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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 ข่าวประจ าวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 ข่าวที่ 52/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ไดรั้บการเผยแพร่  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ มติ กกต. รับรองนายกเทศมนตรี - สท. ครบ 76 จว. แล้ว เว้นนายกฯ  

ต.หนองขาหย่าง ต้องเลือกตั้งใหม่ 
5 

2 แนวหน้าออนไลน์ เช็คเลย!! ‘กกต.’ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครบ 76 จังหวัด  

เว้นหนองขาหย่างอุทัย 

6 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ รับรองผลเลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จังหวัดแล้ว 7 

4 MGR   ออนไลน์ กกต. รับรองผลเลือกตั้งเทศบาลทุก จว. ฟันโกงไม่ได้เลย เว้นเทศมนตรีขาหย่าง 
แพ้โหวตโนเลือกใหม ่

8 

5 เดลินิวส์ออนไลน ์ กกต. ประกาศรับรองผล เลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จว. แล้ว 9 

6 ส านักข่าวอิศรา
ออนไลน์ 

กกต. รับรองครบถ้วนเลือกตั้งเทศบาล - จัดเลือกตั้งใหม่นายกเทศฯหนองขาหย่าง 

จ.อุทัยธานี 

10 

7 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "กกต." ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครบ 76 จังหวัด เว้นหนองขาหย่างอุทัย 11 

8 สยามรัฐออนไลน์ ครบแล้ว ! "กกต." ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครบ 76 จังหวัด เว้นหนองขาหย่าง  

จ.อุทัยธานี เหตุแพ้โนโหวต ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ 

12 

9 Journalist ออนไลน์ “กกต.” ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครบ 76 จังหวัด เว้นหนองขาหย่าง  
จ.อุทัยธานีต้องจัดเลือกตั้งใหม่ 

13 

ข่าว กกต. / ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. ชวนเลือกตั้งนายก ทต.นาอ้อ จ.เลย 30 พ.ค.นี้ 14 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยรัฐออนไลน์ “วิษณุ” เผย กฤษฎีกา การันตี  พ.ร.ก.กู้ เ งิน 5 แสนล้าน ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 

15 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ 'นายกฯ' หั่นงบกู้แก้โควิด เหลือ 5 แสนล้านใช้เท่าที่จ าเป็น 17 

3 มติชนออนไลน์ ‘วิรัช’ แจง พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านยังไม่เข้าสภาฯ คาดอาจเข้าหลังพิจารณาแล้ว 18 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เพ่ือไทย' ชี้ 'ประยุทธ์' 7 ปี ไทยเสียหายหนัก หนี้ท่วม 19 

5 แนวหนา้ออนไลน ์ ‘เพ่ือไทย’ โวยรัฐจัดงบปี 65 ไม่แคร์ ปชช. ยุส่งพรรคร่วมถอนตัวยืนข้าง ปชช. 20 

6 สยามรัฐออนไลน์ อดีตบิ๊ก ศรภ. ชม "บิ๊กตู่" เผด็จการน้อยๆแต่ท าเพ่ือชาติ ถามกลุ่มไล่จะเอา  

"ยิ่งลักษณ์" มาแทนไหม! 

22 

7 มติชนออนไลน์ รอยร้าว ร้าวลึก พลังประชารัฐ สาเหตุชัด แย่งซีน ฉีด ‘วัคซีน’ 23 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 มติชนออนไลน์ ‘แขวนดาว กางร่ม’ จี้คืนสิทธิประกัน 4 คนสุดท้าย ดาวกระจายกางร่ม 

หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

25 

2 สยามรัฐออนไลน์ การเมืองแบบมักเคียเวลล ี 26 

3 สยามรัฐออนไลน์ ช่วยกันเข็น "เรือเหล็ก" ! 28 
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วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 14:09 น. 
มติ กกต. รับรองนายกเทศมนตรี - สท. ครบ 76 จว. แล้ว เว้นนายกฯ ต.หนองขาหย่าง ต้องเลือกตั้งใหม่ 
 

 
 
มติกกต.รับรองนายกเทศมนตรี-สท. ครบ 76 จว.แล้ว เว้นนายกฯ ต.หนองขาหย่าง เหตุผู้สมัครได้คะแนนน้อยกว่า
โหวตโน ต้องเลือกตั้งใหม่ 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม 
หลังตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 วรรคสอง 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ( พ . ร . บ . )  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  
ซึ่งขณะนี้ครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว เว้นแต่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
เนื่องจากผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 
112 ประกอบมาตรา 111 

ตามพ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน โดยจะมีการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วทั้งนี้ การประกาศผลการ
เลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของกกต.ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย  
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2741601  
  

https://www.matichon.co.th/region/news_2741601
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95..jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

 
 
วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 14.44 น. 
เช็คเลย!! ‘กกต.’ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครบ76จังหวัด เว้นหนองขาหย่างอุทัย 

 
 
 “กกต.” ประกาศรับรองผลเลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จังหวัดแล้ว  ยกเว้นเทศมนตรีหนองขาหย่าง  จังหวัด
อุทัยธานี  เหตุแพ้โนโหวต ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ โดยเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สามารถเอาผิดเหตุทุจริตเลือกตั้งได้แม้แต่ราย
เดียว  ทั้งที่มีการร้องเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม    

ทั้งนี้ กกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง  ตามมาตรา 17 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562  ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว   เว้นแต่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขา
หย่าง  อ าเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี  เนื่องจากผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่
เลือกผู้ใด จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  ตามมาตรา 112 ประกอบมาตรา 111  ซึ่งจะได้มีการด าเนินการจัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่โดยเร็วต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศรับรองของ กกต.ในวันนี้   เป็นการพิจารณาตามกฎหมายที่ให้อ านาจ กกต.
พิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีเวลา 30 วัน หลังรับรองผลรอบแรกในกรณีที่ไม่เรื่องร้องเรียนที่ต้องรับรองผลการเลือกตั้ง
ภายใน 30 วัน คือสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา  และในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่จะครบ 30 วันในสิ้นเดือนพฤษภาคม
นี้  กกต.ก็ได้ประกาศรับรองครบแล้ว ซึ่งไม่พบว่ากกต.สามารถด าเนินการเอาผิดเรื่องการทุจริตเลือกตั้งได้ ทั้งที่มีการมา
ร้องที่ส านักงานหลายกรณี ส าหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะได้แจ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานฯ กกต.ด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/575491  
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/575491
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25/05/2564 15:05 
รับรองผลเลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จังหวัดแล้ว 
 

 
 

ส านักงาน กกต. 25 พ.ค. – กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ งเทศบาลครบ 76 จังหวัดแล้ว  ยกเว้น
นายกเทศมนตรีหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เหตุแพ้โนโหวต ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ เลือกตั้งครั้งนี้ไม่สามารถเอาผิดเหตุ
ทุจริตเลือกตั้งได้แม้แต่รายเดียว ทั้งท่ีมีการร้องเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ส านักงาน กกต. เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม โดย กกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว เว้นแต่นายกเทศมนตรีต าบล
หนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่
เลือกผู้ใด จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 112 ประกอบมาตรา 111 ซึ่งจะได้มีการด าเนินการจัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่โดยเร็วต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศรับรองของ กกต.ในวันนี้  เป็นการพิจารณาตามกฎหมายที่ให้อ านาจ กกต.
พิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีเวลา 30 วัน หลังรับรองผลรอบแรกในกรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่ต้องรับรองผลการเลือกตั้ง
ภายใน 30 วัน คือ สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา และในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่จะครบ 30 วัน ในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ 
กกต.ก็ได้ประกาศรับรองครบแล้ว ซึ่งไม่พบว่า กกต.สามารถด าเนินการเอาผิดเรื่องการทุจริตเลือกตั้งได้ ทั้งที่มีการมา
ร้องเรียนที่ส านักงานหลายกรณี   

ส าหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะได้แจ้งประกาศผลการ
เลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ส านักงานด้วย. – ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-703661  
  

https://tna.mcot.net/politics-703661
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25 พ.ค. 2564 15:10   
กกต. รับรองผลเลือกตั้งเทศบาลทุก จว. ฟันโกงไม่ได้เลย เว้นเทศมนตรีขาหย่าง แพ้โหวตโนเลือกใหม่ 
 

 
กกต.ปล่อยผีประกาศรับรองผลเลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จว.แล้ว ยกเว้นนายกเทศมนตรีหนองขาหย่าง อุทัยธานี 
เหตุแพ้โนโหวต ต้องเลือกตั้งใหม่ ครั้งนี้ไม่สามารถเอาผิดทุจริตเลือกตั้งได้แม้แต้รายเดียว ทั้งที่มีการร้องเรียนทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
วันนี้ (25 พ.ค.) ส านักงาน กกต.แจ้งว่า กกต.ได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม ตามมาตรา 17 วรรคสอง ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 
2562 ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว เว้นแต่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
เนื่องจากผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ ใด จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 
112 ประกอบมาตรา 111 ซึ่งจะได้มีการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหมโดยเร็วต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศรับรองของ กกต.ในวันนี้ เป็นการพิจารณาตามกฎหมายที่ให้อ านาจ กกต.
พิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีเวลา 30 วัน หลังรับรองผลรอบแรกในกรณีที่ไม่เรื่องร้องเรียนภายใน 30 วัน คือ วันที่ 27 
เม.ย.ที่ผ่านมา และในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่จะครบ 30 วัน ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ซึ่ง กกต.ก็ได้ประกาศรับรองครบแล้ว 
โดยไม่พบว่า กกต.สามารถด าเนินการเอาผิดเรื่องการทุจริตเลือกตั้งได้ ทั้งที่มีเรื่องร้องทุจริตหลายกรณีมีการแจ้งยัง
ส านักงาน กกต.กลางและส านักงาน กกต.จังหวัด 

อย่างไรก็ตาม กกต.แจ้งว่า การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของ กกต.ที่จะ
ด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

ส าหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะได้แจ้งประกาศผลการ
เลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป รวมทั้งประกาศเว็บไซต์ส านักงานด้วย 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000050443  
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000050443
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กกต. ประกาศรับรองผล เลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จว. แล้ว 
อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.12 น. 
 
 

 
 
กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งเทศบาลครบ 76 จังหวัดแล้ว  ยกเว้นนายกเทศมนตรีหนองขาหย่าง อุทัยธานี   
เหตุแพ้โนโหวตต้องจัดเลือกตั้งใหม่ ทั่วประเทศไม่สามารถเอาผิดเหตุทุจริตเลือกตั้งได้แม้แต้รายเดียว  

 
เมื่อวันที่ 25 พ.ค.  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม  โดย กกต.ได้มีมติประกาศผลการ
เลือกตั้ง ตามมาตรา 17 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562  ซึ่ง
ครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว เว้นแต่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจาก
ผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 112 
ประกอบมาตรา 111 ซึ่งจะได้มีการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหมโดยเร็วต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศรับรองของ กกต.ในวันนี้ เป็นการพิจารณาตามกฎหมายที่ให้อ านาจ กกต.
พิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีเวลา 30 วัน หลังรับรองผลรอบแรกในกรณีที่ไม่เรื่องร้องเรียนที่ต้องรับรองผลการเลือกตั้ง
ภายใน 30 วัน คือสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา  และในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่จะครบ 30 วันในสิ้นเดือนพฤษภาคม
นี้  กกต.ก็ได้ประกาศรับรองครบแล้ว ซึ่งไม่พบว่า กกต.สามารถด าเนินการเอาผิดเรื่องการทุจริตเลือกตั้งได้ ทั้งที่มีการมา
ร้องที่ส านักงานหลายกรณี    

ส าหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะได้แจ้งประกาศผลการ
เลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป รวมทั้งประกาศเวปไซต์ส านักงาน กกต.ด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/845675  
 

https://www.dailynews.co.th/politics/845675
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วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:15 น. 
กกต. รับรองครบถ้วนเลือกตั้งเทศบาล - จัดเลือกตั้งใหม่นายกเทศฯหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 
 

 
 

ประกาศครบถ้วน 76 จังหวัด! กกต.รับรองนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล เว้นแต่ นายกฯหนองขาหย่าง จ.
อุทัยธานี เหตุได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าไม่เลือกใคร เตรียมจัดเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวที่ 44/2564 ลงวันที่ 
27 เม.ย. 2564 แจ้งว่า คณะกรรมการ กกต. พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 ส านักงาน กกต. เสนอเรื่องให้ที่ประชุม กกต. พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง
เทศบาลเพ่ิมเติม โดย กกต. มีมติประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว เว้นแต่นายกเทศมนตรี ต.หนองขาหย่าง  
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เนื่องจากผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด จึงต้องจัดให้มี
การเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 112 ประกอบ 111 แห่ง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ จะได้มีการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่โดยเร็วต่อไป 

ทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ กกต. ที่จะ
ด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
อนึ่ง ส านักงาน กกต. ขอแจ้งให้ทราบว่า ผอ.การเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้แจ้งผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง
ทราบต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/98893-kktkkt.html  
 
 

https://www.isranews.org/article/isranews/98893-kktkkt.html
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25 May 2021 15:09 น. 
"กกต." ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครบ 76 จังหวัด เว้นหนองขาหย่างอุทัย 
 

 
 

“กกต.”ปล่อยผี  ประกาศรับรองผลเลือกตั้ ง เทศบาลครบ76จังหวัดแล้ว เว้นเทศมนตรีหนองขาหย่าง  
จ.อุทัยธานี เหตุแพ้โนโหวต้องจัดเลือกตั้งใหม่ 

วันที่ 25 พ.ค. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม    

ทั้งนี้ กกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง  ตามมาตรา 17 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562  ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว   เว้นแต่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขา
หย่าง  อ าเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี  เนื่องจากผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่
เลือกผู้ใด จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่  ตามมาตรา 112 ประกอบมาตรา 111  ซึ่งจะได้มีการด าเนินการจัดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่โดยเร็วต่อไป 

การประกาศรับรองของ กกต.ในวันนี้  เป็นการพิจารณาตามกฎหมายที่ให้อ านาจ กกต.พิจารณาเรื่องร้องเรียน 
ซึ่ งมี เวลา 30 วัน หลั งรับรองผลรอบแรกในกรณีที่ ไม่ เรื่ องร้องเรียนที่ต้องรับรองผลการเลือกตั้ งภายใน  
30 วัน คือสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา  และในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่จะครบ 30 วันในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้   
กกต.ก็ได้ประกาศรับรองครบแล้ว ซึ่งไม่พบว่ากกต.สามารถด าเนินการเอาผิดเรื่องการทุจริตเลือกตั้งได้ ทั้งที่มีการมาร้อง
ที่ส านักงานหลายกรณี ส าหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะได้แจ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานฯ กกต.ด้วย 
  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/481343  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/481343
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25 พฤษภาคม 2564 16:34 น.   
ครบแล้ว ! "กกต." ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครบ 76 จังหวัด เว้นหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี เหตุแพ้โนโหวต ต้อง
จัดเลือกตั้งใหม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ กกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว เว้นแต่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาหย่าง อ าเภอ
หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จึงต้อง
จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 112 ประกอบมาตรา 111 ซึ่งจะได้มีการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว
ต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศรับรองของ กกต.ในวันนี้ เป็นการพิจารณาตามกฎหมายที่ให้อ านาจ กกต.
พิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีเวลา 30 วัน หลังรับรองผลรอบแรกในกรณีที่ไม่เรื่องร้องเรียนที่ต้องรับรองผลการเลือกตั้ง
ภายใน 30 วัน คือสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา และในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่จะครบ 30 วันในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ 
กกต.ก็ได้ประกาศรับรองครบแล้ว ซึ่งไม่พบว่ากกต.สามารถด าเนินการเอาผิดเรื่องการทุจริตเลือกตั้งได้ ทั้งที่มีการมาร้อง
ที่ส านักงานหลายกรณี ส าหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะได้แจ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานฯ กกต.ด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247407 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/247407
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210525/130eea57955d2d236b24b15b5bbbd92ffcff892a9d1d10d181c81fa36ce9ecf1.jpeg?itok=rEVfBDiN
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25 May 2021 
 “กกต.” ประกาศรับรองผลเลือกตั้งครบ 76 จังหวัด เว้นหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานีต้องจัดเลือกตั้งใหม่ 

 
 

วันที่ 25 พ.ค.2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ กกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว เว้นแต่นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาหย่าง อ าเภอ
หนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จึงต้อง
จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 112 ประกอบมาตรา 111 ซึ่งจะได้มีการด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว
ต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศรับรองของ กกต.ในวันนี้ เป็นการพิจารณาตามกฎหมายที่ให้อ านาจ กกต.
พิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีเวลา 30 วัน หลังรับรองผลรอบแรกในกรณีที่ไม่เรื่องร้องเรียนที่ต้องรับรองผลการเลือกตั้ง
ภายใน 30 วัน คือสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา และในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่จะครบ 30 วันในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ 
กกต.ก็ได้ประกาศรับรองครบแล้ว ซึ่งไม่พบว่ากกต.สามารถด าเนินการเอาผิดเรื่องการทุจริตเลือกตั้งได้ ทั้งที่มีการมาร้อง
ที่ส านักงานหลายกรณี ส าหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะได้แจ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ส านักงานฯ กกต.ด้วย 
อ้างอิง :  
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8
%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0
%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD/  
 
 

https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
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อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.10 น. 
กกต. ชวนเลือกตั้งนายก ทต.นาอ้อ จ.เลย 30 พ.ค.นี้ 
กกต.ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต.นาอ้อ จ.เลย ใช้สิทธิเลือก นายกเทศมนตรี 30 พ.ค.นี้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
นาอ้อ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลนาอ้อ แทนต าแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 30 พ.ค.นี้ 
เวลา 08.00-17.00 น. ทั้งนี้ การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเหตุตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กรณีจัดการเลือกตั้งหลังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่ง
ครบวาระ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ 

อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กกต. ขอให้ประชาชนมั่นใจปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยมาตรการความปลอดภัยใน
หน่วยเลือกตั้งในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/845638  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/845638
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“วิษณุ” เผย กฤษฎีกา การันตี พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ถูกต้องตามกฎหมาย 
26 พ.ค. 2564 10:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “วิษณุ” เผย กฤษฎีกา การันตี พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ถูกต้องตามกฎหมาย ชี้ เดินหน้าพิจารณา พ.ร.บ.งบฯ เหตุมี
กรอบ 105 วันบังคับ หากไม่เสร็จเท่ากับผ่านอัตโนมัติ เห็นด้วยมาตรการ สว. จัดเตรียมที่ให้คนอภิปรายเฉพาะ  
วันที่ 26 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง 
พร้อมด้วยคณะแกนน ากลุ่มสามัคคีประชาชนเพ่ือประเทศไทย ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ให้พิจารณาและมีค าสั่ง
เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 ที่เห็นชอบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ออกร่างพระราช
ก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ... วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท และมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 ที่มมีติเห็นชอบ 
พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พ.ศ.2563 หรือ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ว่า เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ชี้แจงแล้วว่า เรื่องนี้ได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นแล้ว และยังคิดไม่ออกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับศาลปกครอง เพราะใน
รัฐธรรมนูญ เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าจะด าเนินการร้อง ต้องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ พอรู้เหตุผลที่ผู้ร้องไป
ร้องต่อศาลปกครอง เพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีการประกาศออกมาเมื่อไหร่ จึงได้ร้องให้มีการเพิกถอนมติของ ครม. แต่เรื่อง
มันเกินมติ ครม. ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การยื่นเรื่องต่อศาลปกครองนั้น ไม่ได้ถือว่าผิด เพียงแต่เขาต้องการให้มีการเพิก
ถอน แต่เมื่อเป็น พ.ร.ก.แล้วศาลปกครองเพิกถอนไม่ได้ แต่ถ้าเป็นมติของ ครม. ศาลปกครองถึงจะมีอ านาจเพิกถอนได้ 
แต่ผู้ร้องคิดว่าเป็นมติ ครม. จึงไปร้องต่อศาลปกครอง 
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในทางกฎหมายถือว่าเป็นการร้องผิดศาลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ผิด ถ้าเขาต้องการให้เพิกถอน 
แต่เมื่อเป็น พ.ร.ก.แล้ว ศาลปกครองเพิกถอนไม่ได้ แต่ถ้าหากเป็นมติ ครม. ศาลปกครองสามารถเพิกถอนได้ เขาคงนึก
ว่าเป็นมติ ครม. ซึ่งไม่ใช่ เพราะในความเป็นจริงเป็น พ.ร.ก.ไปแล้ว 
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“ทั้งนี้ เลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงว่ากระบวนการและขั้นตอนถูกต้องทุกอย่าง และที่ส าคัญที่มีการร้องว่าไม่มี
อ านาจนั้น มีอ านาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้อยู่ ซึ่งเรื่องนี้มี
การเช็กและตรวจสอบตั้งแต่ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทแล้วที่มีการบอกไว้ชัดเจนว่า มาตรา 53 สามารถกู้เงินได้โดย
วิธีการนี้ ทุกอย่างจึงเข้าตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด และท าตามขั้นตอนเช่นเดียวกับกรณี พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาททุก
อย่าง” นายวิษณุ กล่าว 
 
 
 
เมื่อถามว่า จ าเป็นต้องพิจารณาก่อนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 หรือไม่ นายวิษณุ กล่าว
ว่า ไม่จ าเป็น เรื่องนี้สภาจะพิจารณาหลังร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เพราะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ นั้นต้อง
พิจารณาให้เสร็จภายในเวลา 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งร่างให้กับสภา ซึ่งรัฐบาลได้ส่งร่างให้กับสภาฯตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 
แม้ขณะนั้นสภายังไม่ได้เปิดสมัยประชุมแต่จ านวนวันได้เริ่มนับแล้ว ดังนั้น ถ้ามีการประชุมในวันที่ 31 พ.ค. เท่ากับเรา
เสียเวลาไปแล้ว 15 วัน จาก 105 วัน ดังนั้น สภาจะเหลือวันพิจารณาน้อยลง เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรไปตัดหน้าร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณฯอีก หรืออย่างที่ ส.ส. บางคนกลัวการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จนขอให้เลื่อนการพิจารณา
ออกไปนั้น เวลาก็จะหายไป ซึ่งอาจท าให้พิจารณาได้ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 105 วัน โดยรัฐธรรมนูญใน
มาตรา 143 บัญญัติไว้ว่า ถ้าสภาพิจารณาไม่เสร็จภายใน 105 วันให้ถือว่าให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามร่างทุก
ประการ แก้ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว เพราะฉะนั้น จึงต้องพิจารณาให้เสร็จ 
นายวิษณุ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในสภา จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลื่อนการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯหรือไม่ ว่า อย่าพึ่งพูด เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดในสภา เท่าที่ทราบมีการ
แพร่ระบาดที่แคมป์คนงานต่างๆ โดยเฉพาะแคมป์คนงานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่วนเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่มีข่าวว่าแม่บ้าน
สภาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ตนไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้คงต้องให้ทางสภาเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ แต่ทั้งนี้อย่า
ลืมว่าเรามีกฎหมายในเรื่องข้อก าหนด 105 วันบังคับอยู่ ทางที่ดีควรพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว โดยใช้วิธีลดความแออัดลง 
ใครที่ไม่พูดก็ไม่ต้องไปนั่งในห้องประชุม เข้าไปเฉพาะเวลาที่มีการนับองค์ประชุมอย่างนี้น่าจะสบายหน่อย 
“ถึงแม้เวลาพูดหรืออภิปราย ข้อก าหนดของสภาอาจจะมีการให้ผ่อนผันให้สามารถถอดหน้ากากได้ หากประธานในที่
ประชุมอนุญาต แต่ไม่ควรที่จะถอด ขนาดผมนั่งประชุมยังเกือบเป็นลมคาไมโครโฟน เพราะหายใจไม่ออก ดังนั้น 
เหลืออยู่ค าเดียวคืออย่าพูดมาก อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบทางวุฒิสภา เตรียมเสนอให้ตั้งไมโครโฟนไว้ต่างหาก อย่าใช้
ไมโครโฟนตรงที่นั่งประจ า ใครที่ต้องการพูดก็ให้ออกมาพูดที่ไมโครโฟน จะได้ไม่มีการแย่งกันพูด และหลังจากคนหนึ่ง
พูดเสร็จ ให้มีการฉีดแอลกอฮอล์และเปลี่ยนผ้าคลุมเป็นระยะ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าใช้ได้ ผมเห็นด้วย แต่ถ้ายืนพูดอยู่
ตรงที่นั่งนั้น ถือว่าอันตราย เพราะมีบางคนแม้นั่งอยู่ที่อ่ืน แต่พอมีคนลุกขึ้นพูดก็ชอบมานั่งใกล้ๆ เพ่ือจะได้ออกทีวี อย่าง
นั้นรับน้ าลายไปเต็มๆ” นายวิษณุ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2101221?utm_source=PANORAMA_TOPIC 
 
 

https://www.mgid.com/ghits/9308819/i/126191/0/pp/1/1?h=WHl85tSJPQxBC3sH5UhVp7aN01qYi9fzXig8LRg2s6jhnhBoRyv_SVNP7CgXMCE-&rid=2bd0774a-bddd-11eb-b63b-08f1eaedc4ba&ts=thairath.co.th&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l2j0jEfsFxxm
https://www.mgid.com/ghits/9308819/i/126191/0/pp/1/1?h=WHl85tSJPQxBC3sH5UhVp7aN01qYi9fzXig8LRg2s6jhnhBoRyv_SVNP7CgXMCE-&rid=2bd0774a-bddd-11eb-b63b-08f1eaedc4ba&ts=thairath.co.th&tt=Referral&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=l2j0jEfsFxxm
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19
https://www.thairath.co.th/news/politic/2101221?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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'นายกฯ'หั่นงบกู้แก้โควิด เหลือ5แสนล้านใช้เท่าที่จ าเป็น 
อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดเหตุผลครม. “บิ๊กตู่” สั่งหั่นงบกู้แก้โควิดเหลือ 5 แสนล้าน กู้เฉพาะจ าเป็นต้องใช้ อย่าตั้งตัวเลขกู้เรื่อยเปื่อยไร้
วินัย กองไว้ไม่จ าเป็น ย้ าใช้เยียวยาศก.-ดูแลสธ. 
  เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ยังคงเป็นรูปแบบการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ตึกไทยคู่
ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล โดยช่วงวาระเรื่องการพิจารณาพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เพ่ิมเติม ภายหลังจากที่ครม.ได้เห็นชอบในหลักการพ.ร.ก.กู้
เงินดังกล่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว   

นายกฯจึงได้มอบหมายให้กระทรวงหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปปรับหรือทบทวนเนื้อหาต่างๆอีก
ครั้ง โดยเฉพาะวงเงินกู้ 7 แสนล้านบาทที่กระทรวงการคลังเสนอมา ขอให้ปรับลดให้เหลือ 5 แสนล้านบาท ตามวาระลับ
ที่มีแผนการใช้จ่ายเงินกู้เสนอมาด้วย ขณะเดียวกันตัวเลขการจัดเก็บภาษีในปี 2563 ได้น้อย ต้องประหยัดทุกทาง จึง
เห็นว่ามีความจ าเป็นแค่ไหน ก็ควรจะกู้ที่ตัวเลขตามจริงไม่ควรกู้เกินมากองส ารองเอาไว้  หรือกู้มาเรื่อยเปื่อยไม่มีวินัย
และจะต้องใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งจะเป็นเงินที่น ามาไว้ใช้จ่ายเยียวยา กระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลด้าน
สาธารณสุขให้กับประชาชน 

นอกจากที่ ในที่ประชุมครม.นายกฯยังย้ าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบข่าวบิดเบือน  ข่าว
เท็จ (เฟกนิวส์) โดยให้หน่วยงานรัฐสื่อสารชี้แจงข้อมูลต่างๆให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ โควิด-
19 ที่มีคนบางกลุ่มออกมาเผยแพร่ข่าวบิดเบือน ตรงนี้ต้องจัดการด้วยกฏหมาย โดยขอให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ดีอีเอส)ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/845729 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/845729
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‘วิรัช’ แจงพ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านยังไม่เข้าสภาฯ คาดอาจเข้าหลังพิจารณาแล้ว 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 - 11:40 น. 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พป
ชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดประชุมสมัย
สามัญในวันที่ 27-28 พฤษภาคมนี้ ว่า จะการพิจารณาพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) 2 ฉบับคือ พ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ส่วนเรื่องพ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท นั้น ยังไม่สามารถน าเข้าได้ เนื่องจากหนังสือจากท าเนียบรัฐบาลยังส่งมา
ไม่ถึง และถึงแม้ว่าจะส่งมาถึงก็ต้องเว้นระยะห่างไว้อย่างน้อย 1 วัน ถึงจะน าเข้าได้ แต่ระเบียบวาระในการประชุมก็วาง
ไว้ติดกัน คือในวันที่ 27-28 พฤษภาคม จะเป็นการพิจารณาพ.ร.ก. 2 ฉบับ ส่วนวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน จะ
เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ 2565 ทั้งนี้ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสน
ล้าน อาจเข้าท่ีประชุมภายหลังสัปดาห์ที่พิจารณาพ.ร.บ.เสร็จแล้ว 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2743076 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2743076
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%84%E0%B8%84019.jpg
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'เพื่อไทย' ชี้ 'ประยุทธ์' 7 ปี ไทยเสียหายหนัก หนี้ท่วม 
26 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
'เพื่อไทย' ชี้ 'ประยุทธ์' 7 ปี ไทยเสียหายหนัก หนี้ท่วม ถูกด่าหนักเลยต้องลดกู้เหลือ 5 แสนล้าน โอด เสียดายรถไฟ
ความเร็วสูงถึงหนองคายแล้ว ถ้าไม่มีปฏิวัติ แนะ ค้าชายแดนฟื้นเศรษฐกิจ 

26 พ.ค.2564 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส. หนองคาย อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม และ 
คณะท างานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าครบรอบ 7 ปีการปฏิวัติ ประเทศย่ าแย่ทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
พลเอกประยุทธ์ ใช้งบประมาณแล้ว 20.8 ล้านล้านบาท และจะใช้งบประมาณปี 2565 อีก 3.1 ล้านล้านบาท โดยจะกู้
ชดเชยงบประมาณถึง 7 แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังจะมีการกู้อีก 5 แสนล้านเพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งแต่แรก
จะกู้ 7 แสนล้านบาท แต่พอถูกต าหนิจากทุกฝ่ายอย่างมากตามฉายา “ดีแต่กู”้ จึงต้องลดลงมาเหลือ 5 แสนล้าน แต่ก็ยัง
มาก และการเก็บรายได้ปีนี้จะไม่ได้ตามคาดหมายอีกกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งจะท าให้หนี้สาธารณะทะลุ 9 ล้านล้านบาท 

และในปีนี้หนี้สาธารณะก็จะพุ่งทะลุเกิน 60% ของจีดีพี เพราะพลเอกประยุทธ์ รู้แต่จะกู้แต่ไม่รู้จักการหารายได้ 
หนี้ก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนหนี้ล้นได้ อีกทั้งหนี้ครัวเรือนก็พุ่งทะลุเกิน 90% แล้ว หนี้เสียธนาคารก็เพ่ิมมากขึ้น โดยที่การ
บริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ มองไปทางไหนก็เห็นแต่หนี้เต็มไปหมด แต่ไม่เห็นทางออกของประเทศที่จะพัฒนา
ต่อไปได้เลย 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940192 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940192
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‘เพื่อไทย’โวยรัฐจัดงบป6ี5ไม่แคร์ปชช. ยุส่งพรรคร่วมถอนตัวยืนข้างปชช. 

วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 11.19 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

“เด็กเพื่อไทย” ซัดรัฐตั้งงบ 65 ไม่แคร์ประชาชน ยิ่งอยู่ยิ่งแย่เสียหายแล้ว 3 ล้านล้าน แนะพรรคร่วมเลิกเป็น
นั่งร้านมายืนข้างประชาชน 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี 2565 ว่า เป็นการจัดท างบประมาณที่ละทิ้งประชาชน ไม่สนใจสถานการณ์ปัจจุบันโดยสิ้นเชิง สังเกตได้จาก 
"งบกลาง" ที่ตั้งไว้สูงถึง 5.7 แสนล้านบาท แม้จะปรับลงจากปี 64 เล็กน้อย แต่ยังถือว่าเป็นงบที่มากเป็นอันดับ 1 ของ
งบประมาณทั้งหมดติดต่อกันเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังตัดงบ “ส ารอง
ฉุกเฉินค่าใช้จ่ายในการบรรเทาหรือแก้ปัญหาจากการระบาดของโควิด -19” ภายในงบกลางออกทั้งหมด ทั้งที่
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังอยู่ในขั้นวิกฤต และในปีงบประมาณ 2563 - 2564  ก็เคยกันงบส่วนดังกล่าว
ส ารองไว้หลายหมื่นล้านบาท 

นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เมื่อมาดูภาพรวมของงบกลางในปีงบประมาณ 2565 ค่าใช้จ่ายที่ใช้กับส่วน
ราชการมีสัดส่วนสูงกว่าทุกปี คิดเป็นเกือบ 85% เหลืองบไว้ใช้กับประชาชนในยามฉุกเฉินน้อยมาก แตกต่างจากรัฐบาล
ชุดก่อนหน้าที่มีการใช้งบกลางเพ่ือประชาชนหรือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึง
การบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่สนใจประชาชน ดังเป็นที่ประจักษ์มายาวนานตลอด 7 ปี สอดคล้องกับข้อมูล
ของ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล นักวิชาการเศรษฐมิติระดับโลก ที่ได้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการท ารัฐประหาร
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2562 ไว้ คิดเป็นมูลค่าถึง 3.19 ล้านล้าน
บาท โดยยังไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของรัฐบาลในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย 
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 “การจัดท างบประมาณปี 65 ของพล.อ.ประยุทธ์ แสดงออกว่าไม่แคร์ประชาชนอย่างชัดเจน หากปล่อยให้บริหาร
ต่อมีแต่จะสร้างความเสียหายให้ประเทศ พรรคเพ่ือไทยขอให้ทุกคนร่วมจับตาการอภิปรายงบประมาณรอบนี้ และขอ
เรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลเลิกเป็นนั่งร้านให้นายกรัฐมนตรีที่ไร้ประสิทธิภาพ ขาดวิสัยทัศน์แล้วกลับตัวกลับใจมาอยู่
ข้างประชาชน” นายชนินทร์กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/575701 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/575701
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อดีตบิ๊ก ศรภ. ชม "บิ๊กตู่" เผด็จการน้อยๆแต่ท าเพื่อชาติ ถามกลุ่มไล่จะเอา "ยิ่งลักษณ์" มาแทนไหม! 

 26 พฤษภาคม 2564 12:13 น.    

 

  

 

  

 

 

  เมื่อวันที่ 26 พ.ค. พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

แห่งชาติ(ศรภ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ออกมาผสมโรงไล่บิ๊กตู๋กันใหญ่ อยากถามนิดเดียว ว่าจะเอายิ่ง

ลักษณ์มาแทนไหม น้ าท่วมทั้งประเทศไทย /ต่อมาด้วยรถคันเดียว และจ าน าข้าวอีก ไม่รู้กี่แสนล้าน นับไม่ถ้วน บิ๊กตู๋ นะ

ไม่ได้ดีเลิศอะไร เผด็จการน้อยๆเลย แต่ถ้าเอางาน ท่ีแกท าเพ่ือชาติมาหักลบกลบกันแล้วยังดีกว่า นายกอีกหลายคน 

ทนๆ กันหน่อยครับ หมดโควิดแกก็ไปแล้ว 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247629 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/247629
https://siamrath.co.th/n/247629
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210526/6fc41c84f502aa8ddccfcfde300d68505583577289211db4f6b472927f07407d.jpg?itok=outyDajH
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รอยร้าว ร้าวลึก พลังประชารัฐ สาเหตุชัด แย่งซีน ฉีด ‘วัคซีน’ 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 - 08:41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รอยร้าว ร้าวลึก พลังประชารัฐ สาเหตุชัด แย่งซีน ฉีด ‘วัคซีน’ ไม่ว่ากรณีการขาย ‘บัตรคิว’ การฉีดวัคซีน 

ไม่ว่ากรณีคนติดตาม ‘รัฐมนตรี’ แสดงพฤติกรรม ‘กร่าง’ วางอ านาจในระหว่างการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่รัฐสภา
เหมือนกับจะเป็นเรื่องของการฉีด ‘วัคซีน’ เหมือนกับจะเป็นเรื่อง การแพร่ระบาดของไวรัส ‘โควิด’ 
แต่หากสืบความนัยลงไปภายในรายละเอียดอันเป็นรากที่มาของข่าว ไม่ว่ากรณี ‘บัตรคิว’ ไม่ว่ากรณีคนติดตามรัฐมนตรี
มีอาการ ‘กร่าง’ ล้วนมาจากพรรคพลังประชารัฐ สะท้อนความขัดแย้ง แตกแยก แสดงให้เห็นพฤติกรรมอันเกิดขึ้น
ภายในคนของพรรคพลังประชารัฐครบถ้วนกระบวนความ ยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมแห่งการต่อสู้ช่วงชิงกันภายในพรรค  
เพระว่ากรณี ‘บัตรคิว’ เป็นเรื่องในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สัมพันธ์กับการเลือกตั้งต าแหน่งผู้ว่าฯ กทม.อย่างแนบแน่น 

ขณะที่พฤติกรรมผู้ติดตาม ‘รัฐมนตรี’ ส าแดงอาการ ‘กร่าง’ ปรากฏว่าที่กลายเป็นต าบลกระสุนตกอยู่ในขณะนี้
เป็นรัฐมนตรีมีต าแหน่งใหญ่โตในพรรคพลังประชารัฐ ถามว่าท าไมจึงเกิดกรณี ‘บัตรคิว’ ค าตอบเรื่องนี้สัมพันธ์กับกรณี
การ ขึ้นป้ายแสดงรายละเอียดการฉีดวัคซีนในพื้นที่คลองเตย เด่นชัดว่า เป็นการออกมาเปิดโปงโดยส.ส.กทม.พรรคพลัง
ประชารัฐ สะท้อนให้เห็นว่า ตัวเลือกในการส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.มิได้มีแต่เพียง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เท่านั้น 

ยิ่งกรณีที่มีผู้ติดตาม ‘รัฐมนตรี’ บางคนไปแสดงพฤติกรรมอวดเบ่งท า ‘กร่าง’ ระหว่างการฉีดวัคซีนในรัฐสภา 
ข่าวที่ออกมาจากปาก นายชวน หลีกภัย ไม่ระบุว่าเป็นรัฐมนตรีท่านใด 
กระนั้น เพียงคล้อยหลังไม่กี่วินาทีก็มีผู้ประสงค์จะให้รายละเอียดแต่ไม่ยอมเปิดเผยนามจากพรรคพลังประชารัฐระบุนาม 
ว่าเป็นรัฐมนตรีซึ่งมีต าแหน่งใหญ่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐ 
ไม่จ าเป็นต้องใช้วิชาการอันเร้นลับอะไรก็สามารถให้ค าตอบได้ว่า ทั้งหมดล้วนเป็นเงาสะท้อนแห่งความขัดแย้ง 
แตกแยกและสัประยุทธ์กันเองภายในของพรรคพลังประชารัฐ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%84%E0%B8%84005.jpg
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สัมพันธ์กับการทะยานไปสู่ต าแหน่ง ‘ผู้ว่าฯกทม.’ สัมพันธ์กับการทะยานไปสู่ต าแหน่ง ‘เลขาธิการพรรค’ 
นี่คือการปฏิรูปการเมืองในแบบของพรรคพลังประชารัฐ 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2742865 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2742865
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‘แขวนดาว กางร่ม’ จี้คืนสิทธิประกัน 4 คนสุดท้าย ดาวกระจายกางร่มหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 - 22:45 น. 
 
 

 

 

 

 

 
 
  เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. วันที่ 25 พฤษภาคม หน้าร้านแมคโดนัลด์ สาขาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราช
ด าเนิน กรุงเทพฯ ประชาชนกลุ่มหนึ่งนัดหมายท ากิจกรรม ‘ยืนหยุดขัง’ ดาวกระจาย ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มพลเมือง
โต้กลับเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที โดยยืนเรียงแถวตอนเรียงหนึ่ง หันหน้าเข้าสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีการเว้น
ระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยทุกราย กางร่มที่มีการห้อยแผ่นกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีข้อความ ‘ปล่อย
เพ่ือนเรา’ บริเวณขอบร่มโดยรอบ นอกจากนี้ บางรายใช้ร่มพ่นภาพใบหน้าบุคคลต่างๆ ที่ยังอยู่ในเรือนจ า 
  นอกจากนี้ ยังน าภาพมาแขวนระหว่างเสาบนทางเดินเท้า โดยในวันนี้มีการน าดาวที่ท าจากกระดาษว่าวสีต่างๆ
และโครงไม้ซึ่งมาจากกิจกรรมของกลุ่ม People Go Network ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา มาแขวนไว้คู่ภาพและข้อความเรียกร้องคืนสิทธิการประกันตัวให้นักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเหลือ
อีกอย่างน้อย 4 ราย ได้แก่ 1.นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์, 2.นายอานนท์ น าภา, 3.นายชูเกียรติ แสงวงค์ หรือจัส
ติน, 4.นายแซม สาแมท 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2742681 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2742681
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/05/585769.jpg
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การเมืองแบบมักเคียเวลลี 
25 พฤษภาคม 2564 23:00 น 
 
 
 
  รัฐในอุดมคติไม่มีจริง เป็นยูโธเปีย เรื่องหลอก ภาพลวงตาพาฝัน ไม่ใช่โลกที่เป็นจริง ด้วยเหตุนี้ การเป็นผู้น าที่ดี
มีคุณธรรมในโลกที่เป็นจริงก็ไม่มีจริง เพราะผู้น าที่มีคุณธรรมกับมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้ ไม่เคยมีจริง 
ถึงมีก็อยู่ได้ไม่นาน 

นี่เป็นแนวคิดของนิโกโล มักเคียเวลลี ชาวอิตาเลียน เจ้าของหนังสือ “เจ้าผู้ปกครอง” (The Prince) ที่เขียน
เมื่อปี 1515 หรือกว่า 500 ปีก่อน แต่ยังสะท้อนความเป็นจริงในโลกวันนี้ 
สังคมในอุดมคติต้องการผู้น าที่มีคุณธรรม แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่มี เพราะผู้น าคุณธรรมท าลายตนเอง ไปไม่รอด 
มักเคียเวลลีจึงบอกว่า ถ้าอยากมีอ านาจ อยากอยู่ยาวนานต้องพร้อมที่จะไม่มีคุณธรรม (non virtuous) เพราะจะมี
ประสิทธิภาพกว่า ส าเร็จมากกว่า นี่คือหลักรัฐศาสตร์มักเคียเวลลี 

ที่ต้องเป็นเช่นนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีคุณธรรม ไม่รู้คุณ โกหก หลอกลวง ไม่จริงใจ เจ้าผู้ปกครองที่
เป็นผู้น าที่ดีจึงต้องโกหกเป็น โกหกเก่ง หลายมาตรฐานเพื่อจะได้รักษาอ านาจไว้ ท าให้คนกลัว 
ผู้น าอยากให้คนรักและเกรงกลัวในเวลาเดียวกัน แต่ถ้าหากต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง มักเคียเวลลีบอกให้เลือกเกรง
กลัวดีกว่ารัก เพราะคนจะสนับสนุนผู้น าเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดี แต่เมื่อมีภัยมาพวกเขาก็จะหนี ทิ้งผู้น า ถ้าท าให้พวก
เขากลัว ไม่ว่าสถานการณ์ดีหรือร้าย จะไม่ไปไหน 

ผู้น าคงอยากให้คนรัก ไม่ต้องการให้คนเกลียด แต่ถ้าต้องการรักษาอ านาจก็ต้องท าให้กลัว ส าหรับมักเคียเวลลี 
ถ้าเป้าหมายดี วิธีการอะไรก็ได้ ไม่ใช่แบบอุดมคติที่ว่า “เป้าหมายดีวิธีการต้องดีด้วย” ถ้าจ าเป็นต้องใช้ก าลัง ใช้ความ
รุนแรงก็ต้องใช้เพื่อรักษาระเบียบบ้านเมือง เพราะกฎหมายอย่างเดียวไม่สามารถบังคับผู้คนได้ 

ผู้น าที่ดีต้องเป็นสิงโต ที่กล้าหาญ เผชิญกับศัตรูได้ ท าให้สัตว์อ่ืนกลัวได้ แต่ต้องเป็นหมาจิ้งจอกที่ ฉลาดและโกง
เป็นด้วย มันจ าบ่วงแร้วหรือกับดักได้ หลบเลี่ยงภัยได้ หลอกสัตว์อ่ืนได้ ผู้น าต้องโกหกเก่งจึงจะประสบความส าเร็จ เอาดี
ใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอ่ืน สร้างทฤษฎีสมคบคิด สร้างเฟกนิวส์ เพื่อรักษาอ านาจและระเบียบสังคม 

ในสังคมอุดมคติผู้น าต้องมีคุณธรรม ในโลกแห่งความเป็นจริงต้องตรงกันข้าม คนอยากได้ผู้น าที่ดีมีคุณธรรมก็
จริง แต่อยากได้ผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และเป็นคนดี มีคุณธรรม ใสซื่อมือสะอาดเป็นผู้น าดีไม่ได้ เป็นนักการเมือง
ดีไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้วัดกันที่คุณธรรม แต่วัดกันที่ประสิทธิภาพ ผลงาน ผู้น าดีต้องปกป้องรัฐจ ากการคุกคามภายใน
ภายนอก มีธรรมาภิบาลมั่นคง รู้วิธีการจัดการกับคนรอบข้าง รอบด้าน 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210525/88186dae17b4b92dbde159230ba0a57c374c3bbf0f75c43f21095ee69b7b7b21.jpg?itok=Sdj1S52c
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นักคิดนักปรัชญา นักเทวศาสตร์จะสั่งสอนให้ผู้น ามีจริยธรรม มักเคียเวลลีบอกว่าจริยศาสตร์คริสต์กับธรรมาภิ
บาลที่ดี (good governance) ไปด้วยกันไม่ได้ เขายกตัวอย่าง Savonarola ผู้น าที่ดีมีคุณธรรมในยุคนั้นที่ถูกโป๊ป ซึ่ง
เป็นทั้งผู้ปกครองศาสนาและอาณาจักรผู้ฉ้อฉลเบียดเบียน จนถูกเผาทั้งเป็น ดีเกินไปก็อยู่ไม่ได้ 
คุณลักษณะที่ดี หรือ “คุณธรรมของผู้น า” ตามความคิดมักเคียเวลลี คือ มีภูมิปัญญา ยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็ง ความ
กล้าหาญ และในยามจ าเป็น มีความโหดเหี้ยม เขาเรียกว่า “คุณธรรมอาชญา” (criminal virtue) ต้องโหดเพ่ือปกป้อง
รัฐ โหดในนามของรัฐ 

ถ้าคาร์ล มาร์กซ์ วิพากษ์แนวคิดประวัติศาสตร์ของเฮเกลว่า “เลื่อนลอย “ “เอาหัวเดิน” แนวคิดของเขา “เอา
เท้าเดิน” “ติดดิน” อยู่บนฐานความเป็นจริง และประวัติศาสตร์คือการต่อสู้ทางชนชั้น ในท านองเดียวกัน มักเคียเวลลี
วิจารณ์ว่า ตั้งแต่เพลโตเป็นต้นมา นักปรัชญา นักรัฐศาสตร์ เสนอแต่เรื่องรัฐในอุดมคติที่เป็นจริงไม่ได้ เขาจึงเสนอ
แนวคิดทางการเมืองบนฐานความเป็นจริง 
ศาสนจักรคาทอลิกแบนหนังสือของเขา 200 ปี เพราะเขาบอกว่า คริสต์ที่ดีเป็นผู้น าที่ดีไม่ได้ ศาสนจักรรับการวิพากษ์
เรื่องความหน้าซื่อใจคด (hypocrisy) ไม่ได้ รับการพูดความจริงแบบมักเคียเวลลีไม่ได้ ที่บอกว่า โกหกหลอกลวงได้ ถ้า
เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ดีกว่า เพราะใครๆ ก็ท ากัน 

แม้ไม่ใช่นักการเมือง คนเราก็เผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก (dilemma) ไม่ว่าในส านักงาน องค์กร 
หน้าที่การงาน การเป็นผู้น า ผู้บริหาร หรือในครอบครัว ระหว่างประสิทธิภาพกับความใจดีมีเมตตา บางครั้งต้องโกหก
เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ เพ่ือรักษาความเป็นผู้น า เพ่ือแก้ข่าว เอาตัวรอด เอาสีข้างเข้าถู บางอย่างเป็น “โกหกสีขาว” 
(white lie) เพ่ือไม่ท าร้ายความรู้สึก เพ่ือบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเลวร้ายกว่าความยุติธรรมกับความรัก ความ
ถูกต้องกับถูกใจ ทฤษฎีกับปฏิบัติทางการเมืองคนละเรื่อง อุดมคติกับชีวิตจริงคนละเรื่อง นักการเมือง “ที่เก่ง” พร้อมที่
จะโกหกและใช้ทุกวิถีทางเพ่ือขึ้นสู่อ านาจ เพ่ือให้รับเลือกตั้ง 

มักเคียเวลลีเคยเป็นข้าราชการ เป็นนักการเมือง เขียนคู่มือส าหรับเจ้าผู้ปกครอง ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
อุดมคติกับชีวิตจริง ระหว่างรัฐในอุดมคติกับรัฐที่เป็นจริง คือแนวคิดสัจนิยมทางการเมือง 
นักจิตวิทยายกให้คนแบบมักเกียเวลลีเป็นหนึ่งใน “ไตรมิตรบุคลิกมืด” (Dark Triad) คือ หลงตัวเอง (narcissism) สติ
แตก (psychopath) และมักเคียเวลลี ผู้น าที่มีลักษณะเหล่านี้ตอนแรกดูเหมือนจะดี ที่แท้ก็เป็นคนบ้าอ านาจ สติแตก 
หลงตัวเอง ไม่ต้องย้อนอดีตไกล ดูผู้น าในโลกวันนี้ที่ไหนก็ได้ 

คนแบบมักเคียเวลลีต้องขี้โกงแบบนิ่มนวล ไม่สัตย์ซื่อ ไม่จริงใจ หลายมาตรฐาน ดูดีแต่ไม่มีศีลธรรม เพ่ือจะได้
เป็นผู้น าที่ “ชาญฉลาด” และ “มีประสิทธิภาพ” ท าให้บ้านเมืองเจริญต้องโกงได้โกหกเป็น 
แนวคิดของมักเคียเวลลีอาจดูดีบางอย่าง แต่โดยรวมเขาเป็น “บิดา” ของนักการเมืองเลว หนังสือของเขา คือ คู่มือเผด็จ
การมาทุกยุคสมัย ให้ความชอบธรรมแก่การใช้อ านาจฉ้อฉล แทนที่จะเผาหนังสือของเขา เราควรน ามาเป็นบทเรียนเพ่ือ
สร้างระบบที่ท าให้ได้นักการเมืองที่ดี มีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยให้เผด็จการในคราบประชาธิปไตยเข้าสู่อ านาจ
ครองเมือง 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247396 
 
 

https://siamrath.co.th/n/247396


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

 
 
ช่วยกันเข็น "เรือเหล็ก" ! 
 26 พฤษภาคม 2564 00:26 น.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 ที่ผ่านมา น่าสนใจว่า "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม งดเว้นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเหมือนเคย จากเดิมที่
พล.อ.ประยุทธ์ จะยืนประจ าจุดหน้าโพเดี้ยม เพ่ือตอบข้อซักฟอกจากสื่อมวลชน แต่ครั้งนี้ มีแต่ความเงียบเข้ามาแทน 

จะมีก็เพียงมอบหมายให้ "ทีมเศรษฐกิจ" ของรัฐบาล ตั้งโต๊ะชี้แจงสื่อมวลชนว่าด้วย การออกพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสน
ล้านบาท ทั้ง "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" รองนายกฯ และรมว.พลังงาน ร่วมด้วย "อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" รมว.คลัง 
ภายหลังจากที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ในกรอบวงเงิน 5 แสนล้าน
บาท โดยมีการปรับลดจากเดิมที่ครม.เคยมีมติเห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงิน 7 แสนล้านบาท 

จากนี้ไปตามกระบวนการขั้นตอน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทจะถูกน าเข้าสู่การพิจารณาจากที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ต่อจากที่ประชุมสภาฯจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปี 2565 แน่นอนว่า 
เม็ดเงินที่จะมาจากการให้อ านาจกระทรวงการคลังไปกู้เพ่ิมเติม อีก 5แสนล้านบาท จะถูกกระจายไปใช้ตามแผนงานที่
กระทรวงการคลังได้เคยเสนอต่อที่ประชุมครม. มาก่อนหน้านี้ ทั้งสามด้าน 
แต่ถึงกระนั้นต้องยอมรับว่าสถานการณ์รอบด้านส าหรับพล.อ.ประยุทธ์ ทั้งในทางการเมือง และภาวะการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ยังคงหนักหนาสาหัส ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 
ยิ่งเมื่ออีกไม่กี่วัน ข้างหน้า รัฐบาลจะต้องรับมือกับงานใหญ่คือการประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 
2565 ในสัปดาห์หน้า ซึ่ง "พรรคฝ่ายค้าน" ประกาศเอาไว้แล้วว่า ความเข้มข้น รุนแรง จะอยู่ในระดับ "น้องๆอภิปรายไม่
ไว้วางใจ" กันเลยทีเดียว 

เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านที่รุมถล่มรัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ ตลอดเดือนพ.ค. นี้ต้องยอมรับว่าหนัก
หน่วงไม่น้อย ยิ่งเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อ พุ่งสูงมากขึ้นในระลอกท่ี 3 บวกกับปัญหาที่ประชาชนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่าง

https://siamrath.co.th/n/247540
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210526/adbf00c65ce131f18b7bf6f241673e5cbbeb261d5568b502fbad7bd87781763a.jpg?itok=5PLgbuCd
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ทั่วถึง และรวดเร็ว แม้นายกฯจะประกาศให้การฉีดวัคซีน เป็น "วาระแห่งชาติ" แล้วก็ตาม แต่ในระหว่างทาง ยังเต็มไป
ด้วยอุปสรรคและปัญหาสารพัดเรื่อง 

เมื่อการเมืองรุมเร้า จ้องจะถล่ม ไม่เว้นแต่ละวันเช่นนี้ นี่อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ เลือกที่จะ 
เลี่ยง "ต่อความยาว" เพราะอาจจะอด "สวนหมัด" กลับไม่ได้ ก็จะยิ่งท าให้สถานการณ์ของรัฐบาลย่ าแย่ลงไป 
การประชุมครม. ครั้งล่าสุด นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จะออกปากเตือนรัฐมนตรีในรัฐบาลว่า ไม่ต้องไปตอบโต้เรื่องต่างๆ 
แต่ให้น า "ข้อเท็จจริง" มาชี้แจงต่อประชาชน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปัญหาโควิด การให้ข้อมูลที่สับสนเรื่องโควิด
และการกระจายวัคซีน ย้ าว่าไม่ต้องรีบออกมาพูด แต่ควรไปหาข้อมูล มาก่อนเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน 
แล้วยังน่าสนใจว่า "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะผู้จัดการรัฐบาล ยังขอความร่วมมือจาก 
"หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล" ให้กลับไปก าชับลูกพรรคให้เข้าประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง อีกด้วย 

การออกมาก าชับ และ "ขันน็อต" ของทั้งพล.อ.ประยุทธ์ กับ บิ๊กป้อม ในที่ประชุมครม. ครั้งนี้คือการส่งสัญญาณ
ว่าถึงอย่างไร "ทุกคน" ต้องช่วยกันเข็น "เรือเหล็ก" ที่ได้โดดลงมาอยู่ร่วมกันให้พ้นจากหล่ม แล้วเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะ
ต้องร่วมกันฟันฝ่า ให้พ้นจากวิกฤตโควิด จากนั้น จะอยู่หรือไป ก็ค่อยมาว่ากัน ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/247540 
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