้ มีอะไรต้องพูดคุยตกลงกันให้ได้ ถ้าไม่คุยกันย่อมมีปัญหาในเชิงขับเคลื่อนเชิงนโยบาย” 
 ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร กรณีพรรคภูมิใจไทยจับมือพรรคประชาธิปัตย์ จะคว่้าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 
ในวาระ 1 เพื่อจัดการกับรัฐบาล นายสาธิต บอกว่า มิติการเมือง การตัดสินใจทางการเมือง การจับมือระหว่างพรรค 
ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคไปพูดคุย 
 อย่างที่เข้าใจหลักทั่วไป ระดับหัวหน้าพรรคและเลขาธิการทุกพรรค มีการพูดคุยกันอยู่ตลอด เพื่อปรับ
ความเข้าใจและจัดการสถานการณ์ทางการเมือง แต่ถึงขั้นลงลึกจับมือกันหรือไม่ ต้องถามหัวหน้าพรรคและเลขาธิการ
พรรค 
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 พรรคประชาธิปัตย์เตรียมพร้อมเลือกตั้งในระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวอย่างไร เพราะสถานการณ์การเมือง
ไม่มีอะไรแน่นอน นายสาธิต บอกว่า พรรคประชาธิปัตย์และทุกพรรคมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ทั้งส้าหรับกติกาบัตร
เลือกตั้งใบเดียวหรือบัตรสองใบ 
 แต่เมื่อกติกาเดิมเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียว ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่มีการเสนอแก้ไข ก็ต้องเตรียมส้าหรับการ
เลือกตั้งใบเดียว ไม่ว่าสถานการณ์การเมืองอะไรจะเกิดขึ้น ทุกพรรคย่อมต้องมีความพร้อมเสมอ 
เป้าหมายใหญ่ ประเทศไทยต้องชนะโควิด รัฐบาลและฝ่ายค้านควรมีบทบาทร่วมกันฝ่าโควิดอย่างไร นายสาธิต บอกว่า 
พรรคร่วมรัฐบาล ควรคุยกัน เพ่ือจัดการปญัหาเฉพาะหน้าให้ได ้
เรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันหรือมีการชิงเหลี่ยมทางการเมือง ขอให้ยุติ 
เพื่อจับมือรวมพลังจัดการกับสถานการณ์โควิดให้เรียบร้อยก่อน 
หลังจากนั้นค่อยมาว่ากัน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพรรคแกนน้ารัฐบาล ซึ่งก้าหนดอ้านาจและเงื่อนไขเอาไว้ในตารางเวลา เช่น 
ยุบสภา ลาออกหรืออะไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย ตามกรอบกติกาที่ก้าหนดไว้ 
ตรงนี้ขึ้นอยู่กับพรรคหลัก ต้องแสวงหาความร่วมมือให้ความเห็นที่แตกต่างยุติลงก่อน และมุ่งหน้าแก้ปัญหาโควิดให้ได้ 
คงใช้ระยะเวลาอีกสักพักหน่ึงถึงท้าให้สถานการณ์โควิดเบาบางลงได้ 
 ขณะที่ต้องเคารพบทบาทการแสดงความเห็นและการท้าหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้าน ขอให้ฝ่ายค้าน
รวบรวมข้อมูลที่คิดว่าไม่ถูกต้อง ทุจริต หรือบริหารล้มเหลว ไปอภิปรายในสภาควรแสดงความเห็นต่อสถานการณ์โควิด
อย่างสร้างสรรค์ พยุงสถานการณ์น้าไปสู่การปฏิบัติและแก้ไข 
อย่าคิดล้มล้างรัฐบาลโดยท้าให้บุคลากรด่านหน้าเสียก้าลังใจ 
อย่าใช้โอกาสนี้ดิสเครดิตอย่างเดียว 
มั่นใจชนะศึกสงครามโควิดแค่ไหน นายสาธิต บอกว่า... 
...สถานการณ์แบบนี้รัฐบาลยังไม่มีเอกภาพเพียงพอ 
ขอเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลหันหน้ามาพูดคุยกัน 
เพื่อระดมสรรพก้าลัง มันสมองที่มีอยู่ แก้ปัญหาโควิดให้ได้. 
 
ทีมการเมือง 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/2082208 
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ทะลุคนทะลวงข่าว - 3คนดังการเมืองติดโควิด ‘ศักดิ์สยาม-ชูศักดิ์-จรุงวิทย’์คลัสเตอร์ทองหล่อ-สงกรานต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3คนดังการเมืองติดโควิด ‘ศักดิ์สยาม-ชูศักดิ์-จรุงวิทย’์คลัสเตอร์ทองหล่อ-สงกรานต์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งทะลุหลักพันถึง 2 พันกว่า เช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตหลัก
สิบต่อเนื่องหลายวัน 
การระบาดรอบนี้ เกี่ยวกับคนการเมือง 2 กลุ่มก้อน 
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ติดจากคนใกล้ชิดที่ได้รับเชื้อมาจากย่านทองหล่อ 
ประกาศว่าติดโควิด และแอดมิตที่ร.พ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ 7 เม.ย. 
จารึกช่ือ รมต.โควิดคนแรก 
ตามด้วย ชูศักด์ิ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ 
ออกมายอมรับติดโควิด พร้อมขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเข้ารับการรักษาตัวที่ร.พ.แล้ว 
หลังถูกโลกโซเชี่ยลแฉว่ามีบุคคลใกล้ชิดนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ติดเช้ือโควิดจากการร่วมรับประทานอาหาร
และรดน้้าด้าหัว รมว.ยุติธรรม ที่ร้านอาหารในจ.สุโขทัย เมื่อ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา 
วันนั้นพบการแพร่ระบาดไปยัง ผู้ร่วมงานไม่ต่้ากว่า 5 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย และยังกระจายเชื้อไปยังคนใกล้ชิด
ผู้ร่วมงานอย่างน้อย 28 รายที่ติดโควิดไปด้วย 
ขณะที่ สมศักดิ์ เทพสุทิน ผลตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อ แต่ต้องกักตัว 14 วัน 
คลัสเตอร์สุโขทัยระบาดไม่แพ้ทองหล่อ 
อีกหนึ่งบุคคลมีชื่อเสียงแวดวงการเมือง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง กกกต.  ก็ติดโควิด 
ยืนยันไม่ได้สมัผสักลุม่เสีย่งใดๆ ท้ังช่วงก่อนและหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 
เข้ามาปฏิบัติงานที่ส้านักงานกกต. และอยู่บา้นเท่านั้น 
เริ่มมีอาการไม่สบาย และมาส้านักงาน วันที่ 16, 19, 21 และ 22 เม.ย. 
ก่อนตรวจพบเชื้อโควิด จึงเข้ารักษาตัวที่ร.พ. 
ขอบคุณทุกก้าลังใจ ขออภัยที่ท้าให้ทุกคนเดือดร้อน 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6374272 
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