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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 29 เมษายน 2563 
 

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

1 แนวหน้าออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ทางส านักงาน กกต.ได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ติด
เชื้อโควิด-19 เพ่ิมขึ้นอีก 1 ราย เป็นรายที่ 3 ซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ส านัก
วินิจฉัยและคดี จึงยังถือว่าการแพร่ระบาดไม่ได้กระจายตัวออกเป็นวงกว้าง 
แต่อยู่เฉพาะจุดและคนที่ใกล้ชิดกัน โดยมาตรการขณะนี้ได้ด าเนินการตาม
ข้อแนะน าจากที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรค ปิดในส่วนของ
ส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 
14 วัน โดยมีการปิดส านักวินิจฉัยและคดี ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน           
ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้มีการฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าวแล้ว 

4 

2 มติชนออนไลน์ ไม่พบเชื้อโควิด! ปธ.กกต.-ผู้บริหาร รอด ลุ้นกรรมการที่เหลือ จนท.อีก 140 คน 5 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ป่วนหนักพบ จนท. ติดโควิดรายที่ 3 6 
4 แนวหน้าออนไลน์ กกต. ส่อหนัก!! พบ จนท.ติดโควิดเพ่ิมรายที่ 3 ลุ้นระทึกอาจต้องปิดส านักงาน 7 

5 Mcot ออนไลน์ กกต. พบ จนท. ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ิมรายที่ 3 9 

6 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ปว่นหนัก! พบ จนท. ติดโควดิรายที่ 3 เตรยีมปิดชัน้ฆ่าเชื้อ 14 วัน 10 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ เจ้าหน้าที่ กกต. ติดโควิด 3 ราย จ่อปิดชั้นท างานฆ่าเชื้อ 14 วัน 11 

8 มติชนออนไลน์ จ่อพบ จนท.กกต. ติดเชื้อโควิดเพ่ิม กรมควบคุมโรคแนะปิดชั้นท างานฆ่าเชื้อ 14 วัน 12 

9 MGR ออนไลน์ กกต.วุ่นหนัก จนท.ส่อติดโควิด-19 รายที่ 3 13 
10 เนชั่นออนไลน์ 3 กกต. รอดแต่เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดเพ่ิม 14 

11 บ้านเมืองออนไลน์ โควิดบุก กกต.! พบ จนท.ติดเพ่ิมรายที่ 3 ลุ้นปิด สนง. 15 

12 คมชัดลึกออนไลน์ ด่วน กกต.วุ่นอีก หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ิม 16 
13 สยามรัฐออนไลน์ ลุ้นปิดส านักงาน ! กกต. พบ จนท.ติดเชื้อโควิดรายที่  17 

14 มติชนออนไลน์ ผวาทั้งส านักงาน! ผอ. ส านักวินิจฉัยและคดี กกต. ติดเชื้อโควิด-19 18 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุชาติ' ยันลูกผู้ชายรับผิดชอบไลน์ป่วนพรรคหลุด ลั่นช่วงโควิด-19 19 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วรวิทย์ สุขบุญ' มีชื่อผ่านคัดเลือก 'ตุลาการศาลปกครองสูงสุด' 21 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ปิยบุตร' ไม่วางมือการเมือง! ปลุก 'อนาคตใหม่-ก้าวไกล' สูร้่วมกัน 22 

4 ไทยรัฐออนไลน์ "สุทิน" เหน็บ รู้อยู่แล้ว รัฐบาลหนีสภา ไม่เปิดประชุม ตามฝ่ายค้านขอ 24 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หมอสุกิจ' ดีดปาก 'มาชิน' ยัน 'นายหัวชวน' มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ลูกไล่เผด็จการ 26 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'แรมโบ้' สวน 'เอ่ียม' มวยคนละชั้น! โฆษกสากกะเบือปากตลาด 27 

7 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' ฟันธง พปชร. มาเร็วเคลมเร็ว! ถามกองเชียร์หน้ามืด 28 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ป้าธิดา' ฟันธงเศรษฐกิจแย่เพราะรัฐประหารไม่ใชโ่ควิด 31 

9 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สนธิรัตน'์ ชี้ 'เปลี่ยนหวัหนา้พรรค ไม่ควรเกิดขึ้นในชว่งนี'้ 32 

10 แนวหน้าออนไลน์ 'พปชร.'ลากไส้กันยับ แฉก๊วนตวัป่วนไล่ขย่ม 4 กุมาร 33 
11 แนวหน้าออนไลน์ ราชกิจจาฯประกาศขยาย 'พรก.ฉุกเฉิน' คุมโควิด-19ถึง 31 พ.ค. 63 35 

12 แนวหน้าออนไลน์ 'พรเพชร' ชี้ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินไม่กระทบประชุม ส.ว. 25-26 พ.ค.นี ้ 36 

13 ไทยรัฐออนไลน์ นายกไม่สนศึกพรรค ที่แย่งชิง-การน า ไม่ใช่เรื่องส าคัญ 37 
14 แนวหน้าออนไลน์ ‘วัฒนา’ ไล่หวดรัฐบาลห่วย แก้ศก.-โควิดไม่ได้ ฟุ้งรอฟัง พท. ฟรีเป็นวิทยาทาน 42 
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2 กกต. ลุ้นผลตรวจ 'โควิด' ล็อตสองวันนี้ 'จรุงวิทย์' รับพบ จนท.ติดเชื้อเพิ่มรายที่3 
วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563, 10.52 น. 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ทาง
ส านักงาน กกต.ได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย เป็นรายที่ 3 ซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ส านัก
วินิจฉัยและคดี จึงยังถือว่าการแพร่ระบาดไม่ได้กระจายตัวออกเป็นวงกว้าง แต่อยู่เฉพาะจุดและคนท่ีใกล้ชิดกัน โดย
มาตรการขณะนี้ได้ด าเนินการตามข้อแนะน าจากที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรค ปิดในส่วนของส านัก
วินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 14 วัน โดยมีการปิดส านักวินิจฉัยและคดี ไปแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้มีการฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าวแล้ว 

ส าหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน กกต.ด าเนินการอยู่ยังถือว่าได้ผล ตั้งแต่การลดจ านวน
พนักงานมาท างานวันละหนึ่งในสาม ลดเวลาการปฏิบัติงานจากเริ่ม 08.30 น.เป็นเริ่ม 09.00 - 15.00 น.การให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่บ้าน การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน การเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีระดับหนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย และอยู่จ ากัด
วงอยู่เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดีเท่านั้น โดยในขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค 

เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของ กกต.ไปแล้วเกือบ 300 ราย ในวันนี้จะทราบผล
การตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 140 ราย โดยยังหวังวา่การติดเชื้อจะไม่แพร่กระจายไปท่ีจุดอ่ืน นอกจากในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ส านักวินิจฉัยคดี อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่ กกต.ที่ปฏิบัติงานใน
ชั้นอื่นๆ ติดเชื้อหรือไม่ หากพบว่าติดเชื้อก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีมาตรการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ส าหรับการผลตรวจเชื้อรอบแรก เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่พบว่าเป็นลบไม่ติดเชื้อนั้น รวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต.และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ , นายสันทัด ศิริอนันตไพบูลย์ กกต.ด้วย ส่วน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 2 กกต.ที่ตรวจเชื้อเมื่อวานนี้ (28 เม.ย.63) ต้องรอลุ้นผลในวันนี้ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ตรวจ
พร้อมกัน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489634 
 

https://www.naewna.com/politic/489634
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วันท่ี 28 เมษายน 2563 - 16:16 น.  

ไม่พบเชื้อโควิด! ปธ.กกต.-ผู้บริหาร รอด ลุ้นกรรมการที่เหลอื จนท.อีก 140 คน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 27 เมษายน ทางกรมควบคุมโรคได้เข้ามาตรวจหา
เชื้อไวรัสโควิด-19 แบบมาตรการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ที่ส านักงาน กกต. หลังพบเจ้าหน้าที่นิติกร 
ส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งการตรวจรอบที่ 1 มีชื่อของนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. นายฐิติ
เชฏฐ์ นุชนาฏ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ กกต. เลขาธิการ กกต. รองเลขาธิการ กกต. ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน รวม 140 คน เข้ารับการตรวจนั้นผลออกมาแล้วพบว่า ผู้เข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสทั้ง 140 คน
นั้นไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ส่วนผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่สองนั้น ซึ่งมีกรรมการ กกต.ที่เหลือจ านวน 4 คน 
และเจ้าหน้าที่รวมอีก 140 คนนั้น จะทราบผลการตรวจในวันที่ 29 เมษายนนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2161413  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2161413
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28 Apr 2020 17:43 น. 

กกต. ป่วนหนักพบ จนท. ตดิโควิดรายท่ี 3 
 

 
กกต.ป่วนหนักพบจนท.ติดเชื้อโควิด-1-เพิ่มเป็นรายที่ 3 ขณะที่ 3 กกต.รอด ผลตรวจเป็นลบ ด้านกรมควบคุมโรค
แนะปิดชั้นท างานฆ่าเชื้อ 14 วัน 

วันนี้ (28 เม.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะท างานติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่มี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกับนายเอนก 
มุ่งอ้อมกลาง ผู้อ านวยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอ
ค าแนะน า หลังตรวจพบว่า มีเจ้าหน้าที่กกต.จ านวน 2 รายติดเชื้อโควิด-19 และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ ที่กรมควบคุมโรคได้มาตรวจที่ส านักงานฯ ไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 

โดยมีรายงานว่า ในจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 134 รายที่ตรวจซึ่งรวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน 
กกต.  และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  นายสันทัด ศิริอันนต์ไพบูลย์ กกต. มีผลเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด 

ขณะที่ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรค เห็นว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน
กกต. ด าเนินการอยู่ เช่น การลดเวลาการปฏิบัติงาน การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่บ้าน 
การให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ดี
ในระดับหนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย และอยู่จ ากัดวง อยู่เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า 
เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อนั้นติดจากภายในส านักงาน โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค แต่เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
ทางส านักงานควรปิดด าเนินการในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพบเชื้อ เป็น
เวลา 7-14 วัน แล้วท าการฆ่าเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส านักงาน เห็นว่า ปัจจุบันทางส านักงานได้ปิดส านักวินิจฉัยและคดีไปแล้ว เมื่อวันที่ 
27 เม.ย. และขณะนี้ได้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของกกต.เพ่ิมเติมในวันนี้อีกราว 140 ราย ซึ่งน่าจะทราบผลวันพรุ่งนี้ 
(29 เม.ย.) จึงจะรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ที่ปฏิบั ติงานในชั้นอ่ืน ๆ ติดเชื้อหรือไม่ หาก
พบว่าติดเชื้อ ก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพ้ืนที่ส่วนใดเพ่ิมเติมหรือจ าเป็นต้องปิดทั้งส านักงาน   โดยจะมีความ
ชัดเจนในวันพรุ่งนี้ 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่า พบเจ้าหน้าที่กกต.ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 ราย ที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกร กกต. ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ และไปตรวจหาเชื้อที่ร.พ.มงกุฎวัฒนะ 
ซึ่งขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่างรอการยืนยันผลอย่างเป็นทางการ 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/431973?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=corona  
 

  

https://www.thansettakij.com/content/politics/431973?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=corona
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วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563, 17.57 น. 

กกต. ส่อหนัก!! พบ จนท.ติดโควิดเพิ่มรายท่ี 3 ลุ้นระทึกอาจต้องปิดส านักงาน 

 

 
กกต.ส่อหนัก!!พบจนท.ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มรายที่ 3 ลุ้นผลตรวจชุด 2 อีก 140 คน ค่อยตัดสินใจปิดทั้งสนง.หรือไม่ 
ขณะที่ส านักวินิจฉัยคดีปิดทั้งช้ันฆ่าเชื้อ 14 วัน 

วันที่ 28 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะท างานติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ของส านักงาน
กกต.ที่มีพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. เป็นประธาน ได้มีการประชุมร่วมกับนายเอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อ านวย
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค าแนะน าหลังพบตรวจพบว่า                                 
มีเจ้าหน้าที่กกต.จ านวน 2 รายติดเชื้อโควิด 19 และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่กรมควบคุม
โรคได้มาตรวจที่ส านักงานฯไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. โดยมีรายงานว่า ในจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 134 รายที่ตรวจนั้น
ซึ่งรวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.  และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  นายสันทัด ศิริอันนต์ไพบูลย์  กกต. มีผล
เป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด 

ขณะที่ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรคเห็นว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน
กกต. ด าเนินการอยู่ เช่นการลดเวลาการปฏิบัติงาน การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่บ้าน 
การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีใน
ระดับหนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย และอยู่จ ากัดวงอยู่เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี ซึ่ งก็ยังไม่ชัดเจนว่า 
เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อนั้นติดจากภายในส านักงาน โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค   แต่เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ทางส านักงานควรปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 7- 14 วัน 
แล้วท าการฆ่าเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส านักงานก็เห็นว่า ปัจจุบันทางส านักงานได้มีการปิดส านักวินิจฉัยและคดีไปแล้วเมื่อ
วันที่ 27 เม.ย. และขณะนี้ได้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของกกต.เพ่ิมเติมในวันนี้อีกราว 140 ราย ซึ่งน่าจะทราบผลวัน
พรุ่งนี้ ( 29 เม.ย.) จึงจะรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ที่ปฏิบัติงานในชั้นอื่น ๆ ติดเชื้อหรือไม่ 
หากพบว่าติดเชื้อก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพ้ืนที่ส่วนใดเพ่ิมเติมหรือจ าเป็นต้องปิดทั้งส านักงาน   โดยจะมี
ความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ (29 เมษายน) 
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ทั้งนี้ ยังมีรายงานว่า ขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่า พบเจ้าหน้าที่กกต.ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 โดย

เป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 รายที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกร กกต.ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ และไปตรวจหาเชื้อที่ร.พ.มงกุฎวัฒนะ ซึ่ง
ขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่างรอการยืนยันผล อย่างเป็นทางการ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พบเจ้าหน้าที่นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรก และเมื่อ
วานนี้ ( 27 เม.ย.) พบว่า ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายที่สอง ส่วนรายที่สามดังกล่าว รอผลยืนยัน
อย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/489538  
  

https://www.naewna.com/local/489538
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กกต. พบ จนท. ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มรายท่ี 3 
28 เม.ย. 63 | 18:03 น. 

 
 
กกต. 28 เม.ย.- กกต. พบ จนท.ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเป็นรายที่ 3 แต่ 3 กกต.รอดผลตรวจเป็นลบกรมควบคุมโรค 
แนะ ปิดชั้นท างานฆ่าเชื้อ 14 วัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะท างานติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.)   ที่มีพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เป็นประธาน  ได้ประชุมร่วมกับนายเอนก  มุ่งอ้อมกลาง  ผู้อ านวย
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือขอค าแนะน า หลังพบตรวจพบว่า
มีเจ้าหน้าที่ กกต.จ านวน  2  รายติดเชื้อโควิด 19   และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ที่กรม
ควบคุมโรคได้มาตรวจที่ส านักงาน เมื่อวานนี้  ( 27 เม.ย.)   มีรายงานว่าในจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 134 รายที่
ตรวจ  ซึ่งรวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.   และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ   นายสันทัด ศิริอันนต์
ไพบูลย์  กกต. มีผลเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด 

ทั้งนี้ ในการประชุม  ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรค เห็นว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ที่ส านักงาน 
กกต. ด าเนินการอยู่  เช่น การลดเวลาการปฏิบัติงาน  การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่
บ้าน  การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน   การเว้นระยะทางระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้
ดีในระดับหนึ่ง   ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง  2 ราย และอยู่ในวงจ ากัด เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี    ซึ่งก็ยังไม่
ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อนั้นติดจากภายในส านักงานหรือภายนอก   โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค  แต่เบื้องต้น
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ส านักงานควรปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี  หรือ ปิดพ้ืนที่ชั้น 4  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการ
พบเชื้อเป็นเวลา  7- 14 วัน แล้วท าการฆ่าเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส านักงานเห็นว่า  ปัจจุบันทางส านักงานได้มีการปิดส านักวินิจฉัยและคดีไปแล้ว  เมื่อ
วันที่  27 เมษายน   และขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารตรวจ เชื้ อ เ จ้ าหน้ าที่ ของ  กกต . เ พ่ิม เติม ในวั นนี้  (28 เม . ย . )  อีก
ประมาณ  140  คน   ซึ่งน่าจะทราบผลวันพรุ่งนี้ ( 29 เม.ย.)   จึงจะรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อน  ว่า มี
เจ้าหน้าที่ กกต.ที่ปฏิบัติงานในชั้นอ่ืน ๆ ติดเชื้อหรือไม่  หากพบว่าติดเชื้อ ก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพ้ืนที่
ส่วนใดเพ่ิมเติม หรือจ าเป็นต้องปิดท้ังส านักงาน   โดยจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ (29 เม.ย.)  

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในเย็นวันเดียวกันนี้  ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่า พบเจ้าหน้าที่ กกต.ติด
เชื้อเป็นรายที่ 3  โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 รายที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกร  ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้  ซึ่งขณะนี้ส านักงานอยู่
ระหว่างรอการยืนยันผลอย่างเป็นทางการ   
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5ea80d6ee3f8e40aef432941  

https://www.mcot.net/view/5ea80d6ee3f8e40aef432941
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28 เม.ย. 2563 - 18:16 น.  

กกต. ป่วนหนัก! พบ จนท. ติดโควิดรายที่ 3 เตรียมปิดชั้นฆ่าเชื้อ 14 วัน 
 

 

 
กกต. ป่วนหนัก! พบจนท.ติดโควิดรายท่ี 3 เตรียมปิดชั้นฆ่าเชื้อ 14 วัน ขณะที่ประธานกกต.-อีก 2 กกต.รอด ผล
ตรวจออกมาเป็นลบ ไม่ติด โควิด 

วันที่ 28 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะท างานติดตามการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. เป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกับนายเอนก 
มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค า แนะน า 
หลังตรวจพบว่า มีเจ้าหน้าที่กกต. 2 รายติดโควิด-19 และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่กรม
ควบคุมโรคได้มาตรวจที่ส านักงานฯ ไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 140 รายที่ตรวจ รวมถึงนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน 
กกต .  และนายฐิ ติ เ ชฏฐ์  นุ ชน าฏ  นายสั นทั ด  ศิ ริ อั นนต์ ไพบู ล ย์  กกต .  มี ผ ล เป็ น ลบ ไม่ ติ ด เ ชื้ อ โ ควิ ด  
เบื้องต้นกกต.เตรียมปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพ้ืนพบเชื้อ เป็นเวลา 7-14 วัน แล้ว
ท าการฆ่าเชื้อ 

ขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่า พบเจ้าหน้าที่กกต.ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 เป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 
ราย ที่ใกล้ชิดนิติกร กกต. ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ และไปตรวจหาเชื้อที่ร.พ.มงกุฎวัฒนะ ซึ่งขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่าง
รอการยืนยันผลอย่างเป็นทางการ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4034401  
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อังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 18.25 น. 

เจ้าหน้าที ่กกต. ติดโควิด 3 ราย  
จ่อปิดชั้นท างานฆ่าเชือ้ 14 วัน 
 
 

กกต. พบจนท.ติดเชื้อเพิ่มรายท่ี 3 แต่ 3กกต.รอด ผลตรวจเป็นลบ ด้านส านักงานกกต.ถกกรมควบคุมโรค แนะปิด
ชั้นท างานฆ่าเชื้อ 14 วัน 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะท างานติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ของส านักงานกกต.ที่
มีพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. เป็นประธาน ได้มีการประชุมร่วมกับนายเอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อ านวยสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค าแนะน าหลังพบตรวจพบว่ามี
เจ้าหน้าที่กกต.จ านวน 2 รายติดเชื้อโควิด 19 และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่กรมควบคุมโรค
ได้มาตรวจที่ส านักงานฯไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. โดยมีรายงานว่าในจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 134 รายที่ตรวจนั้นซึ่ง
รวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.  และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  นายสันทัด ศิริอันนต์ไพบูลย์  กกต. มีผล
เป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด 

ขณะที่ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรคเห็นว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน
กกต. ด าเนินการอยู่ เช่นการลดเวลาการปฏิบัติงาน การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่บ้าน 
การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน การเว้นระยะทางระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีใน
ระดับหนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย และอยู่จ ากัดวงอยู่เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า 
เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อนั้นติดจากภายในส านักงาน โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค  แต่เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ทางส านักงานควรปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา7- 14 วัน 
แล้วท าการฆ่าเชื้อ 

ทั้งนี้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของกกต.เพ่ิมเติมในวันนี้อีกราว 140 ราย ซึ่งน่าจะทราบผลวันพรุ่งนี้ ( 29 เม.ย.)  
จึงจะรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ที่ปฏิบัติงานในชั้นอ่ืน ๆ ติดเชื้อหรือไม่ หากพบว่าติดเชื้อ 
ก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพ้ืนที่ส่วนใดเพ่ิมเติมหรือจ าเป็นต้องปิดทั้งส านักงาน  โดยจะมีความชัดเจนในวัน
พรุ่งนี้ 

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่าพบเจ้าหน้าที่กกต.ติดเชื้อเป็ นรายที่ 3 
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 รายที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกรกกต.ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้และไปตรวจหาเชื้อที่ร.พ.มงกุฎวัฒนะ ซึ่ง
ขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่างรอการยืนยันผลอย่างเป็นทางการ. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771619  
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วันท่ี 28 เมษายน 2563 - 18:25 น.  

จ่อพบ จนท.กกต. ติดเชื้อโควิดเพิ่ม กรมควบคุมโรคแนะปิดชั้นท างานฆ่าเชื้อ 14 วัน 
 

 
 
 
 
 
เมือ่วันที่ 28 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะท างานติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของส านักงาน กกต.

ที่มี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เป็นประธาน ได้มีการประชุมร่วมกับนายเอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อ านวย
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค าแนะน าหลังพบตรวจพบว่ามี
เจ้าหน้าที่ กกต.จ านวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่กรมควบคุม
โรคได้มาตรวจที่ส านักงานไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. โดยมีรายงานว่าในจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 134 ราย ที่ตรวจนั้น
ซึ่งรวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.  และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  นายสันทัด ศิริอันนต์ไพบูลย์  กกต. มีผล
เป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด 

ขณะที่การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรคเห็นว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน กกต. 
ด าเนินการอยู่ เช่น การลดเวลาการปฏิบัติงาน การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่บ้าน การให้
สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน การเว้นระยะทางระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีในระดับหนึ่ง 
ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย และอยู่จ ากัดวงอยู่เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ที่ติด
เชื้อนั้นติดจากภายในส านักงาน โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค   แต่เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางส านักงาน
ควรปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 7-14 วัน แล้วท าการฆ่าเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส านักงานเห็นว่า ปัจจุบันทางส านักงานได้มีการปิดส านักวินิจฉัยและคดีไปแล้วเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน และขณะนี้ได้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของ กกต.เพ่ิมเติมในวันนี้อีก 140 ราย ซึ่งน่าจะทราบผลวันที่ 
29 เมษายน จึงจะรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่ กกต.ที่ปฏิบัติงานในชั้นอื่น ๆ ติดเชื้อหรือไม่ หาก
พบว่าติดเชื้อ ก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพ้ืนที่ส่วนใดเพ่ิมเติมหรือจ าเป็นต้องปิดทั้งส านักงาน   โดยจะมีความ
ชัดเจนในวันที่ 29 เมษายน 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่าพบเจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 ราย ที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกร กกต.ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้และไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ 
ซึ่งขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่างรอการยืนยันผลอย่างเป็นทางการ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2161507   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2161507
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เผยแพร:่ 28 เม.ย. 2563 18:55   ปรับปรุง: 28 เม.ย. 2563 19:22 

กกต.วุ่นหนัก จนท.ส่อติดโควิด-19 รายที่ 3  
สธ.แนะปดิชั้นท างานฆา่เชื้อ 14 วัน 

 

เลขาฯ กกต. ประชุมขอค าแนะน า สธ.หลังพบ จนท. 2 คน ติดเชื้อโควิด-19 กรมควบคุมโรค แนะปิดชั้นท างานฆ่า
เชื้อ 14 วัน ล่าสุด ส่อพบผู้ติดเชื้อรายท่ี 3 รอผลเป็นทางการ 

วันนี้ (28 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะท างานติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ของส านักงาน กกต.ที่มี 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เป็นประธาน ได้มีการประชุมร่วมกับ นายเอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อ านวยการ
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค าแนะน าหลังตรวจพบว่า มี
เจ้าหน้าที่ กกต.จ านวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่กรมควบคุม
โรคได้มาตรวจที่ส านักงานฯไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. โดยมีรายงานว่า ในจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 134 ราย ที่ตรวจ
นั้น ซึ่งรวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายสันทัด ศิริอันนต์ไพบูลย์ กกต. มี
ผลเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด 

ขณะที่ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรค เห็นว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน 
กกต. ด าเนินการอยู่ เช่น การลดเวลาการปฏิบัติงาน การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่บ้าน 
การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีระดับ
หนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย และอยู่จ ากัดวงอยู่เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่
ที่ติดเชื้อนั้นติดจากภายในส านักงาน โดยอยู่ ระหว่างการสอบสวนโรค แต่เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทาง
ส านักงานควรปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 7-14 วัน แล้ว
ท าการฆ่าเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส านักงานก็เห็นว่า ปัจจุบันทางส านักงานได้มีการปิดส านักวินิจฉัยและคดีไปแล้วเมื่อ
วันที่ 27 เม.ย. และขณะนี้ได้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของ กกต.เพ่ิมเติมในวันนี้อีกราว 140 ราย ซึ่งน่าจะทราบผลวัน
พรุ่งนี้ (29 เม.ย.) จึงจะรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่ กกต.ที่ปฏิบัติงานในชั้นอ่ืนๆ ติดเชื้อหรือไม่ 
หากพบว่าติดเชื้อ ก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพ้ืนที่ส่วนใดเพ่ิมเติมหรือจ าเป็นต้องปิดทั้งส านักงาน โดยจะมี
ความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่าพบเจ้าหน้าที่ กกต.ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 ราย ที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกร กกต.ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ และไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ 
ซึ่งขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่างรอการยืนยันผลอย่างเป็นทางการ 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000044576   

https://mgronline.com/politics/detail/9630000044576
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28 เมษายน 2020 เวลา 19:05  

3 กกต. รอดแต่เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 
 

กกต.พบจนท.ติดเชื้อเพิ่มรายท่ี 3 แต่ 3 กกต.รอด ผลตรวจเป็นลบ เตรียมสนง.14วัน 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะท างานติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(กกต.) ที่มี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกับนายเอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อ านวย
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค าแนะน า หลังตรวจพบว่า มี
เจ้าหน้าที่กกต.จ านวน 2 รายติดเชื้อโควิด-19 และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่กรมควบคุม
โรคได้มาตรวจที่ส านักงานฯ ไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 134 รายที่ตรวจซึ่งรวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต.  และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  นายสันทัด ศิริอันนต์ไพบูลย์ กกต. มีผลเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด 

ขณะที่ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรค เห็นว่ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน
กกต. ด าเนินการอยู่ เช่น การลดเวลาการปฏิบัติงาน การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่บ้าน 
การให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ดี
ในระดับหนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย และอยู่จ ากัดวง อยู่เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า 
เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อนั้นติดจากภายในส านักงาน โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค แต่เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
ทางส านักงานควรปิดด าเนินการในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพบเชื้อ เป็น
เวลา 7-14 วัน แล้วท าการฆ่าเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส านักงาน เห็นว่า ปัจจุบันทางส านักงานได้ปิดส านักวินิจฉัยและคดีไปแล้ว เมื่อวันที่ 
27 เม.ย. และขณะนี้ได้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของกกต.เพ่ิมเติมในวันนี้อีกราว 140 ราย ซึ่งน่าจะทราบผลวันพรุ่งนี้ 
(29 เม.ย.) จึงจะรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ที่ปฏิบัติงานในชั้นอ่ืน ๆ ติดเชื้อหรือไม่ หาก
พบว่าติดเชื้อ ก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพ้ืนที่ส่วนใดเพ่ิมเติมหรือจ าเป็นต้องปิดทั้งส านักงาน   โดยจะมีความ
ชัดเจนในวันพรุ่งนี้ 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่า พบเจ้าหน้าที่กกต.ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 ราย ที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกร กกต. ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ และไปตรวจหาเชื้อที่ร.พ.มงกุฎวัฒนะ 
ซึ่งขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่างรอการยืนยันผลอย่างเป็นทางการ 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/10078?utm_source=breakingnews&utm_medium=internal_referral  
 
  

https://www.nationweekend.com/content/image_news/10078?utm_source=breakingnews&utm_medium=internal_referral
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วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563, 19.14 น. 

โควิดบุก กกต.! พบ จนท.ติดเพิม่รายที่ 3 ลุ้นปิด สนง. 
 

วันที่ 28 เม.ย.2563วันที่ 28 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะท างานติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 
19 ของส านักงาน กกต.ที่มีพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. เป็นประธาน ได้มีการประชุมร่วมกับนายเอนก มุ่ง
อ้อมกลาง ผู้อ านวยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค าแนะน า
หลังพบตรวจพบว่า มีเจ้าหน้าที่ กกต.จ านวน 2 รายติดเชื้อโควิด 19 และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่กรมควบคุมโรคได้มาตรวจที่ส านักงานฯไปเมื่อวันที่  27 เม.ย. โดยมีรายงานว่า ในจ านวนผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ 134 รายที่ตรวจนั้นซึ่งรวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายสันทัด 
ศิริอันนต์ไพบูลย์ กกต. มีผลเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด           

ขณะที่ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรคเห็นว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน
กกต. ด าเนินการอยู่ เช่นการลดเวลาการปฏิบัติงาน การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่บ้าน 
การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีใ น
ระดับหนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย และอยู่จ ากัดวงอยู่เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า 
เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อนั้นติดจากภายในส านักงาน โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค แต่เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ทางส านักงานควรปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 7- 14 วัน 
แล้วท าการฆ่าเชื้อ 

  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส านักงานก็เห็นว่า ปัจจุบันทางส านักงานได้มีการปิดส านักวินิจฉัยและคดีไปแล้วเมื่อ
วันที่ 27 เม.ย. และขณะนี้ได้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของกกต.เพ่ิมเติมในวันนี้อีกราว 140 ราย ซึ่งน่าจะทราบผลวัน
พรุ่งนี้ ( 29 เม.ย.)จึงจะรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ที่ปฏิบัติงานในชั้นอ่ืน ๆ ติดเชื้อหรือไม่ 
หากพบว่าติดเชื้อก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพ้ืนที่ส่วนใดเพ่ิมเติมหรือจ าเป็นต้องปิดทั้งส านักงาน โดยจะมี
ความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ (29 เมษายน) 

   ทั้งนี้ ยังมีรายงานว่า ขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่า พบเจ้าหน้าที่กกต.ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 โดย
เป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 รายที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกร กกต.ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ และไปตรวจหาเชื้อที่ร.พ.มงกุฎวัฒนะ ซึ่ง
ขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่างรอการยืนยันผล อย่างเป็นทางการ 

   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พบเจ้าหน้าที่นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อโควิด -19 เป็นรายแรก และ
เมื่อวานนี้ ( 27 เม.ย.) พบว่า ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายที่สอง ส่วนรายที่สามดังกล่าว รอผล
ยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/190204  
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/190204
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28 เมษายน 2563 - 20:56 น.  

ด่วน กกต.วุน่อีก หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วุ่นอีก ล่าสุดมีรายงานว่า พบ ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อโควิด-
19 ซึ่งเป็นหัวหน้าของนิติกรที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วุ่นอีก ล่าสุดมีรายงานว่า พบ ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อ
โควิด-19 ซึ่งเป็นหัวหน้าของนิติกรที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ โดยได้มีการรับ-ส่งแฟ้มงานระหว่างกัน จึงไม่แน่ชัดว่าใครเป็น
ผู้แพร่เชื้อกันแน่ เพราะไม่มีใครแสดงอาการป่วย ซึ่ง ผอ.ที่ติดเชื้อล่าสุดเป็น 1 ใน 14 ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลมงกุฎ
วัฒนะก่อนหน้านี้  

ขณะเดียวกัน มีเจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบแอกทีฟเช็ก (Active Check) ที่มาตรวจ
ให้กับนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. เลขาธิการ รอง
เลขาธิการ กกต. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานรวมกว่า 140 คน 

โดยมีรายงานว่าผลจะออกในวันพรุ่งนี้ (29 เมษายน 2563) ซึ่งหลังจากมีการพบว่า ผอ.ส านักวินิจฉัยและ
คดี ติดเชื้อโควิด ทางกรมควบคุมโรคจะจัดชุดมาตรวจหาเชื้อที่ส านักงาน กกต. อีกครั้ง และครั้งนี้จะขอเน้นเฉพาะผู้
ใกล้ชิดกับ ผอ. ท่านนี้เป็นหลัก และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องให้พนักงานลูกจ้างตรวจหาเชื้อด้วยทั้งหมด ซึ่ง
สถานการณ์ในส านักงาน กกต.เริ่มผวากันเป็นอย่างมาก โดยทางคณะกรรมการติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของ
ส านักงานฯ จะมีการประชุมซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุมให้ค าแนะน าด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่าพบเจ้าหน้าที่ กกต. ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 
โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 รายที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกร กกต. ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ และไปตรวจหาเชื้อที่รพ.มงกุฎวัฒนะ 
ซึ่งขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่างรอการยืนยันผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/429078?adz=  
  

https://www.komchadluek.net/news/regional/429078?adz
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28 เมษายน 2563 20:57 น. 

 
 
ลุ้นปิดส านักงาน ! กกต. พบ จนท.ตดิเชื้อโควิดรายที่ 3 รอผลตรวจชุด 2 อีก 140 คน 

วันที่ 28 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะท างานติดตามการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ของส านักงาน กกต.ที่
มีพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. เป็นประธาน ได้มีการประชุมร่วมกับนายเอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อ านวยสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค าแนะน าหลังพบตรวจพบว่า มี
เจ้าหน้าที่กกต.จ านวน 2 รายติดเชื้อโควิด 19 และรับทราบผลการตรวจเชื้อของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่กรมควบคุมโรค
ได้มาตรวจที่ส านักงานฯไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. โดยมีรายงานว่า ในจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 134 รายที่ตรวจนั้นซึ่ง
รวมถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.  และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  กกต. มีผล
เป็นลบไม่ติดเชื้อโควิด 

ขณะที่ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประจ ากรมควบคุมโรคเห็นว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ส านักงาน
กกต. ด าเนินการอยู่ เช่นการลดเวลาการปฏิบัติงาน การให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานควบคู่การปฏิบัติงานที่บ้ าน 
การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีใน
ระดับหนึ่ง ท าให้พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพียง 2 ราย และอยู่จ ากัดวงอยู่เฉพาะส านักวินิจฉัยและคดี ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่า 
เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อนั้นติดจากภายในส านักงาน โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค  แต่เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ทางส านักงานควรปิดในส่วนของส านักวินิจฉัยและคดี หรือปิดพ้ืนที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพบเชื้อเป็นเวลา 7- 14 วัน 
แล้วท าการฆ่าเชื้อ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส านักงานก็เห็นว่า ปัจจุบันทางส านักงานได้มีการปิดส านักวินิจฉัยและคดีไปแล้วเมื่อ
วันที่ 27 เม.ย. และขณะนี้ได้มีการตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่ของกกต.เพ่ิมเติมในวันนี้อีกราว 140 ราย ซึ่งน่าจะทราบผลวัน
พรุ่งนี้ ( 29 เม.ย.) จึงจะรอดูผลการตรวจเชื้อที่จะออกมาก่อนว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ที่ปฏิบัติงานในชั้นอื่น ๆ ติดเชื้อหรือไม่ 
หากพบว่าติดเชื้อก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีการปิดพ้ืนที่ส่วนใดเพ่ิมเติมหรือจ าเป็นต้องปิดทั้งส านักงาน   โดยจะมี
ความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ (29 เม.ย.) ทั้งนี้ ยังมีรายงานว่า ขณะนี้ส านักงานได้รับแจ้งอย่างไม่ทางการว่า พบเจ้าหน้าที่
กกต.ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 โดยเป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 14 รายที่เป็นผู้ใกล้ชิดนิติกร กกต.ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ และไป
ตรวจหาเชื้อที่ร.พ.มงกุฎวัฒนะ ซึ่งขณะนี้ทางส านักงานอยู่ระหว่างรอการยืนยันผล อย่างเป็นทางการ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พบเจ้าหน้าที่นิติกร ส านักวินิจฉัยและคดีติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรก และเมื่อ
วานนี้ ( 27 เม.ย.) พบว่า ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายที่สอง ส่วนรายที่สามดังกล่าว รอผลยืนยัน
อย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/151158  
 

https://siamrath.co.th/n/151158
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วันท่ี 28 เมษายน 2563 - 15:29 น. 

ผวาทั้งส านักงาน! ผอ. ส านักวินิจฉัยและคด ีกกต. ตดิเชื้อโควิด-19 

 
 

 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงาน กกต.ว่า หลังจากพบเจ้าหน้าที่นิติกร ส านักวินิจฉัยและ

คดีติดเชื้อโควิด-19 จ านวน 1 รายก่อนหน้านี้ ล่าสุด พบว่า ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดี ติดเชื้อโควิด -19 เช่นกัน ซึ่งเป็น
หัวหน้าของนิติกรคนดังกล่าว โดยมีการรับส่งแฟ้มงานระหว่างกัน จึงไม่แน่ชัดใครเป็นผู้แพร่เชื้อ เพราะไม่มีใครแสดง
อาการป่วย ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค เข้าแบบการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active 
Case Finding) โดยผลจะออกภายใน 3 วัน โดยตรวจให้กับนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.นายฐิติเชฏฐ์ นุช
นาฏ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต.เลขาธิการ กกต.รองเลขาธิการ กกต.ผู้บริหาร เจ้าหน้าส านักงานรวม 140 คน 
อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการพบว่า ผอ.คนดังกล่าวติดเชื้อ ส านักงานฯ อาจจะต้องให้พนักงานลูกจ้าง ตรวจหาเชื้อ
ทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ในส านักงาน กกต. ขณะนี้เจ้าหน้าที่เริ่มผวาและเกิดความรู้สึกเครียดกันเป็นอย่างมาก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 28 เมษายน เวลา 09.30 น.ทางกรมควบคุมโรคจะจัดชุดมาตรวจหาเชื้อให้ที่
ส านักงาน กกต. อีกครั้ งหนึ่ ง  โดยครั้ งนี้ จะขอเน้นเฉพาะผู้ ใกล้ชิดกับ ผอ.ส านักวินิจฉัยและคดี  เป็นหลัก  
และส าหรับผลตรวจประธาน กกต. กรรมการ กกต. และเข้าหน้าที่ จ านวน 140 คน จะเร่งตรวจและแจ้งให้ทราบใน
วันที่ 28 เมษายน ก่อนเวลา 14.00 น. ขณะเดียวกันวันที่ 28 เมษายน จะมีการประชุมคณะท างานโควิด-19 เวลา 
14.00 น. ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคมาร่วมประชุมและให้ค าแนะน าด้วย 

 

อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2161247 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2161247
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/51-6.jpg
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28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:23 น.    

'สุชาต'ิ ยันลูกผู้ชายรับผิดชอบไลน์ป่วนพรรคหลุด ลั่นช่วงโควิด-19 ไม่ควรเอาการเมืองเข้า
มาเกี่ยวข้อง 

 

 
28 เม.ย.63-  นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธานส.ส.พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงกรณี 

นายสนธิรัตย์  สนธิจิรวงศ์ รมว. เลขาธิการพรรคพปชร. เปิดทางเคลียร์ใจหลังมีไลน์หลุดจากกลุ่มส.ส.ภาคกลางจะ
ช่วยเหลือตัวเองหลังหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคพปชร.ไม่ช่วยเหลือลูกพรรคว่า กรณีไลน์หลุดในฐานะตนเป็น
ประธานส.ส.ภาคกลาง  ที่ตั้งกลุ่มไลน์นี้ขึ้น เพ่ือให้ส.ส.ภาคกลาง ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหาในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด  เพ่ือ
จะได้ลงไปดูแลช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  
 ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงโควิด -19 ระบาดหนักๆในวันที่  1 เมย.  และถือเป็นเรื่องปกติที่พวกเราเป็น
เพ่ือนกันอยู่กันแบบพ่ีน้องพูดคุยกันเพ่ือหาแนวทางรับมือและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า พรรคและผู้บริหารพรรค
จะมีแนวทางอย่างไรเพราะในพ้ืนที่ ของ ส.ส. แต่ละคนถูกกดดันจากยอดผู้ติดเชื้อในเวลานั้นๆ และ ส.ส. ทุกคนต้องการ
ลงไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ชาวบ้านที่ก าลังเดือดร้อน  ซึ่งวันนั้น ส.ส.ภาคกลาง ทุกคนนั้นพอมีเงิน พอมีก าลัง แต่ไม่
มีแหล่งซื้อหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ในจ านวนมากๆได้ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
  “วันนั้นมีส.ส.ภาคกลาง หลายคน ได้ระบายปัญหาเหล่านี้กันมากมาย   ผมก็นั่งอ่านจึงเข้าไปตอบไลน์ในฐานะ
ประธานส.ส.ภาคกลาง ซึ่งผมก็ต้องรับผิดชอบ  ว่าหากไม่มีใครช่วย พวกเราในวันนี้ เดี๋ยวผมจะช่วยพี่ๆเพ่ือนๆทุกคนเอง 
วันนั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นลูกผู้ชาย ผมก็นักเลงพอ ต้องมีความรับผิดชอบ เพราะเมื่อเขาไม่ช่วยพวกเรา เราก็ต้อง
ช่วยตัวของเราเอง เพราะการท าการเมืองเหนือหน้าที่ของการเป็นผู้แทนราษฎรที่พ่ีน้องประชาชนเลือกมา ก็เป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ต้องเป็นห่วงพ้ืนที่ ฉะนั้นผมและพวกเราที่พอมีช่องทางก็ต้องช่วยกันดูแลพ่ีๆเพ่ือนๆส.ส.ภาคกลางประมาณ 20 
คน ให้ยืนอยู่ในพ้ืนที่ออกช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนให้ได้ อีกทั้งในช่วงที่โควิด -19 ระบาดหนักๆก็เป็นพ้ืนที่ภาคกลาง
ทั้งนั้นเลย และเราไม่สามารถรอใครได้แล้วเพราะอยากท างานอยากออกไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในทันทีด้วยความ
เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน และชาติบ้านเมืองโดยเร็ว และหลังจากไลน์หลุดนายสนธิรัตย์ก็ช่วยเรื่องแอลกอฮอล์ลงมาบ้าง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี” 

 นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาเรื่องความขัดแย้งกับหัวหน้าและเลขาฯ  ตนเห็นว่าหัวหน้ากับเลขาฯนั้น
เปรียบเป็นพ่อกับแม่ ลูกๆมีร้อยกว่าคนมันก็ต้องมีลูกที่มีความอึดอัดน้อยใจเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะเป็นครอบครัว
ใหญ่และที่ในไลน์ระบุว่าผมไม่เอาด้วยแล้วเพราะว่าหน้าที่ต้องท ายังไม่รู้   ขออนุญาตอธิบายว่าผมหมายถึงผมไม่ไปคุย
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ด้วยแล้ว เพราะทั้งหัวหน้าและเลขาฯก็ท างานให้ท่านนายกฯอยู่ในส่วนการแก้ปัญหาฝ่ายรัฐบาลอยู่ เราจึงต้องแก้ปัญหา
ด้วยตัวเองจะดีกว่าและพยายามคิดในมุมท่ีดีว่าส.ส.ต้องช่วยตัวเองเป็นหลักก่อน 
 ประธานส.ส.พปชร. ยังกล่าวถึงกระแส ท่านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์
พรรคพลังประชารัฐ ตามข่าวว่าต้องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคว่า  ส.ส. ไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้เลย เพราะยังไม่มีการ
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค หรือก าหนดวาระการประชุม ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น  เพราะว่าทุกพรรค
การเมืองอยู่ในโหมดของการแก้ปัญหาโควิด-19 ทั้งนั้น 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีการประชุมพปชร.จะมีการหารือเรื่องปรับครม. หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่อยู่
ในอ านาจและดุลพินิจ ของท่านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว กลาโหม ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
และตนไม่ขอก้าวล่วงในเรื่องนี้ และช่วงนี้เป็นเวลาของการแก้ปัญหาโควิด – 19 อาจจะยังไม่ควรเอาการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง   ขณะที่ตนก็เอาเวลาทั้งหมดลงไปท างานในพ้ืนที่ชลบุรี ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง และก็ยังไม่เจอและไม่ได้อยู่กับ
ครอบครัวมาเป็นเดือนๆ เพราะว่าต้องอยู่พ้ืนที่ชลบุรีร่วมกันผลักดัน ชลบุรีโมเดล เพ่ือช่วยเหลือประชาชน และวันนี้
ชลบุรีโมเดลอ าเภอเมืองชลบุรี ก็ไม่มีคนติดเชื้อเพ่ิมมา28 วันแล้ว นี้คือสิ่งที่ผมและเพ่ือนๆที่เป็น สส ทุกคนในพรรคพลัง
ประชารัฐต้องการ ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตชาติครั้งนี้ ไปให้ได้สมบูรณ์ และร่วมกันแบ่งเบารัฐบาล 
และเตรียมการเยียวยาชาวบ้านหลังจากนี้ด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64507 
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อังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.55 น. 

'วรวิทย์ สุขบุญ' มีชื่อผ่านคัดเลือก 'ตุลาการศาลปกครองสูงสุด' 

 
“ก.ศป.” ประกาศ 14 ชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น คัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด พบชื่อ “วร
วิทย์” เลขาฯป.ป.ช. ร่วมด้วย 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานศาลปกครอง ได้เผยแพร่ประกาศ ก.ศป.เรื่องรายชื่อผู้
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยมี 
นายปิยะ ปะทังตา ประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้ลงนามใน
ประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา 

โดยพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์ในการท างานหรือ
ผลงานทางวิชาการ จ านวน 14 ราย ได้แก่ นายบุญเสริม นาคสาร, นายวรวิทย์ สุขบุญ, พล.ท.สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ, นาย
ไพโรจน์ อาจรักษา, นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์, นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์, นายธนสุนทร สว่างสาลี, นายวินิตย์ ผลดี, นาย
ประหยัด เสนวิรัช, นายรัชนันท์ ธนานันท์, นายบรรยาย นาคยศ, นายอรรถพร สิงหวิชัย, นายสุรพันธ์ บุรานนท์ และ
นายสมชาย กิจสนาโยธิน  

โดยประกาศดังกล่าวระบุว่าให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ด าเนินการยื่นเอกสารหลักฐาน ภายในวั นที่ 5 พ.ค.นี้ โดย
สามารถยืนได้ด้วยตัวเองหรือมอบฉันทะ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หาก
ผู้ใดไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าส าหรับรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจคือชื่อของ นายวรวิทย์ สุขบุญ ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/771539 
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28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:14 น.      

'ปิยบุตร' ไม่วางมือการเมือง! ปลุก 'อนาคตใหม่-ก้าวไกล' สู้ร่วมกันจนกว่าอ านาจสูงสุด              
เป็นของประชาชน 

 
 

28 เม.ย.63-  นำยปิยบุตร แสงกนกกุล  อดีตเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ โพสต์ข้อควำมผ่ำนเฟซบุ๊ ก  Piyabutr 

Saengkanokkul วำ่ พรรคอนำคตใหม่ มี ส.ส.ในจงัหวดัชลบรีุ 3 คน โดยทัง้สำมคนเป็นคนธรรมดำที่ไม่ได้มำจำกตระกูลกำรเมือง 
และลงสมคัรรับเลอืกตัง้เป็นครัง้แรก 

 ปัจจุบนันี ้1 คน ได้ถกูขบัออกและย้ำยไปอยูพ่รรคอื่นเรียบร้อยแล้ว สว่นอีก 2 คน ได้แก่ ขวญัเลิศ พำนิชมำท และ จรัส คุ้ม
ไข่น ำ้ ภำยหลงัพรรคอนำคตใหม่ถกูยุบ ทัง้สองยงัคงยืนหยดัในอุดมกำรณ์แบบอนำคตใหม่ย้ำยไปอยู่ #พรรคก้ำวไกลคงไม่มีใคร
ปฏิเสธว่ำชลบรีุเป็นจงัหวดัที่มีผู้มีอิทธิพลมำต่อเนื่องยำวนำน และกำรต่อสู้ทำงกำรเมืองทัง้ในระดบัชำติและระดบัท้องถ่ินก็ดเุดือด
เข้มข้น 

 นบัตัง้แต่ได้รับเลือกตัง้เป็น ส.ส. ขวญัเลิศได้รับแรงกดดนัอย่ำงมำก เขำมำเลำ่และปรับทกุข์ให้ผมฟังหลำยครัง้ถึงควำม
ยำกล ำบำกในกำรท ำงำนในพืน้ท่ี ยิ่งเป็นพรรคฝ่ำยค้ำน และยิ่งเป็นพรรคอนำคตใหม ่ก็ดเูหมือนวำ่ยิ่งมีอปุสรรคในกำรท ำงำนในพืน้ท่ี
เข้ำไปอีก จะเดินทำงไปท่ีไหน ไปท ำกิจกรรมใด ก็มี “เจ้ำที่เจ้ำทำง” ในทกุจดุ ยงัไม่นบัรวมวำ่ พวกเรำ พรรคอนำคตใหม ่อยู่กนัแบบ
ไมม่ีเงิน ไมม่ีผลประโยชน์ใดๆ ให้ เรำไมม่ีเงินเดือนประจ ำให้ ส.ส. ตรงกนัข้ำม เรำยงัขอให้ ส.ส. หกัเงินเดือนมำบริจำคให้พรรคด้วย 

 เมื่อครัง้ผมยังเป็นเลขำธิกำรพรรคอนำคตใหม่ ผมบอกกับเพื่อน ส.ส. เสมอว่ำ ถ้ำเรำจะใช้กลยุทธ์เอำเงินเอำของให้
หวัคะแนนไปแจกเพื่อช่วยชำวบ้ำน เรำแจกให้ตำยก็ไม่มีวนัพอ ด้วยเงินเดือน สส เท่ำนี ้(ไหนจะต้องหกัเข้ำพรรคอีก) เรำไม่มีทำงสู้
นกักำรเมืองแบบดัง้เดิมได้แน่ๆ แล้วในท้ำยที่สดุ เมื่อเงินเรำไมพ่อ เรำจะเอำมำจำกไหน ไมต้่องไปทจุริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้ได้มำ
ซึง่ทรัพยำกรในกำรท ำพืน้ท่ีอยำ่งนัน้หรือ? ครัน้จะอำศยักลไกรัฐบำลเข้ำไปช่วยพืน้ท่ีตนเอง ก็อำจขดัรัฐธรรมนญู และถ้ำคิดแบบนีก้นั
หมด ตอ่ไปเรำจะไมม่ี ส.ส. ฝ่ำยค้ำนเลย เพรำะทกุคนต้องกำรเป็น ส.ส. รัฐบำลเพื่อเข้ำถึงกลไกรัฐและทรัพยำกร 
 แน่นอนที่สดุ ด้วยโครงสร้ำงทำงกำรเมืองไทยที่ยงักระจำยอ ำนำจไม่เต็มที่ ท ำให้ประชำชนฝำกควำมหวงัไว้กบั ส.ส. มำก 
และ ส.ส. ก็คือผู้แทนของประชำชน ถ้ำไมท่ ำเพื่อประชำชน ก็ไมใ่ช่ ส.ส.พวกเรำจะท ำอยำ่งไร? ส.ส. ของอนำคตใหมแ่ละวนันี ้คือก้ำว
ไกล ได้ใช้ควำมขยนั ควำมมมุำนะพยำยำม ควำมทุม่เท แรงกำย แรงใจ เข้ำทดแทน 

 ในช่วงที่พ่ีน้องประชำชนประสบควำมยำกล ำบำกจำกวิกฤต Covid-19 ส.ส. ของพรรคก้ำวไกล ได้ลงแรง ลงทรัพยำกร เข้ำ
ไปช่วยประชำชน ด้วยกำรลงขนักนัเองบ้ำง รับบริจำคบ้ำงผำ่น โครงกำร “สะพำนบญุ” เพื่อระดมหำของที่จ ำเป็น และน ำไปแจกจ่ำย 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

กบัพี่น้องประชำชนด้วยตนเอง พวกเขำเดินทำงไปเจอกบัประชำชน ไปถำมไถ่สำรทกุข์สกุดิบ และเอำปัญหำสะท้อนขึน้มำ ไปตัง้จุด
ท ำอำหำรแจก น ำข้ำวของที่จ ำเป็นไปมอบให้ขวญัเลิศ เป็น ส.ส. ที่ขยนัทุ่มเทมำก จนพี่น้องในพืน้ที่บ่อวินได้มำเลำ่ให้ผมฟัง  บ้ำงก็
แสดงควำมเห็นลงในเพจวำ่เห็นขวญัเลศิและทีมงำน มำกนัไมก่ี่คน เดินเข้ำหำประชำชน น ำของไปมอบให้อยูบ่อ่ยๆ 

 หำกจะถำมว่ำ ส.ส. ของอนำคตใหม่ที่ถกูติดต่อให้เป็น “งูเห่ำ” ย้ำยพรรคย้ำยขัว้กำรเมืองมำกเป็นล ำดบัต้นๆ คงต้องนบั
ขวญัเลศิ เข้ำไปด้วย ตัง้แตว่นัท่ีเข้ำได้เป็น ส.ส. จนวนัท่ีพรรคอนำคตใหมถ่กูยบุ เขำถกูติดตอ่เสนอผลประโยชน์มำโดยตลอด แตข่วญั
เลิศก็ยงัคงยืนยนัที่จะอยูก่บัอนำคตใหม่-ก้ำวไกลเขำปฏิเสธเงินทอง ผลประโยชน์ ควำมสะดวกสบำย และโอกำสในกำรท ำพืน้ที่ได้
อยำ่งปลอดอปุสรรค 

 เพื่อเป็น ส.ส. ของ อนำคตใหม่-ก้ำวไกล ต่อไป ดังที่พวกเรำได้ลงนำมสตัยำบนัร่วมกนัว่ำ จะต่อสู้ ร่วมกันจนกว่ำอ ำนำจ
สงูสดุเป็นของประชำชน. 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64514 
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28 เม.ย. 2563 14:29 น. 

"สุทิน" เหน็บ รู้อยู่แล้ว รัฐบาลหนีสภา ไม่เปดิประชุม ตามฝ่ายค้านขอ 

 
สุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เหน็บ รู้อยู่แล้ว รัฐบาลหนีสภา ไม่เปิดประชุมวิสามัญ ตามที่ฝ่ายค้านขอ โต้ 
เปิดสภา เสี่ยงติดโควิด-19 เชื่อมีมาตรการป้องกันได้ ถามกลับหากระบาด 1 ปี ก็ไม่ต้องประชุมกันเลย ใช่หรือไม่  
 วันที่ 28 เม.ย. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณี
วิปรัฐบาลมีมติไม่ให้เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ว่า ตนไม่ผิดหวัง เพราะคาดไม่ผิดมาแต่ต้นว่า รัฐบาลจะต้องหนีสภาฯ
อยู่แล้ว แม้สมัยประชุมปกติ นายกฯก็หนีการประชุมตลอด ส.ส.รัฐบาลเองก็เช่นกัน ชิงปิดประชุมบ้าง หนีประชุมบ้าง 
กดบัตรแทนกันบ้าง แต่คราวนี้ผมเสียดายโอกาสของประชาชน ที่จะได้สะท้อนความทุกข์ยาก เสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา ตลอดทั้งตรวจสอบการท างานในวาระพิเศษนี้ ผมว่า ทุกคนควรตระหนักว่า ขณะนี้เราอยู่สถานการณ์พิเศษ 
ปัญหาที่คุกคามเราใหญ่โต รุนแรง เกินกว่าที่คนใดคนหนึ่ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรับมือได้ ต้องระดมความคิด ระดมก าลัง
กัน สภาฯ ก็ต้องถือเป็นภาระที่จะต้องเป็นหลักเป็นที่พ่ึงให้ประชาชน โดยปรับตัวให้ทันต่อปัญหาหลายปัญหา ที่ต้อง
จัดการให้ทันเวลา จะนอนรอวันเปิดสภาฯปกติ คงสายเกินไป อาทิ การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จนป่านนี้
เวลาล่วงเลยมาจะ 1เดือนแล้ว เงินยังถึงมือประชาชนไม่ถึงครึ่ง ผู้คนก็เดือดร้อนหนักขึ้นทุกวันถือว่าล้มเหลว สอบตก 
เงินที่จะน ามาใช้รัฐก็ติดขัด ไม่พอ ไม่ทัน ท าไมไม่รีบน า พ.ร.บ.ถ่ายโอนงบประมาณเข้าสภาฯ จะรอไปท าไมอีกเดือนกว่า 
คนไม่มีจะกินอย่าว่าแต่ 1 เดือนเลย 1 วัน ก็อยากฆ่าตัวตายแล้ว และประการส าคัญ รัฐบาลจะกู้เงินครั้งมโหฬารมาก
ที่สุดเป็นประวัติการณ์ เป็นการกู้แบบเร่งด่วน ไม่มีแผนงาน แถมตั้งระบบบริหารแบบพิเศษที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ 
คือ ใช้คณะบุคคลเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นเองมาบริหาร เป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริตโดยง่าย และยังมีประเด็นล่อแหลม ที่
อาจท าให้ฐานะการเงินประเทศต้องพังเพราะไปเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนใหญ่ ซึ่งเราเคยมีบทเรียนมาแล้วในอดีต 
 ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวต่อว่า วันนี้รัฐบาลออก พ.ร.ก.ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าไปซื้อตราสารหนี้
เอกชน นี่คืออีกเรื่องใหญ่ที่คนในชาติยังกังวลและเห็นต่างกัน รวมทั้งเรื่องใหญ่อีกเรื่องคือ cptpp ที่รัฐบาลจะด่วน
ตัดสินใจ เรื่องส าคัญบางส่วนที่กล่าวมาทั้งหมด รัฐบาลควรน ามาให้ประชาชนมีส่วนร่วมวิพากษ์ วิจารณ์ เสนอแนะ และ
ตรวจสอบอย่างทันการณ์ ทันเวลาแต่กลับเดินหน้าท าไปโดยล าพัง จะน าเข้าสภาให้ตัวแทนประชาชนตรวจก็เมื่อผ่านไป
แล้ว 1เดือนเศษ คือ รอสภาฯเปิดปกติ อย่างนี้เรียกว่า กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ หรือปล่อยให้อ้อยเข้าปากช้างไปแล้วก็เอา
คืนยาก 
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นายสุทิน กล่าวอีกว่า ส่วนข้ออ้างที่ว่า เกรงว่า การประชุมสภาฯจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด ผมเห็นว่าเป็นการ

ฉวยโอกาสเอาโควิดเป็นข้ออ้าง เพ่ือหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากฝ่ายค้านและประชาชน เราตระหนักเรื่องนี้ดี และเรา
มองเห็นมาตรการป้องกันที่ท าได้ เช่นเดียวกับท่านประธานสภาฯ และผมขอถามไปยังรัฐบาลว่า ถ้าโควิดยังทรงอยู่แบบ
นี้ไปอีก 1 ปี ก็จะไม่มีการประชุมสภาฯอีก1ปี ใช่หรือไม่ และข้ออ้างที่ว่า แม้รายชื่อครบ เสนอประธานสภาฯ จะเปิดได้ก็
เกือบปลายเดือนอยู่ นี่ก็ไร้สาระ ประธานสามารถใช้ดุลยพินิจเปิดเร็วให้ทันปัญหาได้ 
 "ส่วนค าถามจากประธานวิปรัฐบาล ที่บอกถ้าเปิดสภาแล้วเชื้อโควิดกระจายใครรับผิดชอบ เป็นการหลับตาถาม
กวนๆ งั้นผมขอถามกลับให้คิด คนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีกินรัฐบาลจะรับผิดชอบมั้ย ถ้ากู้มามโหฬารอย่างนี้ ไม่ถาม ไม่ฟัง
ใครอย่างนี้ พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลรับผิดชอบหนี้ก้อนหนี้มั้ย และการที่รัฐบาลอุ้มแต่คนรวย แล้วแบ่งเศษเนื้อให้
ชาวบ้านใครรับผิดชอบ" นายสุทิน กล่าว... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1832289 
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28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:45 น. 

'หมอสุกิจ' ดีดปาก 'มาชิน' ยัน'นายหัวชวน'มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ลูกไล่เผดจ็การ 

 

 
28 เม.ย.63-  นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ แถลงกรณีนายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพ่ือ

ไทย ที่ระบุถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นลูกไล่เผด็จการ ว่า ด้วยศักดิ์ศรีของนายชวน ไม่มีวันที่จะเป็นลูกไล่
ของใคร รวมถึงนักการเมืองขายตัวบางคน ประเด็นที่นายนครกล่าวหานายชวนนั้น เข้าใจว่าเป็นเพราะอ่านรัฐธรรมนูญ
ไม่ชัดเจนว่าอ านาจการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญนั้นเป็นอ านาจของนายชวน และความจริงส.ส.ต้องเข้าชื่อเพ่ือ
เสนอให้นายชวนด าเนินการเพ่ือขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ดังนั้นหากฝ่ายค้านต้องการเปิดประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญจริง นายนครควรน าเวลาไปช่วยล่ารายชื่อส.ส.ฝ่ายค้านให้ครบจ านวนจะดีกว่า และควรศึกษารัฐธรรมนูญให้
ละเอียดเพื่อไม่ให้ประชาชนต าหนิได้ว่าบุคคลที่เป็นถึงรองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แต่ไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญ 
 นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่า เดือนพฤษภาคม ก่อนถึงเวลาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ วันที่ 22 
พฤษภาคม และสภาฯ เตรียมนัดประชุมวันที่ 27 - 28 พฤษภาคมนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เตรียมหารือกับ ส.ส. ที่เคยมีอาชีพเป็นหมอ แพทย์ หรือ พยาบาล หารือต่อมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด และท าแผนเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อในพ้ืนที่อาคารรัฐสภา นอกจากนั้นเตรียมหารือร่วมกับ นายสมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือหารือก่อนการเปิดประชุมสภาฯ 
ทั้งนี้ยอมรับว่ามาตรการคุมเข้มการระบาดที่เข้มงวด กรณีที่คงการบังคับใช้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนั้น อาจมีผลกระทบต่อการเปิดประชุมสภาฯ แน่นอน เพราะข้อห้าม
ส าคัญคือ ห้ามรวมตัวหรือชุมนุมกัน ขณะเดียวกันสภาฯ ยังถูกยกเว้นไม่สามารถใช้การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้ 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64516 
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28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:12 น. 

'แรมโบ้' สวน 'เอี่ยม' มวยคนละชั้น! โฆษกสากกะเบือปากตลาด มหีัวไม่รู้จักคิดใช้หัวเดิน
ต่างเท้าไล่จิกรัฐบาลไปวันๆ 

 
 
 
 
 
28 เม.ย.63-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ านายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีนายอนุสรณ์ เอ่ียม

สะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทยระบุว่านายสุภรณ์พาดพิงประเด็นคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค
เพ่ือไทยเอาข่าวเท็จเรื่องรัฐบาลจะตัดงบบัตรทอง 2,400 ล้านบาทมาวิจารณ์รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีนั้นว่า นาย
อนุสรณ์ ช่วยไปเปิดย้อนหลังแล้วอ่านข้อความของคุณหญิงสุดารัตน์ในวันที่24 เม.ย.ในตอนท้ายๆพูดถึงพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อความอย่างไร มองว่าคุณหญิงเพียงต้องการที่โชว์ออฟตัวเองและกล่าวถึงท่านนายกฯให้
ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน การสื่อสารเช่นนั้นเหมาะสมหรือไม่ 

ขอถามกลับไปถึงคุณหญิงสุดารัตน์ลูกพ่ีคุณอนุสรณ์ว่า ได้ยินท่านนายกฯพูดจะตัดงบบัตรทองวันไหนจะตัดงบ
กระทรวงสาธารณสุขเมื่อไร คุณหญิงจะได้ยินใครพูดมาเป็นเรื่องของคุณหญิง แต่ท่านนายกฯไม่เคยพูดให้สัมภาษณ์ เคย
ได้ยินแต่ท่านนายกฯพูดว่าอยากพัฒนาบัตรทองและระบบการดูแลรักษาประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้น แม้แต่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอขอแต่งตั้งบรรจุบุคลากรในสังกัดยกระดับเป็นข้าราชการ  45,984 อัตรา ท่านนายกฯและครม.ก็เห็น
ด้วยสนับสนุนอนุมัติทันที ในสมัยรัฐบาลท่านเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรี กล้าตัดสินใจเพ่ือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเช่นนี้
หรือไม ่ ดีแต่พูดพอมีอ านาจแล้วไม่ท า 

“ผมขอร้องพวกท่านอย่าดีแต่ไปฟังคนอ่ืนแล้วเอามาพูด แล้วก็เอามาโจมตียัดเยียดข้อหาให้ประชาชนเข้าใจ
ผิดๆในตัวท่านนายกฯ และรัฐบาล วิธีการเช่นนี้ก็คือการตีกินทางการเมือง ไม่มีการพัฒนาทางการเมือง ยังเป็นการเล่น
การเมืองแบบเดิมๆ ท าให้ประชาชนเบื่อหน่าย อย่างนี้ใช้ได้หรือไม่ครับพรรคเพ่ือไทยก็ใหญ่โต เอาโฆษกสากกะเบือเที่ยว
พูดจากล่าวหาใส่คนไปทั่วนิสัยเช่นนี้ใช้ไม่ได้ พรรคใหญ่ๆเช่นนี้ต้องเอาโฆษกที่มีความรอบรู้มีคุณภาพไม่ใช่เอาโฆษกปาก
ตลาด มีหัวไม่รู้จักคิดใช้หัวเดินต่างเท้าไล่จิกไล่กัดรัฐบาลไปวันๆ คุณอนุสรณ์มีแต่จะท าให้พรรคเพ่ือไทยตกต่ าทรุดลงไป
เรื่อยๆเดี๋ยวคนโน้นออกเดี๋ยวคนนี้ออก ผมยังอดสงสัยเลยว่าคุณลัดดาวัลย์ วงศรีวงศ์ อดีตโฆษกพรรคเพ่ือไทย ยังต้อง
ลาออกจากพรรคอยู่ไม่ได้ และเอาคุณอนุสรณ์ มาเป็นโฆษกพรรคแทนหรือไม่”   
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64528  
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28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:24 น. 

'จตุพร' ฟันธง พปชร. มาเร็วเคลมเร็ว! ถามกองเชียร์หน้ามืด เห็นตวัเลขฆ่าตัวตายยังทนอยู่
กับรัฐบาลหรือเปล่า 

 
28 เม.ย.63-นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวใน

รายการ PEACE TALK ถึงความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคแกนน าจัดตั้ง
รัฐบาลในขณะนี้ 

นายจตุพร ยกประวัติศาสตร์การเมืองตั้งแต่ปี 2498-2535 มาอธิบายการต่อรอง แย่งชิงผลประโยน์ทาง
การเมือง แล้วต้องมาถึงจุดจบของพรรคการเมืองฝ่ายอ านาจนั้นๆ ส าหรับความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐนั้น คงมี
จุดจบไม่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้ ในประวัติศาสตร์ เป็นการบอกถึงการสืบทอดอ านาจทางการเมืองที่มีจุดจบไม่แตกต่างกัน เพียงต่างกันแค่
เวลาเท่านั้น ในปี 2498 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขณะเป็นนายกรัฐมนตรี เขาตั้งพรรคเสรีมนังคศิลาขึ้นมา เพ่ือลง
เลือกตั้งเมื่อ 26 ก.พ. 2500 แล้วชนะได้ ส.ส. 85 ที่นั่ง จาก 160 ที่นั่ง แต่ถูกกล่าวหาว่า เป็นการเลือกตั้งสกปรก โดยใช้
อ านาจรัฐมาสนับสนุนพรรคเสรีมนังคศิลา เกิดทุจริต ใช้เครือข่ายผู้มีอิทธิพลเวียนเทียนลงคะแนนเสียง กระทั่ง 2 มี.ค. 
2500 นักศึกษาประชาชนเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งสกปรก 

แล้วลุกลามไปถึงการยึดอ านาจเมื่อ 16 ก.ย. 2500 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รองหัวหน้าพรรคเสรีมนังคศิลา 
ซึ่งเป็น ผบ.ทบ. แต่ไม่ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง และเสนอนายพจน์ สารสิน เป็นนายกฯ แล้วจัดเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อ 15 ธ.ค. 
2500 เพ่ือให้พรรคการเมืองชิงชัยจ านวน ส.ส. 160 คนกัน 

ผลเลือกตั้งปรากฎไม่มีพรรคการเมืองได้เสียงเกินครึ่งสภา พรรคเสรีมนังคศิลา ลงเลือกตั้งได้ 4 ที่นั่ง แต่ แต่
พรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้ 44 ที่นั่ง นอกจากนี้พรรคประชาธิปัตย์ ฝ่ายค้านได้ 29 ที่นั่ง 

หลังการเลือกตั้งประมาณสัปดาห์ เมื่อ 21 ธ.ค. 2500 ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ ท าให้จอมพลสฤษดิ์ ยุบพรรคสห
ภูมิ แล้วตั้งพรรคชาติสังคม มีจอมพลสฤษดิ์ เป็นหัวหน้าพรรคด้วยตัวเอง แล้วกวาดต้อน ส.ส.อิสระเข้าพรรค จึงสามารถ
ตั้งรัฐบาลได้ส าเร็จ แต่ตั้งให้จอมพลถนอม กิตติขจร รองหัวหน้าพรรค เป็นนายกรัฐมนตรี 
รัฐบาลของจอมพลถนอม บริหารประเทศล าบากยากเย็น นักการเมืองต่อรองขอประโยชน์ จอมพลสฤษดิ์ ยึดอ านาจอีก
ครั้งใน 20 ต.ค. 2501 และจอมพลสฤษดิ์ ขึ้นเป็นนายกฯเอง พร้อมยกเลิกพรรคการเมือง 
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หลังมีรัฐธรรมนูญใหม่ในปี 2511 จอมพลถนอม ตั้งพรรคสหประชาไทยเมื่อ 24 ต.ค. 2511 และเป็นหัวหน้า
พรรคเอง ลงเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี 2512 และพรรคสหประชาไทยชนะเลือกตั้งเสียงข้างมาก 75 จาก 219 ที่นั่ง จึง
รวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลผสมขึ้น ซึ่งจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีตามเดิม การต่อรอง แย่งชิงประโยชน์ระหว่างพรรค
ร่วมท าให้รัฐบาลจอมพลถนอมบริหารประเทศด้วยความล าบากจึงตัดสินใจยึดอ านาจตัวเองเมื่อ 17 พ.ย. 2514 แล้วเป็น
จุดเริ่มต้นน าไปสู่เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 

จากประวัติศาสตร์การเมืองที่กล่าวมานั้น ชี้ให้เห็นว่า การบริหารอ านาจต้องต่อรอง แลกกันด้วยผลประโยชน์ 
แล้วน าไปสู่การยึดอ านาจล้มพรรคการเมืองทั้งหมดรวมทั้งพรรคสหประชาไทยด้วย เมื่อมาถึงการก่อตั้งพรรคการเมือง
ตัวแทนของฝ่ายอ านาจ ซึ่งเป็นพรรคที่สาม คือ พรรคสามัคคีธรรม แม้ไม่มีทหารมาสังกัดพรรค แต่ชนะเลือกตั้งปี 2535 
ได้เสียงอันดับหนึ่ง 79 เสียงจาก 360 เสียง แต่สถานการณ์เกมการเมืองน าพาให้ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ต้องหลุด
ปากเสียสัตย์เพื่อชาติ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วลามไปสู่เหตุการณ์ประชาชนประท้วงในเหตุการณ์พฤษทมิฬ 2535 

นายจตุพร กล่าวว่า ตั้งแต่พรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นมาในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 แม้เป็นพรรคการเมือง
ของฝ่ายอ านาจจัดตั้งขึ้น ซึ่งไม่แตกต่างจากพรรคการเมืองในอดีตที่กล่าวมานั้น แต่เมื่อผนึกก าลังกับ ส.ว. 250 เสียง
สนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วในที่สุด จึงเกิดการเคลื่อนไหวกดดันนายอุตตม สาว
นายน รมว.คลัง ให้พ้นจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งการกดดันนี้จะน าไปสู่การปรับ ครม.ในอนาคตอีกด้วย 

ดังนั้น พรรคการเมืองแบบพลังประชารัฐ จึงสะท้อนพฤติกรรมทางการเมืองแบบมาเร็วและเคลมเร็ว ด้วยการ
อ้างถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เสียเอง ส่วน พล.อ. ประยุทธ์ ยังไม่มี
ความเห็นกับความขัดแย้งในพรรคครั้งนี้ 

อย่างไรก็ตาม ในพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะพลังประชารัฐ แต่ประชาธิ ปัตย์ และภูมิใจไทยไม่
แตกต่างกัน ซึ่งมีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้นบรรยากาศการเมืองในขณะนี้ จึงเป็นลักษณะคล้ายกับพรรค
เสรีมนังคศิลา และสหประชาไทยครองอ านาจ เพราะการเมืองเป็นเรื่องอ านาจและผลประโยชน์ "นักการเมืองโดย
ธรรมชาติถูกสร้างให้เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ คนไม่ได้เป็นนัการเมืองอาชีพจะไม่เข้าใจสัจธรรมของนักเลือกตั้ง ที่ไม่รู้จักพอ 
เพราะการต่อรองผลประโยชน์ทุกเวลาอยู่ในสายเลือดนักการเมือง" 

นายจตุพร กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ยึดอ านาจเมื่อปี 2557 เป็นต้นมา ได้ครอบครองอ านาจเบ็ดเสร็จทุก
อย่าง แต่ขณะนี้ย่อมรู้ดีว่า ก าลังจะเจออะไรจากนักการเมือง โดยตามมิติประวัติศาสตร์แล้ว คงจบลงด้วยการยึดอ านาจ
ตัวเอง แต่สภาพปัจจัยการเมืองและสังคมในขณะนี้แตกต่างจากปี 2557 อย่างมาก อีกทั้งวันนี้ ในยามที่นักการเมืองเกิด
ขัดแย้งต่อรองผลประโยชน์ท่ามกลางชาติมีปัญหานั้น ประชาชนจะได้ผลกระทบ 
“ผมเคยย้ าว่า การประกาศฉุกเฉินในสถานการณ์โควิดนั้น เป็นการก าจัดสิทธิ์ประชาชน แม้ประชาชนให้ความร่วมมือ 
แต่ต้องได้รับความคุ้มครอง ดูแลจากรัฐบาล เมื่อไม่ให้เขาท างาน รัฐบาลต้องเลี้ยงดูเขา อีกทั้งเงินน ามาเลี้ยงดูเขาก็คือ
เงินของเขา ไม่ใช่เงินของรัฐบาล” 

นายจตุพร ยกตัวอย่างว่า ลองคิดดูคนไปหน้ากระทรวงคลัง แล้วซดยาเบื่อหนูฆ่าตัวตาย กลไกของ กระทรวง
คลังยังต้องใเวลาถึง 3 วันจึงจะได้เงินช่วยเหลือ 5 พันบาท พร้อมกับรู้ทันที่ว่า เธอมีคุณสมบัติครบ แต่ถ้ามีความเป็น
มนุษย์แล้ว ต้องออกมาขอโทษประชาชน แล้วรีบด าเนินการให้เธอไม่ใช่รอถึง 3 วัน ดังนั้น การบริหารจัดการโดยไม่
ค านึงความรู้สึกประชาชนกันได้อย่างไง 
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นายจตุพร กล่าวว่า ในสถานการณ์โควิดนั้น ต้องปรบมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้มาจนมีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่แค่ 7 คนเท่านั้น แต่คนมีความยากล าบากยังไม่เปลี่ยนแปลง "ถามกองเชียร์ที่ก าลังหน้ามืดอยู่ว่า ตัวเลขการฆ่า
ตัวตายขณะนี้ถ้าเกิดกับรัฐบาลอื่น คุณจะทนอยู่เหมือนกับรัฐบาลนี้หรือเปล่า บ้างคนหลับหูหลับตาโฆษณาชวนเชื่อเลย 
ว่า คนเดือดร้อนเป็นการเดือดร้อนทางการเมือง" 

สิ่งส าคัญ ตนเคยเตือนแล้วว่า การแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนต้องมองที่เบื้ องหน้า อย่ามองเบื้องหลัง ถ้า
มองที่เบื้องหลังคุณจะไม่คิดแก้ไขปัญหาของประชาชน แต่ถ้ามองเบื้องหน้าเห็นความเดือดร้อน แล้วแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนจบ เบื้องหลังจะมีหรือไม่มีก็จบไปโดยปริยาย แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ แล้วบอกว่าเขามีเบื้องหลังนั้น เป็น
คุณจะไปซดยาฆ่าตัวตายหรือไม่ ลองคิดดู การแก้ปัญหาความเดือดร้อนต้องใจใหญ่ ท าพร้อมกันทั่วประเทศ แต่ขณะนี้
เป็นเดือนยังมีเสียงบ่นซ้ าซากประชาชนไม่ได้รับเงินเยียวยา ซึ่งน่าจะได้ตั้งนานแล้วเพ่ือประทังชีวิต ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
การแก้ปัญหาไม่ได้เพราะใจไม่ใหญ่พอ 

“อย่าให้ประชาชนหิว รัฐบาลใดปล่อยให้ประชาชนอดอยาก ความล่าช้าเยียวยาคือความไม่ยุติธรรม ถ้า
ประชาชนฆ่าตัวตายแล้วให้เงินจะเกิดประโยชน์อะไร วันนี้ผมไม่ต้องการให้จบด้วยความสูญเสีย แต่ต้องการให้จบลงด้วย
ความประชาชนได้รับการแก้ไขความอดอยากความหิวโหย ความทุกข์ยาก ซึ่งไม่ใช่การจบลงแบบประวัติศาสตร์การเมือง
เชิงอ านาจเหมือนในอดีต” 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64530  
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28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:41 น. 

'ป้าธิดา' ฟันธงเศรษฐกิจแย่เพราะรัฐประหารไม่ใช่โควิด ประเทศอืน่ไม่มีใครฆ่าตัวตายแขง่
กับติดเชื้อ 

 
 
 
28 เม.ย.63-   นางธิดา ถาวรเศรษฐ แกนน านปช. กล่าวในการมอบถุงยังชีพ โครงการ #ประชาชนช่วย

ประชาชน ตอนหนึ่งว่า ปัญหาประเทศเรามันไม่ใช่ปัญหา COVID อย่างเดียว คือปัญหา COVID มันก็หนักทั้งโลก เมื่อ
การเมืองไม่ได้คืนอ านาจให้กับประชาชน ปัญหาเศรษฐกิจครั้งหลังยิ่งถดถอยตั้งแต่ท ารัฐประหาร เวลาไปพบประชาชนก็
จะบอกว่าเศรษฐกิจแย่ คือมันมีมาก่อนแล้ว เพราะการเมืองมันไม่ถูกต้อง เศรษฐกิจมันก็ไม่สามารถเดินหน้าได้ 

ในสังคมไทย โครงสร้างการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า มันแก้ไม่ได้ดี ดังนั้น อย่างคุณหมอหวายก็ใช้ค าว่า "สาย
ป่านสั้น" พอเวลามีโรคติดเชื้อความทุกข์ยากนั้น ประเทศอ่ืนเขาไม่มีใครฆ่าตัวตายแข่งกับจ านวนคนที่ตายเพราะการติด
เชื้อ บ้านเราติดเชื้อน้อย แต่ตายเพราะฆ่าตัวตาย ตายเพราะฆ่ากันเอง มากกว่าการตายด้วยการติดเชื้อ มันน่าเศร้าหรือ
เปล่า? 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64541  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/64541
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28 เมษายน 2563  

'สนธิรัตน'์ ชี้ 'เปลี่ยนหัวหน้าพรรค ไม่ควรเกิดขึ้นในช่วงน้ี' 

 
 
"สนธิรัตน์" รมว.พลังงาน ชี้ "เปลี่ยนหัวหน้าพรรค ไม่ควรเกิดขึ้นในช่วงนี้" เผยไม่มีใครกดดันลาออกจาก 
"เลขาธิการ พรรคพลังประชารัฐ" 
 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย 
เช้านี้ (28 เม.ย.) กรณีกระแสความเปลี่ยนแปลงในพรรค เรื่องเปลี่ยนตัวหัวหน้าและเลขาธิการพรรค ว่า ไม่มีใครโทรมา 
ไม่ใครสะกิดให้ลาออกจากเลขาธิการพรรค  
 พร้อมเผยว่าไม่เคยเจออย่าง ดร.อุตตม สาวนายน รมว.คลัง ที่ถูกจี้ให้ลาออกจากต าแหน่ง ส าหรับเรื่องนี้เกิด
ขึ้นมาแบบงงๆ คนในพรรคก็สับสน ว่าจริงหรือไม่จริง มีความสับสนในรายละเอียด และย้ าว่า การเปลี่ยนหัวหน้าพรรค 
ไม่ควรเกิดข้ึนในช่วงนี้ 
 ประเด็นดังกล่าว ดร.อุตตม เคยเล่าให้ฟัง แต่เรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในช่วงนี้ ไม่อยากให้สื่อลงลึกในเรื่องนี้ในเวลา
นี้ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19ระบาด ไม่อยากให้มีการวิเคราะห์ให้ลากยาวเกินไป ขอให้โรคโควิดคลี่คลายค่อยมาคุยกัน 
ขอทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ีก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878152 
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วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563, 17.20 น. 

'พปชร.'ลากไส้กันยับ แฉก๊วนตัวป่วนไล่ขย่ม 4 กุมาร หวังฟาดเก้าอี ้'รมต.' 
เสียบเก้าอี้รมต. ไล่อตุตม การเมือง พปชร.  

 
ศึกในพปชร.ยังระอุ แฉกันยับก๊กส.ส.ตัวป่วนขย่มหัวหน้าพรรคออก หวังเสียบเก้าอ้ีรัฐมนตรี หลังใกล้ครบ 1 ปีครม.
ชุดแรก ชี้ เวลานี้ต้องช่วยประชาชนก่อน หว่ันกระทบคะแนนนิยม 
 วันที่ 28 เมษายน 2563 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถึงกระแสข่าวความพยายามกดดันให้มี
การเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะต าแหน่งหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค ระบุว่า ภายหลังมีกระแสข่าว
ออกไป ส่งผลให้ ส.ส.กลุ่มต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความกังวล และไม่เห็นด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆ
ในพรรคช่วงนี้เพราะประชาชนก าลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ ซึ่งควรทุ่มเทเวลาไปช่วยกัน
ดูแลประชาชนที่เดือดร้อนก่อน 
 แหล่งข่าวระดับสูงในพรรคพปชร. ระบุว่า กระแสข่าวการขย่มให้เปลี่ยนหัวหน้าพรรค มาจากส.ส.กลุ่มหนึ่ง 
ภายใต้การน าของ"นาย ส."ที่มีบทบาทภายในพรรค ร่วมกับ"นาย ว." และ "เสธ.อ."ซึ่งมีสถานะเป็นส.ว. แต่มีบทบาทใน
พรรคพลังประชารัฐมาโดยตลอดอยู่เบื้องหลัง เพราะกระแสข่าวปรับเปลี่ยนหัวหน้าพรรค ออกมาสอดรับกับมีไลน์กลุ่ม 
ส.ส.หลุดออกมาที่แสดงชัดเจนว่าไม่เอาหัวหน้าและเลขาธิการพรรคแล้ว 
 “วิเคราะห์ได้ว่า ส.ส.กลุ่มนี้ต้องการขย่มกลุ่มสี่กุมาร ของหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค ออกจากต าแหน่ง 
เพ่ือที่กลุ่มตัวเอง จะมีโอกาสนั่งเก้าอ้ีรัฐมนตรีแทน หากมีการปรับคณะรัฐมนตรี หลังจบสถานการณ์โควิด ซึ่งก็ใกล้จะ
ครบ 1 ปีของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดแรกแล้ว” แหล่งข่าว ระบุ 
 แหล่งขา่วระดับสูงภายในพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยด้วยว่า แกนน ากลุ่มต่างๆ ยังขอไม่พูดคุยเรื่องนี้ เพราะ
เห็นว่า ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนช่วงนี้ หรือเล่นการเมืองกับแบบเดิม ก็จะส่งผลต่อคะแนน
นิยมของรัฐบาลด้วย  ขณะเดียวกัน บรรดา ส.ส.ของพรรค ยังสะท้อนว่า อยากให้ยุติ การโทรล็อบบี้ให้ลาออกจากการ
เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย เพราะเวลานี้อยากช่วยชาวบ้าน ส่วนกรรมการบริหารพรรค จะออกหรือไม่ ก็ให้หารือใน
ที่ประชุมพรรคจะดีกว่า 
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 ขณะที่ หนึ่งใน ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ก็ยอมรับว่า ไม่สบายใจ หลังเกิดกระแสข่าวการเปลี่ยนหัวหน้า
พรรค รวมถึงมีไลน์ของ กลุ่มส.ส.หลุดออกมา ที่ตอกย้ าว่า ไม่เอาหัวหน้าพรรคแล้ว ซึ่งมองว่า ช่วงนี้ ประชาชนก าลัง
ล าบาก ควรหยุดท าการเมือง และช่วยกันดูแลประชาชนในยามเดือดร้อน พร้อมเปิดเผยว่า จากการลงพ้ืนที่ ก็มีเสียง
ประชาชน สะท้อนมาถึงการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคว่า ไม่ควรเกิดข้ึนในช่วงนี้ ดังนั้นตนคิดว่า ควรเว้นการเมืองช่วงนี้ไป
ก่อน  เพราะหากเปลี่ยน อาจส่งผลต่อคะแนนนิยมของพรรคได้ 
 “การที่มี ส.ส.ออกมาเคลื่อนไหว โจมตีการท าหน้าที่ของหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค ว่าไม่ดูแล ส.ส.นั้น 
เป็นการมุ่งการเมืองจนเกินไป เพราะบทบาทของตัวเองที่เป็นอยู่ก็ดูแลส.ส.ของพรรคไม่ได้ทั้งหมด และยังมีการตั้งกลุ่ม
ไลน์เฉพาะกลุ่มตัวเองอีก โดยหากรู้หน้าที่ เหมือนที่โจมตีคนอื่น ก็คงไม่คิดแบ่งกลุ่มไลน์ และท าหน้าที่ดูแล ส.ส.ทั้งพรรค 
ซึ่งคิดว่าเขาต้องท าหน้าที่ตัวเองก่อน ที่จะต าหนิคนอ่ืน โดยต้องเอาผลงานเข้าแลก ไม่ใช่จะเล่นแต่การเมือง” ส.ส.พลัง
ประชารัฐ รายหนึ่งระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489532/preview 
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วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563, 18.22 น. 

ราชกิจจาฯประกาศขยาย 'พรก.ฉุกเฉิน' คุมโควิด-19ถึง 31 พ.ค. 63 

 
วันที่ 28 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 แล้ว นั้น โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงปรากฏอยู่ แม้จะ
ควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขไทย ความเข้าใจ สถานการณ์ และที่
ส าคัญคือความร่วมมือจากภาคประชาชน  
 แต่เนื่องจากโรคนี้ยังคงระบาดรุนแรง อยู่ในหลายประเทศและยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด และการไม่น าพาต่อมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนด อันแสดงให้เห็น
ถึงโอกาสเสี่ยงต่อ การแพร่เชื้อ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้เตือนให้การผ่อนคลายหรือการยกเลิกมาตรการป้องกันโรค 
พึงท าด้วยความระมัดระวังและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะเป็นที่ปรากฏแล้วว่าภายหลังการยกเลิก การควบคุม 
สถานการณ์ในบางประเทศได้กลับมารุนแรงขึ้นใหม่  
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งรัฐบาล
จะได้ประเมินสถานการณ์ โดยอาจเพ่ิมความเข้มงวดหรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูลของฝ่าย
สาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายเศรษฐกิจ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงให้ขยายระยะเวลาการ
ใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ส าหรับxปะกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
อ้างอิง :  https://www.naewna.com/politic/489547/preview 
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วันอังคาร ท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563, 19.36 น. 

'พรเพชร' ชี้ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินไม่กระทบประชุม ส.ว. 25-26 พ.ค.นี ้
 

 

‘พรเพชร’ ชี้ ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่กระทบประชุมสว.25-26พ.ค.นี้ ย้ าเข้มมาตรการเว้นระยะห่างป้องโควิด-19 
วันที่ 28 เมษายน 2563 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงการขยายเวลาการบังคับใช้พระราช

ก าหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่ 30 พ.ค.นี้ว่า ไม่มีผลท าให้ต้องเลื่อนการประชุม
ครั้งแรกหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของวุฒิสภาที่ก าหนดไว้ในวันที่ 25 - 26 พ.ค. 
เนื่องจากการประชุมสามัญประจ าปีนั้นเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ดังนั้น วุฒิสภาจึงถือว่ามีหน้าที่ที่ต้องประชุม
ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายก าหนดไว้ 

“ผมเข้าใจว่า ช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นต้องคุมเข้มเรื่องการตรวจสอบบุคคล และ
ก าหนดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เตรียมแผนไว้รองรับแล้ว ส าหรับการประชุม
วุฒิสภาในวันที่ 25 - 26 พ.ค.นี้ จะใช้ห้องประชุมจันทราที่มีที่นั่ง 350 ที่ ขณะที่ ส.ว. มี 249 คน สามารถจัดมาตรการ
เว้นระยะห่างในห้องประชุมได้” ประธานวุฒิสภา กล่าว 

นายพรเพชร กล่าวอีกว่า วาระแรกที่ส.ว.จะพิจารณาคือ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือตรวจสอบประวัติ 
พฤติกรรมและพฤติการทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการให้ความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ซึ่งการให้ความเห็นชอบหรือไม่นั้น ได้ก าหนดมาตรการการลงคะแนนและเว้นระยะห่างเตรียมไว้แล้ว ขณะที่การประชุม
กรรมาธิการของวุฒิสภายังสามารถประชุมได้เป็นปกติ แต่ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสั งคมและการรักษาความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489575  
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/489575
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ไทยรัฐฉบับพิมพ์29 เม.ย. 2563 05:23 น. 

นายกไม่สนศึกพรรค ที่แย่งชิง-การน า ไม่ใช่เรือ่งส าคัญ  

 
 
 “ธรรมนัส” ย่องเงียบพบ “สมคิด” 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 เม.ย.ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เชื่อม
สัญญาณไปยังแต่ละกระทรวง มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมอยู่ที่ท าเนียบฯ ทั้งนี้ทันทีที่
นายกฯเดินทางถึงท าเนียบฯ ผู้สื่อข่าวรายงานพยายามสอบถามนายกฯถึงบทบาทการเป็นคนกลางประสานลดความ
ขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ยินค าถาม และไม่ได้ชี้แจงอะไร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนน าพรรคพลังประชา
รัฐ เข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ที่ห้องท างาน พูดคุยกันประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อน ร.อ.ธรรมนัสเดินทาง
กลับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือประชุม ครม. คาดมีการหารือถึงปัญหาความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐ 
ขอปิดปากปมขัดแย้งใน พปชร. 

ต่อมาเวลา 13.15 น. พล.อ.ประยุทธ์แถลงภายหลังประชุม ครม.ด้วยการไลฟ์สดผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้า แต่ไม่
ยอมตอบค าถามที่ผู้สื่อข่าวส่งไปล่วงหน้าว่าหนักใจหรือไม่กับข่าวความขัดแย้งศึกภายในพรรคพลังประชารัฐ โดยกล่าว
ตัดบทว่าในส่วนการเมืองที่ถามมาหลายเรื่องขออนุญาตไม่ตอบในช่วงนี้ เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องส าคัญ ช่วงนี้เป็นเรื่องการ
ดูแลฟ้ืนฟูและจะคืนความสุขอะไรประชาชนได้บ้างมากกว่า เรื่องอ่ืนที่ไม่เป็นประโยชน์ เรื่องอะไรที่สร้างความบิดเบือน 
สร้างความไม่เข้าใจอย่าพูดกันดีกว่าช่วงนี้ ต้องขอร้องประชาชนทุกภาคส่วน ถ้าช่วยกันมองเห็นเจตนารมณ์ของรัฐบาล 
ครม.ทุกคนมุ่งมั่นแก้ปัญหาประชาชน เราไม่สามารถดูแลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะต้องดูความเดือดร้อนเป็น
หลัก และดูสถานการณ์ด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ขอบคุณ ครม.ทุกคนและทุกภาคส่วน 
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ยาหอมมุมมองตรงกับรัฐบาล 
นายกฯกล่าวอีกว่า ความคิดเห็นที่เสนอมาตรงกับมุมมองรัฐบาล คือโลกหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกภูมิภาค 

ทุกประเทศ ทั้งการด ารงชีวิตและเรื่องต่างๆ ทุกคนให้ความส าคัญสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วันนี้ไม่ควรจะมีข้างกัน ควร
เป็นข้างเดียวกันหมดดูแลประชาชนคนไทยให้ดีที่สุด ให้สมกับความเป็นคนไทย สมกับอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีน้ าใส
ใจคอเผื่อแผ่แบ่งปัน มีจิตส านึก โดยเราต้องสานต่อตาม 6 ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เดิมในการพัฒนาประเทศเต็มรูปแบบ หลุด
พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง อาศัยภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนร่วมกัน คงไม่สามารถท าได้เพียงคนเดียว 
รัฐบาลจะออกมาตรการอะไรมา ถ้าประชาชนไม่เห็นชอบ ไม่ร่วมมือก็ไม่ส าเร็จ วันนี้ปัญหาเฟกนิวส์ได้ย้ าให้ทุกกระทรวง
ติดตามใช้กฎหมายเข้าไปด าเนินการ วันนี้อย่าลืมว่ามี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ค่อนข้างแรงกว่ากฎหมายปกติ ตรวจสอบหมด 
จับกุมด าเนินคดีแล้วหลายราย ก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาล 
“สุชาติ” รับ ส.ส.มีบ่นอึดอัดบ้าง 

นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.
พลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เปิดทางเคลียร์ใจหลังมีไลน์หลุดจากกลุ่ม ส.ส.ภาคกลางระบุหัวหน้าพรรค
และเลขาธิการพรรคไม่ช่วยเหลือลูกพรรคว่า ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ระบาด มี ส.ส.ภาคกลางหลายคน
ได้ระบายปัญหากันมากมาย จึงเข้าไปตอบไลน์ในฐานะประธาน ส.ส.ว่า หากไม่มีใครช่วยพวกเราในวันนี้ ตนจะช่วยพ่ีๆ
เพ่ือนๆทุกคนเอง หลังจากนั้นนายสนธิรัตน์ช่วยเรื่องแอลกอฮอล์มาบ้าง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี หัวหน้ากับเลขาฯพรรคเปรียบ
เป็นพ่อกับแม่ ลูกๆ มีร้อยกว่าคนต้องมีลูกที่มีความอึดอัดน้อยใจเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ และที่ระบุลง
ในไลน์ว่าไม่เอาด้วยแล้ว หมายถึงตนไม่ไปคุยด้วยแล้ว เพราะทั้งหัวหน้าและเลขาฯท างานให้นายกฯแก้ปัญหาอยู่ เราต้อง
แก้ปัญหาด้วยตัวเองจะดีกว่า พยายามคิดในมุมท่ีดีว่า ส.ส.ต้องช่วยตัวเองก่อน 
ปัดยังไม่ได้คุยเรื่องปรับ ครม. 

นายสุชาติกล่าวต่อว่า ส่วนกระแสข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์พรรค
พลังประชารัฐ ต้องการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคนั้น ส.ส.ไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้เลย เพราะยังไม่มีก าหนด การประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ทุกพรรคอยู่ในโหมดการแก้ปัญหาโควิด-19 ทั้งนั้น เมื่อถามว่าหากมีการประชุมพรรคจะมี
การหารือเรื่องปรับ ครม.หรือไม่ นายสุชาติตอบว่า การปรับ ครม.เป็นอ านาจและดุลพินิจของนายกฯ ไม่ขอก้าวล่วง ช่วง
นี้เป็นเวลาของการแก้ปัญหาโควิด ไม่ควรเอาการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง 
 
 
พท.แนะให้ปรับวิธีเยียวยาใหม่ 

ที่พรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพ่ือ
ไทย และนายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์พรรค ร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค 
น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า 1.เรื่องการเยียวยา มีผู้เดือดร้อนลงทะเบียนไว้ 27 ล้านคนเศษ แต่มีผู้ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 
เพียง 7.5 ล้านคน ชัดเจนว่าการเยียวยายังล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อความเดือดร้อนของประชาชน ที่ต้อง
เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรงที่สุด ขอเสนอให้ยกเลิกวิธีการเยียวยาที่ใช้อยู่ เปลี่ยนมาใช้การเยียวยาถ้วนหน้า ทุก
ครอบครัว ครอบครัวละ 10,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ใช้เงินประมาณ 600,000 ล้านบาท หากรัฐบาลยืนยันจะแยก
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เป็นกลุ่มอาชีพ ขอเรียกร้องให้เยียวยาเกษตรกรครอบครัวละ 35,000 บาท ส่วนกรณีลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ถูก
เลิกจ้าง ให้ส านักงานประกันสังคมจ่ายเงินตามสิทธิให้แก่ลูกจ้าง 
 “สุทิน” ฉะฉวยโอกาสปิดปาก ส.ส. 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า กรณีวิปรัฐบาลมีมติไม่ให้เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญนั้น 
คาดไม่ผิดมาแต่ต้นว่ารัฐบาลต้องหนีสภาฯอยู่แล้ว แม้แต่สมัยประชุมปกตินายกฯยังหนีการประชุมตลอด ส่วน ส.ส.
รัฐบาลชิงปิดประชุมบ้าง หนีประชุมบ้าง กดบัตรแทนกันบ้าง แต่คราวนี้เสียดายโอกาสของประชาชนที่จะได้สะท้อน
ความทุกข์ยาก และตรวจสอบการท างานในวาระพิเศษนี้ ข้ออ้างว่าเกรงจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดนั้น เป็นการฉวย
โอกาสเอาโควิดเป็นข้ออ้างหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ขอถามรัฐบาลว่าถ้าโควิดยังทรงอยู่แบบนี้ไปอีก 1 ปี ก็จะไม่มีการ
ประชุมสภาฯใช่หรือไม่ และขอถามกลับไปยังประธานวิปรัฐบาลว่าที่มีคนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีกินรัฐบาลจะรับผิดชอบ
หรือไม่ ถ้ากู้มามโหฬารอย่างนี้ ไม่ถามไม่ฟังใครอย่างนี้ พล.อ.ประยุทธ์และรัฐบาลจะรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้เองหรือไม่ การ
ที่รัฐบาลอุ้มแต่คนรวยแล้วแบ่งเศษเนื้อให้ชาวบ้าน ใครรับผิดชอบ 
“แรมโบ้” พูดทีไรท า “ลุง” เจ๊งตลอด 

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวตอบโต้นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย รมต.ประจ าส านัก
นายกฯ กล่าวหาคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ท าเฟกนิวส์เรื่องตัดงบบัตรทอง 2,400 
ล้านบาท ว่า ประเด็นตัดงบบัตรทองประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งประเทศ คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงแล้ว 
แสดงว่าไม่ได้เป็นข่าวปลอม พฤติกรรมของนายสุภรณ์ที่แสดงออกหลายครั้ง แม้แต่สื่อที่เป็นกองเชียร์ พล.อ.ประยุทธ์ ยัง
ส่ายหน้าเอือมระอา ยิ่งออกมาพูดยิ่งเป็นลบต่อ พล.อ.ประยุทธ์ นอกจากไม่ช่วยอะไรยังท าให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก 
การออกมาตอบโต้ทุกเรื่องของนายสุภรณ์ ไม่ได้ท าให้รัฐบาลดูดีขึ้น ลักษณะเจตนาดีแต่ประสงค์ร้าย พูดทีไรรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์เจ๊งทุกที 
เซ็ง ส.ส.รบ.ลงพื้นที่แค่รักษาเสียง 

ด้านนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชี รายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ความพยายามในการ
เลี่ยงเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญของฝั่งรัฐบาล เพียงเพราะกลัวมาตรการควบคุมโรคหรือก าลังหนีการตรวจสอบกันแน่ 
เท่าที่ติดตามเห็นว่า ส.ส.ฝั่ง รัฐบาลลงพ้ืนที่เยี่ยมประชาชน แต่กลับไม่เห็นความเดือดร้อนของพวกเขาเลยหรือ หรือลง
พ้ืนที่เพียงเพ่ือรักษาคะแนนนิยมอย่างผิวเผิน ขอแนะน าว่าหากอยากรักษาอ านาจต่อไป ขอให้รีบเร่งแก้ปัญหาพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างจริงใจ ที่ผ่านมาประธานสภาฯพูดชัดว่าสภาฯพร้อมจะเปิดประชุม โดยมีมาตรการควบคุมโ รคอยู่แล้ว 
ปัญหาของประชาชนจะสามารถแก้ไขได้เร็วตามมา ในอดีตการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญท ามาแล้วหลายครั้ง ขอ
เรียกร้องไปยัง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแสดงบทบาทในฐานะผู้แทนราษฎรเพ่ือท าให้มาตรการรัฐบาลตอบสนองประชาชนได้
ดีกว่านี้ และควบคุมการใช้งบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใส 
 
อัด “เสรี” อุปสรรคพัฒนาการเมือง 

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การ
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า การแสดงออกของประชาชนต่อสาธารณะ เป็นสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ และเป็นเสียงที่รัฐต้องฟังด้วยความเคารพ และเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาและ
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ประชาชน ความตื่นตัวทางการเมืองของนักศึกษาเป็นสิ่งสวยงาม แต่การที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการ
พัฒนาการเมือง วุฒิสภา ออกมาสนับสนุนรัฐบาลที่สืบทอดอ านาจ ล่าสุดยังดูถูกใส่ร้ายนักศึกษาเป็นเครื่องมือทาง
การเมือง นี่คือทัศนคติที่ผิดและยิ่งชัดเจนว่า ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. เป็นความเลวร้ายที่บั่นทอนการพัฒนา
การเมืองอย่างแท้จริง อยากฝากไปยังนายเสรีควรเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานนี้ และฟังสิ่งที่ประชาชนสะท้อนถึงความ
ล้มเหลวและเลวร้ายของรัฐบาลชุดนี้ การยกสถานการณ์โควิดมาอ้างฟังไม่ข้ึน ระบอบ คสช.ที่เป็นมะเร็งร้ายแฝงอยู่ทั้งใน
สภา และองค์กรอิสระ เลิกดูถูกประชาชนเสียที 
 “เทพไท” จองกฐิน พ.ร.ก.เงินกู้ 

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เห็นข่าวมีคนกินยาฆ่าตัวตายที่หน้า
กระทรวงการคลังแล้ว รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ไม่คิดว่าจะมีการฆ่าตัวตายในสถานที่ราชการส าคัญซึ่งเป็นศูนย์กลาง
อ านาจการบริหารการเงินการคลังของประเทศ ทั้งนี้ เคยเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอาจมีการฆ่าตัวตายรายวัน ก็ปรากฏจริง
ให้เห็นแล้ว เชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะตามมาอีกแน่นอน ถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ และยังดึงดันใช้วิธีการ
เยียวยาแบบเดิม มั่นใจว่ารัฐบาลไม่สามารถเยียวยาผู้เดือดร้อนได้ครบทุกคน ยังมีคนตกหล่นไม่ได้รับการเยียวยาจาก
รัฐบาลอีกจ านวนหนึ่ง เมื่อรัฐบาลยังยืนยันจะใช้วิธีเยียวยาแบบนี้ ถือเป็นการแก้ปัญหาแบบเกาไม่ถูกที่คัน ในฐานะ ส.ส.
จะขอสงวนสิทธิ์อภิปรายซักถามในชั้นการพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแน่นอน 
ส.ว.มองไม่จ าเป็นรีบเปิดสภาฯ 

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข กล่าวว่า เห็นด้วยที่รัฐบาลเตรียมผ่อนคลาย
มาตรการต่างๆ เชื่อว่ารัฐบาลจะรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมโรคกับด้านเศรษฐกิจ และสังคมเป็นล าดับ จะปลดล็อก
ทั้งหมดต้องมีวัคซีนหรือต้องตรวจประชาชนเชิงรุกให้ได้ถึงร้อยละ 60-70 เป็นอย่างน้อย วันนี้มาตรการปิดเมืองสร้าง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ าอย่างหนัก จนไม่สามารถรอวัคซีนได้แล้วจึงเกิดเป็นกระแสให้มีคลาย
ล็อก แต่สิ่งที่น่ากลัวคือการระบาดระลอกสอง โดยมีปัจจัยจากกรณีคนไทยในต่างประเทศจ านวน 4 หมื่นคนจะทยอย
เดินทางกลับ อีกทั้งวันนี้คนเริ่มกลัวน้อยลงออกจากบ้านมากขึ้นแม้จะป้องกันตัวเอง ถ้ายังไม่มีวัคซีนต้องคลายทีละขั้น 
และส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพราะมีความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อ ควรรอให้
สถานการณ์เบาบางกว่านี้ อีกไม่ถึงเดือนสภาฯจะเปิดประชุมสมัยสามัญแล้ว ขณะนี้ พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับมีผลไปแล้ว 
ไม่จ าเป็นต้องเปิดสภาฯเพ่ือเร่งรับรอง พ.ร.ก.แต่อย่างใด 

 
 

ซัด “บิ๊กตู”่ รวบอ านาจสู้โควิดไร้ผล 
วันเดียวกันที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล นายเอกชัย หงส์กังวาล นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่น

หนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ขอให้ยุติการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
นายเอกชัยกล่าวว่า รัฐบาลอ้างวิกฤติโควิด-19 ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพ่ือรวบอ านาจการบริหารจากกระทรวง มาอยู่
ที่นายกฯเพียงคนเดียว มาตรการของ ศบค.หลายอย่าง เช่น ห้ามออกนอกเคหสถานประชาชนได้รับผลกระทบ แต่การ
เยียวยาไม่ทั่วถึง การห้ามชุมนุมมีผลท าให้ลูกจ้างไม่สามารถเรียกร้องสิทธิจากการขาดรายได้ ขณะที่ประชาชนบางส่วน
ถูกจับกุมด าเนินคดี เช่น กลุ่มที่รอรับแจกอาหาร ขณะเดียวกันรัฐบาลยังไม่มีหลักฐานแสดงถึงผลส าเร็จจากมาตรการ
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เหล่านี้ต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดที่ชัดเจน เพราะไม่มีมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก ท าให้ประเทศไทยไม่
ทราบตัวเลขผู้ป่วยที่ชัดเจน ดังนั้น ขอให้รัฐบาลไม่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
“วัชระ” จวก “สมคิด” ท าเสียหาย 

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ 
รมว.พาณิชย์ ถอนวาระออกจาก ครม. เรื่องที่ไทยจะเข้าร่วมกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 
(CPTPP) ว่า ขอสนับสนุนนายจุรินทร์ และอย่าไปสนใจนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่อนุมัติผลักดัน
เรื่องนี้ เพราะนายสมคิดสร้างความเสียหายให้กับประเทศมามาก ตั้งแต่สมัยอยู่กับนายทักษิณ ชินวัตร จนมาถึงผลักดัน 
EEC ให้ต่างชาติเช่าที่ดินในภาคตะวันออกได้ 99 ปี ยกเว้นภาษีได้สิทธิพิเศษกว่าผู้ประกอบการคนไทย การที่นายจุรินทร์
ถอนเรื่องออกถือว่าท าถูกต้องแล้ว และควรประกาศไปเลยว่าจะไม่เอาเรื่องนี้เข้ามาอีก จะเป็นอย่างไรก็เป็นกัน หากมี
การพิจารณาเรื่อง CPTPP อีก ขอให้ภาคประชาชน และเกษตรกรทุกองค์กร เข้าร่วมปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ไม่ใช่
เอ้ือเฉพาะเจ้าสัวเท่านั้น 
“โรม” แซะ “บิ๊กแดง” ปฏิรูป ทบ.เหลว 

อีกเรื่อง นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ภายหลังเหตุการณ์จ่าทหารก่อเหตุกราดยิง
ที่ จ.นครราชสีมา พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ออกมาประกาศว่าจะปฏิรูปกองทัพภายใน 90 วัน จะจัดระเบียบ
ธุรกิจของกองทัพ ขีดเส้นให้นายทหารเกษียณย้ายออกจากบ้านพัก ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร้องเรียน
โดยตรง นี่เหลือเพียง 2 สัปดาห์จะครบก าหนด 90 วันที่ พล.อ.อภิรัชต์รับปากไว้ คือวันที่ 12 พ.ค. นอกจากเราจะไม่ได้
เห็นความคืบหน้าอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้ว เรากลับยังได้รับรู้ถึงเรื่องราวของ ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี หรือ “หมู่อาร์ม” ที่
เปิดโปงขบวนการโกงเงินเบี้ยเลี้ยงทหารชั้นผู้น้อย ภายในศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 
ส.อ.ณรงค์ชัยพยายามร้องเรียนต่อหน่วยงานภายใน ปรากฏว่าถูกสอบสวนวินัยอยู่เพียงฝ่ายเดียว ต้องยอมเสี่ยงออกจาก
ค่ายมาขอความช่วยเหลือจากผู้มีปากเสียงในสังคม 
เลขาฯ ป.ป.ช. ลงชิงศาล ปค.สูงสุด 

วันเดียวกันเว็บไซต์ส านักงานศาลปกครอง เผยแพร่ประกาศ ก.ศป. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยมีนายปิยะ ปะทังตา ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่
ผ่านมา จ านวน 14 ราย ได้แก่ นายบุญเสริม นาคสาร นายวรวิทย์ สุขบุญ พล.ท.สุรพงศ์ เปรมบัญญัติ นายไพโรจน์ อาจ
รักษา นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์ นายธนสุนทร สว่างสาลี นายวินิตย์ ผลดี นายประหยัด เสนวิรัช 
นายรัชนันท์ ธนานันท์ นายบรรยาย นาคยศ นายอรรถพร สิงหวิชัย นายสุรพันธ์ บุรานนท์ และนายสมชาย กิจสนา
โยธิน ที่น่าสนใจคือนายวรวิทย์ สุขบุญ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1832673 
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วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563, 08.11 น. 
 

‘วัฒนา’ไล่หวดรัฐบาลห่วย แก้ศก.-โควิดไม่ได้ ฟุ้งรอฟัง พท.ฟรีเป็นวิทยาทาน 

29 เมษายน 2563 นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana 
Muangsook มีเนื้อหาดังนี้ 
 ผมยังยืนยันอีกครั้งว่าวิกฤตโควิด-19 คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ท าให้เราได้
เริ่มต้นนับหนึ่งพร้อมกับประเทศอ่ืนที่เคยได้เปรียบไทย แต่หลังโควิด-19 จะกลายเป็นไทยได้เปรียบแทน ส่วนวิกฤตที่
กลายเป็นมหาวิกฤตทุกวันนี้เพราะความห่วยของรัฐบาลเองไม่ต้องโทษใคร 
 เริ่มจากปัญหาการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลเพ่ิงสรุปวานนี้ว่าจะเยียวยาประชาชนรวม 16 ล้านคน 
เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะใช้เงินรวม 2.4 แสนล้านบาท แต่รัฐบาลได้กู้เงินมาเพ่ือเยียวยาถึง 6 แสนล้านบาท ปัญหาจึง
ไม่ได้เกิดจากการไม่มีเงิน 
 แต่เกิดจากวิธีบริหารจัดการแบบรัฐราชการที่สร้างความยุ่งยากและผู้น าที่ขาดสติปัญญา ท าให้การเยียวยาไม่
ทั่วถึงและล่าช้าจนคนต้องฆ่าตัวตาย 
 ส่วนเงินที่จะใช้เพ่ือพยุงและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รัฐบาลยังมีเม็ดเงินที่กู้ผ่านกระทรวงการคลังและปรับลด
งบประมาณอีก 5 แสนล้านบาท และกู้ผ่าน ธปท. 9 แสนล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะพยุงและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจถ้ามีสมองพอ 
แต่ที่น่ากลัวกว่าไวรัสคือรัฐบาลกู้เงินมาโดยยังไม่มีแผนที่จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
 แถมมือเศรษฐกิจบางคนยังคิดย้อนอดีตจะน าโครงการของรัฐบาลทักษิณที่ผ่านมาเกือบ 20 ปี มาเป็นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 อีก 
แบบนี้ก็เอวังครับ 

ขอแนะน าอีกทีว่าเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ควรถูกน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  
(1) เพ่ือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
(2) เพ่ือพยุงเศรษฐกิจที่มีอยู่ไม่ให้ล่มสลาย ไม่ให้เกิดการเลิกจ้างซึ่งจะซ้ าเติมสถานการณ์ประเทศ 
และ (3) เพ่ือการลงทุนธุรกิจในอนาคตหลังโควิด-19 ที่พฤติกรรมผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับสุขภาพและสุขลักษณะ 
(Health & Hygienity) โดยการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปในแนวดังกล่าวซึ่งไทยมีความพร้อม 
 แต่ถ้าคิดไม่ออกให้รอฟังจากพรรคเพ่ือไทยที่ก าลังจะจัดสัมมนาเรื่องนี้ ส่งคนมาฟังได้พรรคไม่คิดเงินเพราะถือ
เป็นวิทยาทานหรือการให้ทานทางปัญญา 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/489606 
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