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รู้
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     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 24 มกราคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนช่ันทีวีออนไลน ์ "บัตรเขย่ง" ออกเสียงใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้งในอุตรดิตถ์ 5 
2 บ้านเมืองออนไลน ์ กกต. เคาะแล้ว ! วันเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. เปิดรับสมัคร 8-12 ก.พ. นี้ 7 
3 มติชนออนไลน ์ เปิดรายช่ือ 11 ว่าที่ นายกฯ อบจ. ต้องลุ้นอีก หลัง กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 

‘นันทิดา’ ติดโผ 
8 

4 บ้านเมืองออนไลน ์ กกต. นครพนม สัง่เลือกตัง้ใหม่ ส.อบจ. 4 เขต เหตบุัตรเลือกตั้ง 
ไม่ตรงผู้ใช้สิทธิ 

10 

5 77 ข่าวเด็ดออนไลน ์ กกต. นครพนม สัง่เลือกตัง้ใหม่ ส.อบจ.ฯ รวม 4 เขต เหตบุตัร
เลือกตั้งไม่ตรงกบัผู้ใช้สทิธิ 

12 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘ช านาญ’ ช้ี เลือกตัง้ใหม่ อบจ. 18 จว. เป็นความบกพร่องของ 

‘กกต.’ ท าเปลืองงบ 
14 

2 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ก้าวไกล" เผยสเปกผู้ว่าฯ กทม. "ใหม่ ชัด โดน" 15 
3 เดลินิวส์ออนไลน ์ 'ก้าวไกล' ชูสเป็ค 'ใหม่-ชัด-โดน' เปิดตัวผูส้มัครผู้ว่าฯ กทม. ไม่หว่ันช่ือ 

'ชัชชาติ-จักรทิพย'์ ท้าชิง 
17 

4 สยามรฐัออนไลน ์ พังงา ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดพังงา 19 
5 สยามรฐัออนไลน ์ เปิดโผ 11 รมต. ฝ่ายค้านจองกฐินอภิปรายไม่ไว้วางใจ 20 
6 คมชัดลึกออนไลน ์ "ธนกร" ลั่นรัฐบาลพรอ้มรบัมือศึกซักฟอก โต้เพือ่ไทย "บิ๊กตู่" อยู่มา  

7 ปี ท างานมีประสทิธิภาพชัดเจน 
21 

7 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'นิพนธ์' ยินดีแจงซักฟอกคาดปมโครงการพฒันาจะนะ หลงั  
'ธนาธร-ก้าวไกล' ลงพื้นที่ถ่ียิบ 

22 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'นิพนธ์' ไม่หว่ัน 'ก้าวไกล' ลอ็คช่ือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 23 
9 มติชนออนไลน ์ ‘วิรัช’ เผย รอฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอก รบ. ค่อยตกลงเรื่องเวลา 

เตรียมยึดรูปแบบปี 63 
24 

10 โพสต์ทเูดย์ออนไลน ์ คุณหญิงสุดารัตน์เผยก าลังขอจดจัดต้ังพรรคการเมือง 25 
11 แนวหน้าออนไลน ์ เตือนแล้วนะ ! 'หมอวรงค์' ช้ีพฤติกรรม 'ส.ส.ก้าวไกล' ความผิดน้ีถึงข้ัน 

'ยุบพรรค' 
26 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘ช านาญ’ ช้ี กกต. บกพร่อง สัง่เลือกตัง้ซ่อม อบจ.18 จว. ท าเปลอืง

งบ-เสียเวลา ปชช. 
27 

2 แนวหน้าออนไลน ์ ‘นพดล’ จีร้ัฐเคาะกรอบเลือกตั้ง ‘ผู้ว่ากทม.’ ช้ียิ่งเร็วทุกฝ่ายยิ่งได้
ประโยชน ์

28 

3 ไทยโพสตอ์อนไลน ์ 'นพดล' จี้รฐับาลเคาะกรอบเวลาเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ได้แล้ว 29 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ปชป." ระดม "ส.ส.-อดีต ส.ส." เตรียมพร้อมนโยบายสู้ศึกเลอืกผู้ว่าฯ

กทม. 
30 

5 ข่าวสดออนไลน ์ เลือก ผู้ว่าฯ กทม. กรณี ทยา ทปีสุวรรณ กะ พลงัประชารัฐ 31 
6 มติชนออนไลน ์ นักวิชาการจี้ กกต.อบรม กปน. แก้ปญัหาบัตรเขย่ง หว่ันซ้ ารอย

เลือกตั้งใหม่สนามเทศบาลทั่วประเทศ 
32 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน ์ วิถี 'ทยา' เบ้าหลอม 'ศรีวิกรม์' 33 
2 มติชนออนไลน ์ เปิดทฤษฎีชิงผู้ว่าฯ กทม. ‘ใคร’ มาแรง ล้ม ‘คนดัง-พรรคหลัก’ คว้าเก้าอี้

ผู้ว่าฯ กทม. 
35 

3 คมชัดลึกออนไลน ์ สงครามเงา 'นายกเลก็' ปชป. เมอืงคอน 37 
4 เนช่ันทีวีออนไลน ์ เปิดตัว "พรรคใหม่-พรรคส ารอง" รับการเมืองพลิกผัน 39 
5 ข่าวสดออนไลน ์ จับตาบทบาท ศาลรัฐธรรมนญู จับตา ค าวินิจฉัย สิระ เจนจาคะ 40 
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23 ม.ค. 2564 
"บัตรเขย่ง" ออกเสียงใหม่ 2 หน่วยเลือกต้ังในอุตรดิตถ์ 
  

 
 
กกต.อุตรดิตถ์ ย้ าให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ ส.อบจ.-นายกอบจ. เฉพาะ 2 หน่วยเลือกต้ัง ตามท่ี กกต.กลางก าหนด
เท่าน้ัน ใน 2 หน่วยเลือกตั้ง วันท่ี 7 ก.พ.64 เหตุจ านวนบัตรเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรง กัน ไม่เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประจ า
จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังจากได้รับหนังสือด่วนที่สุด จาก กกต.กลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่องการออก
เสียงลงคะแนนใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส.อบจ.)และนายก อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นการแจ้ง
ค าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้
บริการท้องถ่ิน พ.ศ.2562 หมวด 14 การออกเสียงคะแนนใหม่ และเลือกตั้งใหม่ 

ทั้งนี้ ผลสืบเนื่องจากการเลอืกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนน ส.อบจ.และ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ปรากฏว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่มีจ านวนผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ส.อบจ.อุตรดิตถ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต าบล
ห า ด งิ้ ว  เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  8 อ . เ มื อ ง อุ ต ร ดิ ต ถ์  แ ล ะ  ห น่ ว ย เ ลื อ ก ตั้ ง ที่  7 ต า บ ล ว ง 
เจ็ดตันเชต เลือกตั้งที่ 1 อ.บ้านโคก และ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต าบลหาดงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 8อ.เมือง
อุตรดิตถ์ 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 105 แห่งหระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
องถ่ิน พ.ศ. 2562ประกอบข้อ 202 ของระเบียนคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มี
การออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ 

นายนิยม กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า ส.อบจ.อุตรดิตถ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต าบลหาดงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 8 
อ.เมืองอุตรดิตถ์ และ หน่วย เลือกตั้งที่ 7 ต าบลวงเจ็ดตัน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.บ้านโคก และ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ หน่วย
เลือกตั้งที่ 9 ต าบลหาดงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ านวนบัตรเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธ์ิไม่ตรงกัน หรือ  "บัตร
เขย่ง" ผลเนื่องจาก ผู้สิทธ์ิบางรายใช้สิทธ์ิเลือกตั้งได้เฉพาะนายก อบจ.อุตรดิตถ์ ไม่มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง ส.อบจ.เขต
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นั้นๆ เพราะย้ายเข้าไม่ครบ 1 ปีตามกฎหมายก าหนด จึงเกิดความสับสนช่วงระหว่างการจ่ายบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ไม่ได้มี
พฤติกรรมและเจนตนาก่อให้เกิดจากการทุจริตแต่อย่างใด 

"เป็นการออกเสียงลงคะแนนใหม่เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ กกต.กลางก าหนดเท่านั้น ไม่ได้เป็นการลงคะแนนหรือ
จัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งจังหวัดแต่อย่างใด โดย กกต.อุตรดิตถ์ ได้แจ้งเรื่องไปยัง กกต.อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นที่เรียบร้อยใน
การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ สถานที่การลงคะแนนออกเสียงใหม่ ซึ่งยังคงใช้สถานที่เดิมและฐานข้อมูลผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งเดิม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และเร่งประชาสัมพันธ์เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ลงคะแนนเสียงใหม่ ในส่วน ของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตั้ง(กปน.) ให้เพิ่มความรอบครอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผูม้า
ใช้สิทธ์ิ" ผอ.กกต.อุตรดิตถ์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.เมืองอุตรดิตถ์ นางยุพิน 
ท้าวเทพ ได้คะแนน 4777 ,นายสงคราม สมุทรหล้า ได้คะแนน 3634 และ นายบัณฑิต ทองศรี ได้คะแนน 1098 ส.
อบจ.เขต 1 อ.บ้านโคก นายวิเชียร พาโทน ได้คะแนน 2598 และ นางค าหล้า ดวงสุภา ได้คะแนน 3068 ส าหรับผลการ
เลือกตั้ง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา ได้คะแนน 117,969 ,นายโปรย สมบัติ ได้คะแนน 32,002 ,นาย
เอกาพัทธ์ พุฒโค ได้คะแนน 11,330 และนายปัณณวัฒน์ นาคมูล ได้คะแนน 37,845 ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
จ.อุตรดิตถ์ เป็น 1 ใน 18 จังหวัด โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวัน
อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 

  
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378813970?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378813970?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378813970?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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 วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.44 น. 
กกต. เคาะแล้ว! วันเลือกต้ังเทศบาล 28 มี.ค. เปิดรับสมัคร 8-12 ก.พ.น้ี 
 

 
  

นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผอ.สนง.กกต.จว.สระแก้ว กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวข้อ "แผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี" ว่า ตามที่ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะรัฐมนตรไีด้ประชุมปรกึษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี นั้น วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจั ดการเลือกตั้ง และ
ประกาศ ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามรา่งแผนการจดัการเลอืกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลอืกตั้งดังกลา่วมีสาระส าคัญ 
ดังนี ้

ผอ.สนง.กกต.จว.สระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า 1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศก าหนดให้มกีารเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีในวันจันทร์
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 2.วันที่ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าเทศบาลประกาศให้มีการเลอืกตั้งและวันรับสมคัรเลอืกตั้ง เมื่อ
คณะกรรมการการเลอืกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรแีล้ว ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเทศบาล โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จะออกประกาศผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ส าหรับการเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีข้ึนในวันที่ 28 มี.ค.นั้น จะมีเทศบาลทั้งหมดประมาณ 2,472 แห่ง แบ่งเป็น 
เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลต าบล 2,247 แห่ง 

 
 อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/220501 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/220501
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วันที่ 23 มกราคม 2564 - 16:48 น. 
เปิดรายชื่อ 11 ว่าท่ี นายกฯ อบจ. ต้องลุ้นอีก หลัง กกต. สั่งเลือกต้ังใหม่ ‘นันทิดา’ ติดโผ 
 

 
 

เปิดรายชื่อ 11 ว่าท่ี นายกฯอบจ. ต้องลุ้นอีก หลัง กกต.สั่งเลือกต้ังใหม่ ‘มาดามตู่’ ติดโผ 
จากกรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกค าสั่ง กกต. ให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใหม่ ตามมาตรา 105 พ.ร.บ.การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ ได้สั่งเลือกตั้งใหม่ 18 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร นราธิวาส 
นครศรีธรรมราช ลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง กาฬสินธ์ุ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี 
โดย กกต.ได้ก าหนดให้มีการออกเสยีงลงคะแนนใหม ่ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ นนทบรุี 
ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 9 หน่วยเลือกตั้ง , สุพรรณบุรี ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก 
อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง , สมุทรปราการ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง , อ่างทอง ออกเสียง
ลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 

พังงา ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง , ชุมพร ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และ
นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง , นราธิวาส ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง , นครศรีธรรมราช 
ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ,ลพบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วย
เลือกตั้ง , นครสวรรค์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ,สระแก้ว ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก 
อบจ. และนายก อบจ. 8 หน่วยเลือกตั้ง 

ระยอง ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 13 หน่วยเลือกตั้ง , กาฬสินธ์ุ ออกเสียงลงคะแนน
เฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง , นครพนม ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 4 หน่วยเลือกตั้ง , ยโสธร ออก
เสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง , อุตรดิตถ์ ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 3 
หน่วยเลือกตั้ง , อุดรธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 5 หน่วยเลือกตั้ง และ อุบลราชธานี ออกเสียง
ลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มี 11 จังหวัด ที่ต้องเลือกตั้ง นายกอบจฯ ใหม่ ได้แก่ สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง 
พังงา ชุมพร ลพบุรี สระแก้ว ระยอง กาฬสินธ์ ยโสธร และ อุตรดิตถ์ 
ส าหรับรายชื่อ ผู้ชนะเลือกต้ัง นายกอบจ. ท้ัง 11 จังหวัด ได้แก่ 
1.สุพรรณบรุี – บุญชู จันทร์สุวรรณ 
2.สมุทรปราการ – นันทิดา แก้วบัวสาย หรือตู่ นันทิดา นักรอ้งสาวคนดัง 
3.อ่างทอง – สุรเชษ นิ่มกลุ 
4.พังงา – ธราธิป ทองเจิม 
5.ชุมพร – นพพร อุสทิธ์ิ 
6.ลพบรุี – อรพิน จริะพันธ์ุวาณิช 
7.สระแก้ว – ขวัญเรือน เทียนทอง หรือ ก านันกี่ มารดาของ นายฐานิสร์ เทียนทอง และ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ส.ส.
สระแก้ว พรรคพลังประชารฐั 
8.ระยอง – ปิยะ ปิตเุตชะ พี่ชายของ สาธิต ปิตุเตชะ รมว.สาธารณสุข อดีต นายกอบจ. 
9.กาฬสินธ์ – ชานุวัฒน์ วรามิตร 
10.ยโสธร – วิเชียร สมวงศ์ 
11.อุตรดิตถ์ – ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2543690 
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วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564, 19.25 น. 
กกต. นครพนม สั่งเลือกตั้งใหม่ ส.อบจ. 4 เขต เหตุบัตรเลือกต้ังไม่ตรงผู้ใช้สิทธิ 
 

 
 

วันที่ 23 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม(นายก อบจ.ฯ) รวมถึงสมาชิกสภา อบจ.นครพนม(ส.อบจ.ฯ)  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 
และได้มีการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 
   ส าหรับผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.นครพนม ผู้ชนะการเลือกตั้งล าดับ 1 คือ นางสาวศุภพานี โพธ์ิสุ หรือน้อง
ขวัญ ผู้สมัครหมายเลข 2  ทีมนครพนมร่วมใจ  ทายาทของนายศุภชัย โพธ์ิสุ หรือครูแก้ว ส.ส.นครพนมเขต 1 พรรค
ภูมิใจไทย/รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ได้จ านวน 161,962 คะแนน  สามารถล้มแชมป์เก่า 2 สมัยอย่าง ดร.
สมชอบ นิติพจน์ ผู้สมัครฯ หมายเลข 3 ที่ได้ 110,580 คะแนน ซึ่งมีคะแนนห่างกันถึง 5,1382 คะแนน  ส่วนล าดับ 3 
คือ นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธ์ิ ผู้สมัครฯหมายเลข 1 ได้ 49,983 คะแนน  อันดับ 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง 5,783 
คะแนน  และอันดับ 5 นายจุมพล  วงค์กาฬสินธ์ุ จ านวน 633 คะแนน โดยการเลือกตั้ง อบจ.นครพนมครั้งนี้ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน 556,088  คน มาใช้สิทธิ 349,234  คน แยกเป็นชาย 165,145 คน หญิง 184,089 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.80 เปอร์เซ็นต์ มีบัตรดี 328,956 ใบ บัตรเสีย 12,521 ใบ โดยในส่วนของ นายก อบจ.นครพนม ยังไม่มีการรับรอง
ผลการเลือกตั้งตามกฎหมาย เนื่องจากมีข้อร้องเรียน จึงต้องเลื่อนการรับรองรอบแรกออกไปภายใน 30 วัน เพื่อท าการ
สอบสวนพิจารณาประกาศรับรองออกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 
ล่าสุด นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดนครพนม (กกต.ฯ) 
เปิดเผยว่าในส่วนของการเลือกตั้ง นายก อบจ.ฯ และ ส.อบจ.นครพนม ยังมีการแขวนและไม่ประกาศรับรองผู้ชนะ
เลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม เนื่องจากยังมีปมข้อร้องเรียน จึงต้องมีการสอบสวนให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อ กกต.กลาง
พิจารณา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564   

ในส่วนของ ส.อบจ.นครพนม จากทั้งหมด 30 เขตเลือกตั้ง รวม 12 อ าเภอ จ านวน 1,347 หน่วยเลือกตั้ง  มี
การรับรองไปแล้วบางส่วน แต่มีบางหน่วยเลือกตั้งเกิดปัญหา ทาง กกต.ฯ จึงได้ออกค าสั่ ง ที่ 20 /2564 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2564  มีการประกาศยกเลิกการเลือกตั้ง ส.อบจ.บางหน่วย รวมทั้งหมด 4 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย  
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1. หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เทศบาลเมืองนครพนม เขตเลอืกตั้งที ่2 อ.เมืองนครพนม  2. หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต าบลนา
ทราย เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองนครพนม 3. หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ต าบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.บ้านแพง และ 4. 
หน่วยเลือกตั้งที่ 13 ต าบลหนองซน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.นาทม   

ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหา จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง ตามกฎหมายต้องลงคะแนน
ออกเสียงใหม่ และได้ก าหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้มีสิทธิ ในหน่วย
เลือกตั้ง ทั้ง 4 หน่วย เขตเลือกตั้งดังกล่าวไปใช้สิทธิ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/220534 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/220534
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กกต. นครพนม สั่งเลือกต้ังใหม่ ส.อบจ.ฯ รวม 4 เขต เหตุบัตรเลือกต้ังไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ 
 

 
 
นครพนม – กกต.นครพนม สั่งเลือกต้ังใหม่ ส.อบจ.ฯ รวม 4 เขต เหตุบัตรเลือกต้ังไม่ตรงกับผู้ใช้สิทธิ ส่วนนายกยัง
ถูกแขวนรอสอบสวน 

วันที่ 23 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม (นายก อบจ.ฯ) รวมถึงสมาชิกสภา อบจ.นครพนม (ส.อบจ.ฯ) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 
และได้มีการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.นครพนม ผู้ชนะการเลือกตั้งล าดับ 1 คือ นางสาวศุภพานี โพธ์ิสุ  
หรือน้องขวัญ ผู้สมัครหมายเลข 2 ทีมนครพนมร่วมใจ ทายาทของนายศุภชัย โพธ์ิสุ หรือครูแก้ว ส.ส.นครพนมเขต 1 
พรรคภูมิใจไทย/รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ได้จ านวน 161,962 คะแนน สามารถล้มแชมป์เก่า 2 สมัยอย่าง 
ดร.สมชอบ นิติพจน์ ผู้สมัครฯ หมายเลข 3 ที่ได้ 110,580 คะแนน ซึ่งมีคะแนนห่างกันถึง 5,1382 คะแนน ส่วนล าดับ 3 
คือ นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธ์ิ ผู้สมัครฯหมายเลข 1 ได้ 49,983 คะแนน อันดับ 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง 5,783 คะแนน 
และอันดับ 5 นายจุมพล วงค์กาฬสินธ์ุ จ านวน 633 คะแนน โดยการเลือกตั้ง อบจ.นครพนมครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 556,088 คน มาใช้สิทธิ 349,234 คน แยกเป็นชาย 165,145 คน หญิง 184,089 คน คิดเป็นร้อยละ 62.80 
เปอร์เซ็นต์ มีบัตรดี 328,956 ใบ บัตรเสีย 12,521 ใบ โดยในส่วนของ นายก อบจ.นครพนม ยังไม่มีการรับรองผลการ
เลือกตั้งตามกฎหมาย เนื่องจากมีข้อร้องเรียน จึงต้องเลื่อนการรับรองรอบแรกออกไปภายใน 30 วัน เพื่อท าการสอบสวน
พิจารณาประกาศรับรองออกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 

ล่าสุด นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าจังหวัดนครพนม 
(กกต.ฯ) เปิดเผยว่าในส่วนของการเลือกตั้ง นายก อบจ.ฯ และ ส.อบจ.นครพนม ยังมีการแขวนและไม่ประกาศรับรองผู้
ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.นครพนม เนื่องจากยังมีปมข้อร้องเรียน จึงต้องมีการสอบสวนให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อ กกต.
กลางพิจารณา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 

ในส่วนของ ส.อบจ.นครพนม จากทั้งหมด 30 เขตเลือกตั้ง รวม 12 อ าเภอ จ านวน 1,347 หน่วยเลือกตั้ง มีการ
รับรองไปแล้วบางสว่น แต่มีบางหน่วยเลือกตั้งเกิดปญัหา ทาง กกต.ฯ จึงได้ออกค าสั่ง ที่ 20 /2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2564 มีการประกาศยกเลิกการเลือกตั้ง ส.อบจ.บางหน่วย รวมทั้งหมด 4 หน่วยเลือกตั้ง  
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ประกอบด้วย 1. หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เทศบาลเมืองนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองนครพนม 2. หน่วยเลือกตั้ง

ที่ 2 ต าบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.เมืองนครพนม 3. หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ต าบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.บ้าน
แพง และ 4. หน่วยเลือกตั้งที่ 13 ต าบลหนองซน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.นาทม 

ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหา จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง ตามกฎหมายต้องลงคะแนน
ออกเสียงใหม่ และได้ก าหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้มีสิทธิ ในหน่วย
เลือกตั้ง ทั้ง 4 หน่วย เขตเลือกตั้งดังกล่าวไปใช้สิทธิ 
 
อ้างอิง : https://www.77kaoded.com/news/tawee/2063839 
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วันที่ 23 มกราคม 2564 - 16:14 น. 
‘ช านาญ’ ชี้ เลือกต้ังใหม่ อบจ. 18 จว. เป็นความบกพร่องของ ‘กกต.’ ท าเปลืองงบ 
 

 
 
‘ช านาญ’ ชี้ เลือกต้ังใหม่อบจ. 18 จว. เป็นความบกพร่องของ ‘กกต.’ ท าเปลืองงบ-เสียเวลาปชช. 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) มีค าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดใหม่ (อบจ.) จ านวน 18 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ว่า กรณีนี้ กกต.ต้องออกงบประมาณเอง และ
ต้องรับผิดชอบทางละเมิดทั้งทางแพ่งและอาญา เพราะเป็นความบกพร่องของ กกต. ที่ต้องไปลงคะแนนใหม่ โดยไม่มี
นัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง แถมคนที่ไม่ไปต้องเสียสิทธิอีกด้วย การลงคะแนนใหม่ท าให้การประกาศ
ผลล่าช้า ท าให้ประชาชนและอบจ.เสียหายที่ขาดผู้บริหาร หรือส.อบจ. และออกข้อบัญญัติไม่ได้ 

นายช านาญ กล่าวว่า กกต.อาจจะอ้างว่าปลัดองค์กรบรหิารส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป็นผู้อ านวยการเลือกตั้งตามที่
กกต.มอบหมาย แต่ก็ไม่พ้นความรับผิดชอบอยู่ดี เพราะกกต. เป็นผู้ออกกฎระเบียบและจัดการอบรมและการ ให้
ใบเหลืองใบแดงใบส้ม และสั่งให้ลงคะแนนใหม่ บางสาเหตุเกิดจากมีบางหน่วยเลือกตั้งทีม่ีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลอืกตั้ง ไม่
ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกรณีที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแจกบัตร
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตัวอย่างกรณีที่จ.ระยอง มีกรณีบัตรเขย่งกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิ เหตุใดจะต้องให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่
ให้เปลืองงบประมาณ เพราะว่าผลคะแนนที่ต่างกันกรณีนายก อบจ. อันดับ 1 กับ 2 ต่างกัน แสนกว่าคะแนน กับการ
เลือกตั้งใหม่ 3 หน่วย (ทั้งหมด 1,084 หน่วย) 0.276% ไม่มีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง สู้เรียกผู้สมัคร 4 คนมาท า
บันทึกความเข้าใจแล้วประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ซึ่งเป็นอ านาจของกกต.อยู่แล้ว จะง่ายกว่า ไม่เปลืองงบประมาณ 
เปลืองเวลาประชาชน บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องกลับมาบ้านอีก ไหนจะกลัวติดโควิด-19 และกลัวถูกตัดสิทธ์ิต่างๆ อีก
ต่างหาก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2543641 
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เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 16.29 น. 
"ก้าวไกล" เผยสเปกผู้ว่าฯ กทม. "ใหม่ ชัด โดน" 
“พิธา”ขออุบไว้ก่อนส่งใครชิง“ผู้ว่าฯ กทม.” เผยสเปกคือ “ใหม่ ชัด โดน” บอกเปิดตัวก่อนใช่จะได้เปรียบ คน 
กทม.อารมณ์ทางการเมืองแตกต่างพ้ืนท่ีอ่ืน “ก้าวไกล” ปล่อยบอลลูนยักษ์แลนด์มาร์คใหม่บางขุนเทียน ส่งเสริม
การท่องเท่ียว กทม.  

 
 

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.  ที่ส านักงานพรรคก้าวไกล เขตบางขุนเทียน กทม. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าว
ไกล เปิดงาน ปล่อยบอลลูนยักษ์ในเขตบางขุนเทียน พร้อมแนะน าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น าร่องเศรษฐกิจท่องเที่ยว
ในพื้นที่ กทม. ส่งสัญญาณพร้อมเดินหน้าสู้ศึกสนามเลือกตั้ง กทม. โดยมีนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรค
ก้าวไกล พร้อมสมาชิกพรรคร่วมในงาน  

19 ที่ยังไม่จบ และเศรษฐกิจที่ย่ าแย่จึงอยากจะหาว่าเรื่องการท่องเที่ยวว่าจะหาแม่เหล็กใหม่ ๆ ให้กับเขตบาง
ขุนเทียนและชาว กทม.  แน่นอนว่าการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแบบบอลลูนเป็นหนึ่งในแผนการท่องเที่ยวของอาเซียน 
ดังนั้นตนในฐานะหัวหน้าพรรคก็อยากจะหาโอกาสใหม่ ๆ ในวิกฤติเช่นน้ี ตนเช่ือว่าถ้าประเทศเราหลุดจากวิกฤติโควิด-
19 จะต้องรีบหาความคิดสร้างสรรค์ หาความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน 

ส่วนการจัดงานในวันน้ีจะเป็นนโยบายเช่ือมโยงกับการที่พรรคจะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ด้วยหรือไม่นั้น มองว่า
ใน 1-2 ปี ทั้งคน และกทม.ต้องปรับตัว และเราจะพึ่งการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว ต้องหากิจกรรมแบบแอดเวน
เจอร์ การท่องเที่ยวแบบบอลลูน ซึ่งถ้าโควิด-19 จบไปก็ต้องหาเครื่องจักรใหม่ๆ ในการท าให้การท่องเที่ยวของ กทม.ดี
ข้ึน  และท าให้ กทม. กลับมาผงาดเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกครั้ง  

เมื่อถามว่า การวางตัวและการคัดเลือกผู้สมัครของพรรคก้าวไกลมีความคืบหน้าอย่างไร นายพิธา กล่าวว่า ใน
ส่วน กทม. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล จะเป็นประธานในการ
คัดเลือก โดยจะส่งทั้งหมด 50 เขตแน่นอน ตอนนี้ร้อยละ 90 ก็ได้ท างานลงพื้นที่ในนามของพรรคก้าวไกล ในส่วนของ
ผู้ว่าฯ กทม. ก็ด าเนินการมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ซึ่งก็มีผู้คัดเลือกจ านวนหนึ่ง ตอนนี้อยากจะใช้เวลาในการเฟ้นหาว่าที่
ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่ใหม่ ชัด โดน คือ มีความใหม่จากสเปกผู้ว่าฯ กทม.คนเก่าๆ ที่เน้นแต่เรื่องการสร้างถนน การ
คมนาคม หรือท าแต่เรื่องที่เป็นของแข็งๆ แต่ตอนนี้ตนมองว่าต้องมองเรื่องความเข้าใจคน กทม.  ความท้าทายใหม่ๆ 
มากกว่า ไม่ใช่ว่าจะต้องเอางบประมาณมาสร้างโน่นสร้างนี่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าใจคน กทม. อย่างจริงๆ เพราะ 
กทม.ก็เป็นมหานครที่มีความเหลื่อมล้ าสูง อย่างไรก็ตามเรามีการพูดคุยกันเยอะ คงไม่ถือว่ารีบเปิดตัวเร็ว เพราะเปิดตัว
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ไปก็จะซ้ าเปล่าๆ แต่เราอยากเอาของที่ดีที่สุดให้คน กทม. เพราะฉะนั้นคงไม่ให้เรื่องของเวลาหรือการที่ใครจะเปิดตัว
ก่อนมากดดันกระบวนการเฟ้นหาคนของเรา   

เมื่อถามว่าที่มีการเปิดตัวไปแล้วอย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ และพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เรามีสเปกที่จะไปสู้
เขาอย่างไร นายพิธา กล่าวว่า ต้องไม่เหมือนกับที่มีมา ต้องมีความใหม่ ชัด โดน ถ้าใครติดตามเรื่องการเมืองกจ็ะรูว่้า คน 
กทม. เรื่องการเมืองไม่เหมือนคนทั่วประเทศ เพราะเขาสามารถเข้าหาข้อมูลได้เยอะ และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยน
มาได้ นั่นไม่ได้หมายความว่า การเปิดตัวก่อนแล้วจะได้เปรียบ ดังนั้นเรื่องเวลาเราไม่ได้ติดใจ แต่แน่นอนว่าเรื่องสเปกที่
ออกมาจะต้องมีความต่าง ซึ่งอาจจะเป็นคนที่รู้เรื่องสิ่งแวดล้อม PM 2.5 และท างานร่วมกับ ส.ส.ของพรรคได้ ซึ่งต้อง
เป็นคนรุ่นใหม่ด้วย แต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิด บริหารมหานครแบบใหม่ๆ   

เมื่อถามว่าความใหม่ ชัด โดน ที่เราต้ังไว้กับคนที่มีการเปิดตัวจะสู้ได้กับผู้มีอิทธิพล ข้าราชการหรือไม่ นายพิธา 
กล่าวว่า คงต้องถามประชาชนจะเอาแบบที่มีช่ือเสียง มีอิทธิพล ต ารวจ ทหาร กับพรรคการเมืองแบบเก่าๆ แต่เอาจริงๆ 
แล้วตนก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ เพราะถ้าเขามีนโยบายที่ตอบโจทย์กับ กทม.  ในปัจจุบัน แต่ทางเราไม่จ าเป็นต้องมี
อิทธิพล แต่แน่นอนว่าต้องท างานแบบไร้รอยต่อกับ ส.ส.ของพรรคเรา ซึ่งผู้ว่าฯ จะเก่งแค่ไหนแต่กฎหมายไม่อนุญาตกท็ า
ไม่ได้และไม่จ าเป็นต้องเป็นลูกท่านหลานเธอ หรือมีคอนเนกช่ันกับต ารวจ ทหาร ซึ่งตอนนี้มีช่ืออยู่แล้วอุบไว้ก่อน แต่ก็ยัง
บอกไม่ได้ว่าจะเปิดเผยช่ือได้เมื่อไร คงต้องดูจังหวะการเมือง.   
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/820895 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/820895
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23 มกราคม 2564 
 
'ก้าวไกล' ชูสเป็ค 'ใหม่-ชัด-โดน' เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ไม่หว่ันชื่อ 'ชัชชาติ-จักรทิพย์' ท้าชิง 
 

 

 
 
"พิธา" รอจังหวะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชูสเป็ค "ใหม่-ชัด-โดน" ไม่หว่ัน "ชัชชาติ-จักรทิพย์" ท้าชิงเก้าอ้ี 

นายพิธา ลิ้มเจริญหัวหน้าพรรคก้าวไกล  ร่วมเปิดงานปล่อยบอลลูนยักษ์ในเขตบางขุนเทียน  พร้อม 
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ส.ส.เขตบางขุนเทียน เพื่อแนะน าแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ น าร่องสร้างเศรษฐกจิท่องเที่ยว
ในพื้นที่ กทม . โดยนายพิธา เปิดเผยว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อม  หาโอกาส ในช่วงวิกฤติโควิด-
19 โดยเฉพาะช่วงการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งการท่องเที่ยวบอลลูนในกรุงเทพยังไม่มี ตนในฐานหัวหน้าพรรคจึง
อยากหาโอกาสใหม่ๆ  หาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  เพื่ อ เป็นแม่ เหล็กใหม่นอกจากการ   
ดูหอย ปูปลา ปลูกป่าชายเลน ในบางขุนเทียน ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นการทดลองก่อน หากไปได้ดีอาจจะได้เห็นบอลลูน
เฟสติวัลในบางขุนเทียน ให้คนกรุงเทพช้ันในมาท่องเที่ยว 

"แนวคิดนี้เช่ือมโยงกับการส่งผู้สมัคร ผู้ว่า กทม.ของพรรคก้าวไกล เนื่องจากต้องมีการเผชิญกับวิกฤติการ
ท่องเที่ยวจึงต้องการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เป็นนโยบายผู้ว่าณกทม . ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว รวมถึง
การศึกษา และเรื่องปากท้อง อื่นๆ ส่วนผู้สมัครผู้ว่า กทม.ในนามพรรคก้าวไกลนั้น ได้ด าเนินการมาตั้งแต่กลาง
ป ี2563 ขณะนี้ยังใช้เวลาในการเฟ้นหา เพราะต้องการ ผู้ว่าฯกทม. ที่แตกต่างจากเสปคเดิมๆ ที่เน้นน างบประมาณสรา้ง
การคมนาคมอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้สมัครที่เข้าใจคน กทม.จริงๆ ไม่ว่าจะฐานะเป็นอย่างไร"นายพิธา กล่าว 

นายพิธา กล่าวต่อว่า ส่วนการเปิดช่ือคู่แข่งอย่าง นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ นั้น ยืนยันว่าผู้สมัครของพรรคก้าวไกล จะมีจุดแข็งที่
น าไปสู้คือต้อง "ใหม่ ชัด และโดน" แต่ไม่ได้หมายความว่าการเปิดตัวก่อนจะได้เปรียบเสมอไป  เพราะที่ผ่านมาเปิด
เร็ว ช้ าเร็วก็มี โดยเสปคผู้สมัคร ของก้าวไกล จะต้องรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเช่น pm2.5 ต้องรู้ว่าปัญหาเกิดมาจากอะไร จะ
แก้ปัญหาอย่างไรให้ตรงจุด สามารถท างานร่วมกับ ส.ส.ได ้อาจจะมาจากสายวิศวะ หรืออาชญากรรม แต่ต้องเป็นคนรุ่น
ใหม่ มีวิธีคิดบริหารแบบใหม่ ไม่จ ากัดอายุ และไม่จ าเป็นว่าต้องเปิดช่ือแล้วทุกคนจะรู้จัก เพราะการจะเอาแค่คนรู้จักมา
เป็นผู้ว่าเป็นการเมืองแบบเก่าเกินไป 
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"ส่วนรายช่ือที่เปิดออกมาก่อนค่อนข้างช่ือเสียงและมีอิทธิพล ก็ต้องถามว่า ประชาชนจะเอาแค่คนมีช่ือเสียง มี

อิทธิพล หรือไม่ เพราะผมมองว่าไม่จ าเป็น  ผู้ว่าฯกทม.เก่งแค่ไหน ถ้ากฎหมาย ไม่อนุญาตให้ท าก็ไม่สามารถท า
ได้  เพราะขณะนี้ พร รคก้ าว ไกลมี คน ในใจ แล้ ว แต่ ขออุบ ไ ว้ก่ อ น  เพราะต้ อ งดู จั งหวะการ เมื อ ง ด้ ว ย " 
นายพิธา กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918895 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/456157 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/547542 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/90767 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/latest-news-623450 
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23 มกราคม 2564 10:49 น.    
พังงา ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
 

 
 

ผู้สื่อข่าวราย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจังหวัดพังงา ครั้ง 1/2564 ณ โรงแรมเอราวัณพังงา ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง มีหัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้าร่วมการประชุม 

ก่อนเริ่มประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องการเป็นก าลังส าคัญจดัโครงการสานพลงั
ท้องถ่ินไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-ว่ิง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ให้แก่จังหวัดพังงา โดยนายกเทศมนตรีเมืองพังงา ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัด
โครงการฯ และท้องถ่ินจังหวัดพังงา เป็นผู้รับมอบ, มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเป็น
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการคัดเลือกผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเทศบาลต าบลคุระบุรี เป็นผู้รับมอบ 

จากนั้นได้เข้าสู่วาระประชุมเพื่อทราบและด าเนินการในการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และจังหวัดพังงา เช่น การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การจัดงานประเพณีอนุรกัษ์เต่าทะเล
จังหวัดพังงา ประจ าปี 64 การจัดงานวันท้องถ่ินไทย ประจ าปี 64 และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่จังหวัดพังงา อีกทั้งยังมีข้อราชการด้านการส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน , ข้อข้าราชการด้านมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน , ข้อราชการด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทกุข์ , ข้อราชการด้านการเงิน การคลัง , 
ข้อราชการด้านการบริหารทั่วไป , การน าเสนอผลงานเด่น , ข้อราชการของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น การ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 และการปลูกป่า การจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน และการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/214144 
  

https://siamrath.co.th/n/214144
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23 มกราคม 2564 11:39 น.  
 เปิดโผ 11 รมต. ฝ่ายค้านจองกฐินอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
   

 
เปิดรายชื่อ 11 รมต. ขึ้นเขียงไม่ไว้วางใจ “จุติ-ธรรมนัส” ติดโผ ฝ่ายค้านจองกฐินละเอียด 

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ผู้สือ่ข่าวรายงานว่า แกนน าพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมประชุมสรปุข้อมลู และยืนยันตัว
รัฐมนตรทีี่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 24 มกราคมนีก้่อนเขียนญัตติไม่ไว้วางใจรายบุคคล ยื่นวันที่ 25 มกราคม 2564 
เพื่อเปิดอภิปรายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ส าหรับรายช่ือรัฐมนตรีทีเ่ป็นเป้าการอภิปราย ประกอบด้วย 
1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
2.พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกฯ 
3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
6.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
7.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพฒันาสงัคม 
8.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
9.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
10.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
11.ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ 

ทั้ง แต่ละรายช่ือมาจากการเสนอของฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคประชาชาติ และ
พรรคเสรีรวมไทย รายช่ือส่วนมากค่อนข้างแน่นอน โดยพรรคที่เสนอและยืนยันช่ือยืนยันข้อมูล ยังอุบข้อมูลไว้ ส่วนกรณี 
ร.อ.ธรรมนัส ยังรอการยืนยันว่า มีข้อมูลมากกว่าที่เป็นข่าวหรือไม่ 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/214153 
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23 มกราคม 2564 - 14:44 น. 
"ธนกร" ลั่นรัฐบาลพร้อมรับมือศึกซักฟอก โต้เพ่ือไทย "บ๊ิกตู่" อยู่มา 7 ปี ท างานมีประสิทธิภาพชัดเจน 
 

 
 
"ธนกร"ลั่นรัฐบาลพร้อมรับมือศึกซักฟอก โต้เพ่ือไทย"บ๊ิกตู่"อยู่มา7ปี ท างานมีประสิทธิภาพชัดเจน เย้ยดีกว่าอดีต
นายกฯท่ีทุจริตจ าน าข้าวจนต้องหนีออกนอกประเทศ แขวะเริ่มท่ีสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจในพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย
กันเองก่อนดีกว่า 

23 ม.ค.64   นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.อรณีุ 
ก า ส ย า น น ท์  โ ฆ ษ ก พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย  ร ะ บุ ว่ า  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า  น า ย ก รั ฐ ม น ต รี   
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อยู่มา 7 ปี ประสิทธิภาพการท างานต่ ากว่านายโจ ไบเดน ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ที่ท างานวันเดียวว่า ตนไม่แน่ใจว่าน.ส.อรุณีใช้สมองข้างไหนคิด พล.อ.ประยุทธ์เข้ามาแก้ปัญหาให้กับ
ประเทศบนซากปรักหกัพังทีพ่รรคเพื่อไทยก่อไว้ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันจนท าให้เกิดความขัดแย้งใน
ประเทศ นอกจากนั้น ตลอดระยะเวลา 7 ปีพล.อ.ประยุทธ์สร้างผลงานต่างๆ ไว้มากมายเป็นที่ประจักษ์ ชัดเจน รวมไป
ถึงการแก้ปัญหาโควิด-19 ได้ดีจนได้รับค าชมจากทั่วโลก ขณะที่อเมริกามีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก 

ทั้งนี้ น.ส.อรุณีจะช่ืนชมนายโจ ไบเดนตนก็ไม่ว่าอะไร แต่จะเปรียบเปรยอะไรก็ให้เป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้อง
ให้กับปัญญาชนด้วย พล.อ.ประยุทธ์ท างานมีประสิทธิภาพมากกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีที่ปล่อยให้มีการทุจริตจ าน าข้าว
จนต้องหนีออกนอกประเทศด้วยซ้ า 

นายธนกร กล่าวอีกว่า การท างานแก้ปัญหาโควิด-19 ผ่านศบค.ไม่ได้ผูกขาดอ านาจอยู่ที่นายกฯ คนเดียว แต่
ท างานในรูปคณะกรรมการที่มีรัฐมนตรีเป็นกรรมการ มีการกระจายอ านาจผ่านจังหวัด ที่ส าคัญท่านนายกฯไม่ได้ท าคน
เดียว คิดคนเดียว แต่มีระดับอาจารย์หมอผู้เช่ียวชาญมาเป็นที่ปรึกษา ท าให้การบริหารโควิด -19ระบาดระลอกแรก
ส าเร็จจนทั่วโลกช่ืนชม น.ส.อรุณีเป็นคนรุ่นใหม่ อย่าใช้ข้อมูลเท็จโจมตีรัฐบาลเพื่อหวังผลทางการเมือง วันนี้ประชาชน
เดือดร้อน มาช่วยกันจะดีกว่า ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น รัฐบาลก็พร้อมที่จะช้ีแจง ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไร เพราะ
ไม่ได้ท าผิดอะไร ที่ส าคัญตนมองว่าจะเป็นการดีที่มีการใช้สภาฯตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ซึ่งดีกว่าการสนับสนุน
ม็อบลงถนน สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยรัฐบาลก็จะได้ใช้เวทีนี้ในการช้ีแจงผลงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ
ด้วย เพียงแต่เวลานี้พรรคเพื่อไทยไปตกลงกันให้ดีก่อนดีกว่าว่า จะอภิปรายใครกันแน่ ไม่ใช่เปิดช่ือเรียกแขก ไปวันๆ 
หรือไม่ก็ไม่ไปสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจในพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันก่อนจะดีกว่า 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/456150 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/90759 
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23 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 18:31 น.     
  'นิพนธ์' ยินดีแจงซักฟอกคาดปมโครงการพัฒนาจะนะ หลัง 'ธนาธร-ก้าวไกล' ลงพ้ืนท่ีถี่ยิบ 
 

 
 

23 ม.ค.64 - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีช่ืออยู่ในรายช่ือที่
พรรคก้าวไกลจะอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ตนยินดีและมีความพร้อมที่จะช้ีแจงทุกเรื่อง ทุกกรณี คาดว่าสาเหตุที่มีช่ือติดใน
กลุ่ม 11 รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ น่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ในเขตพื้นที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาใน
โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบตั้งแต่ ปี 2559 เป็น
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแผนของศอ.บต. เพื่อพัฒนาพื้นที่และสร้างงานให้คนในพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจ 

“เพราะที่ผ่านมาทราบว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนได้ลง
พื้นที่มาเก็บข้อมูลในพื้นที่หลายครั้ง หลายคนแล้ว ซึ่งโครงการนี้เป็นการเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนโดยไม่ได้ใช้
เงินงบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว และอยู่ในข้ันตอนการเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน แต่ถูกบางกลุ่ม บางคน พูด
ความจริงไม่หมด ไม่ครบ ใช้ข้อมูลบิดเบือนในสื่อโซเชียลพาดพิงถึงตน ก็จะได้เป็นโอกาสที่ดี ที่ผมจะได้ช้ีแจงเหตุผลต่อ
สังคมในวงกว้างให้ได้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวและพร้อมที่จะช้ีแจงข้อกล่าวหาในทุกเรื่องที่ฝ่ายค้านจองกฐินที่จะอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ ผมเพราะมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนี้ว่าท าถูกต้องโดยยึดหลักกฎหมายและประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นหลัก” นายนิพนธ์ กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/90769 
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23 มกราคม 2564 
'นิพนธ'์ ไม่หว่ัน 'ก้าวไกล' ล็อคชื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 

 

 
"นิพนธ์" ลั่นพร้อมแจงทุกเรื่อง หลังถูก "ก้าวไกล" ยื่นศึกซักฟอก ปมโครงการ อ.จะนะ จ.สงขลา 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีช่ืออยู่ในรายช่ือที่ถูกพรรคก้าว
ไกล ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ยินดีและมีความพร้อมที่จะช้ีแจงทุกเรื่องทุกกรณี ซึ่งคาดว่าสาเหตุที่มีช่ือติดใน
กลุ่ม 11 รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ น่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ในเขตพื้นที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาใน
โครงการเมืองต้นแบบ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งเป็น พื้นที่ที่ถูกเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็น
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแผนของ ศอ.บต.เพื่อพัฒนาพื้นที่และสร้างงานให้คนในพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจ 

 “เพราะที่ผ่านมาทราบว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และส.ส.พรรคก้าวไกล หลายคนได้
ลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลในพื้นที่หลายครั้ง ซึ่งโครงการนี้เป็นการเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน  โดยไม่ได้ใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว และอยู่ในข้ันตอนการเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุน แต่ถูกบางกลุ่ม บางคน พูด
ความจริงไม่หมด ไม่ครบ ใช้ข้อมูลบิดเบือนในสื่อโซเชียลพาดพิงถึง แต่จะเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ช้ีแจงเหตุผลต่อสังคมใน
วงกว้างให้ได้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้"นายนิพนธ์ กล่าว 

นายนิพนธ์ กล่าวยืนยันว่า พร้อมที่จะช้ีแจงข้อกล่าวหาในทุกเรื่องที่ฝ่ายค้านจองกฐินที่จะอภิปรายไม่
ไว้วางใจ เพราะมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนี้ว่าท าถูกต้องโดยยึดหลักกฎหมายและประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
หลัก 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918893 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง: https://www.naewna.com/politic/547515 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/643469 
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วันที่ 23 มกราคม 2564 - 13:06 น. 
 ‘วิรัช’ เผย รอฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอก รบ. ค่อยตกลงเรื่องเวลา เตรียมยึดรูปแบบปี 63 
 

 
 

‘วิรัช’ เผย รอฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอกรบ. ค่อยตกลงเรื่องเวลา เตรียมยึดรูปแบบปี 63 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์การจัดสรรเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า 
ต้องรอให้พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติก่อน ในขณะนี้พรรคฝ่ายค้านยังไม่ได้ยื่นญัตติว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งหมดกี่คน ซึ่ง
ห ลั ง จ ากที่ พ ร รคฝ่ า ย ค้ านยื่ นญั ตติ  แ ล้ ว ก็ จ ะมี ก า ร ตกลงกั นอี ก ค รั้ ง  แล ะจ ะ ได้ ม าก า ห นด วัน  เ วล า   
และต้องมาก าหนดว่าจะให้เวลากับใครมากใครน้อย เบื้องต้นจะยึดรูปแบบที่ใกล้เคียงกับปี 63 ให้มากที่สุด 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2543413 
  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2543413
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วันที่ 23 ม.ค. 2564 เวลา 20:31 น. 
คุณหญิงสุดารัตน์เผยก าลังขอจดจัดตั้งพรรคการเมือง 
 

 
 
คุณหญิงสุดารัตน์ น าทีมสร้างไทย แจกข้าวสารชาวบางคอแหลม ให้ก าลังใจสู้โควิด เผยก าลังด าเนินการขอ 
จดจัดตั้งพรรคการเมือง 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ผู้ก่อตั้งสถาบันสร้างไทย พร้อมด้วยนายพงษ์พิสุทธ์ิ จิตโสภณ อดีต ผู้สมัคร ส.ส.
กรุงเทพมหานคร นางกาญจนา พุทธอวยผล น าทีมงานกลุ่มสร้างไทย เดินหน้ากิจกรรม"รวมพลังสูภั้ยโควิด"พบปะพี่นอ้ง
ประชาชน พ่อค้า แม่ขาย ย่านเจริญกรุง 85 เขตบางคอแหลม กทม. ให้ก าลังใจพี่น้องประชาชน มีพลังต่อสู้ใน
สถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด-19 

คุณหญิงสุดารัตน์ ยังกล่าวถึงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทว่า เสมือนโปรยทาน ใครแย่งได้ก็ได้ ใครแย่งไม่ได้ก็ไม่ได้ ทั้ง
ที่เงินกู้ดังกล่าว ทุกคนต้องร่วมกัน ใช้สิ่งที่พี่น้องประชาชนฝากเรียกร้องไปยังรัฐบาล คือการเยียวยาต้องท าทุกครอบครัว
และต้องท าอย่างทั่วถึง และขอให้เป็นรูปแบบของเงินสด เพื่อให้ทุกคน น าไปใช้จ่ายหมุนเวียน พออยู่ได้ในวิกฤตครั้งนี้ 

คุณหญิงสุดารัตน์ย้ าว่า การมาแบ่งเบาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนตัวเล็ก ได้น าข้าวสารที่มาจาก หลายพื้นที่
ทั่วประเทศ ซึ่งได้แบ่งซื้อมาจากชาวนาที่ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 5 ถึง 7 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชาวนาที่ถูกกดราคา 
อีกช่องทางหนึ่ง จากนั้นจึงน าข้าวสาร เหล่านี้มาให้ ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากได้รับประทาน ดังนั้นจึงขอทุกคน
อย่าท้อ ต้องรักษาสุขภาพให้พ้นจากโควิด-19 ให้ได ้

ส่วนที่พี่น้องประชาชน สอบถามมาว่าจะตั้งพรรคของตนเองเมื่อใด หรือตั้งพรรคแล้วเสร็จจะไปสมัครสมาชิกได้
เมื่อใด คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่าอยู่ระหว่างด าเนินการขอจดจัดต้ัง แต่ยืนยันจะเป็นตัวแทนของคนตัวเล็ก จะเป็นปาก
เป็นเสียงให้คนตัวเล็กไม่ว่า จะเป็นเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน คนท ามาหากิน พ่อค้าแม่ขายรายเล็ก ภาคธุรกิจรายเล็ก โดย
พรรคจะเป็นปากเป็นเสียงให้ทุกคนยืนอยู่ได้ ซึ่งวันนี้ยังจดทะเบียนพรรคไม่เรียบร้อย แต่ขอมาเยี่ยมทุกคนด้วยหัวใจ 
และสัญญาว่าจะไม่ทิ้งพื้นที่แห่งนี้ และจะกลับมาเยี่ยมอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/643474 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/643474
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วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564, 20.15 น. 
เตือนแล้วนะ! 'หมอวรงค์' ชี้พฤติกรรม 'ส.ส.ก้าวไกล' ความผิดน้ีถึงขั้น 'ยุบพรรค' 
 

 
 

23 มกราคม 2564 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนน ากลุ่มไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก   Warong 
Dechgitvigrom โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊ก Warong Dechgitvigrom ระบุว่า ขอเตือนกลุ่มก้าวหน้าพรรคก้าวไกล และ
ส.ส. ที่จะร่วมลงช่ือ เพื่อเสนอญัตติแก้ไข หรือยกเลิกกฏหมายอาญามาตรา 112 เท่ากับว่าพวกท่านมีเจตนาที่จะ ล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

รู้ไหมว่าพวกท่านก าลัง ท าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ซึ่งมีสาระ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ 

ไทยภักดีได้เตือนพวกท่านแล้วนะครับ จะมาหาว่าใช้กฏหมายกลั่นแกล้งไม่ได้ เพราะวันนี้เราเตือนพวกท่านแล้ว 
เพราะความผิดน้ี น าไปสู่การยุบพรรคได้ ขอเตือนกันก่อนและอย่ามาว่ากัน 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/547553 
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วันที่ 24 มกราคม 2564 - 09:33 น. 

วันที่ 24 มกราคม 2564 - 09:33 น. 
‘ช านาญ’ ชี้ กกต. บกพร่อง สั่งเลือกต้ังซ่อม อบจ.18 จว. ท าเปลืองงบ-เสียเวลา ปชช. 
 
 

 

 

 

 

 

 
ยังเป็นประเด็นส าหรับกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีค าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ (อบจ.) จ านวน 18 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ นั้น 

 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวว่า กรณีนี้ กกต.ต้องออก

งบประมาณเอง และต้องรับผิดชอบทางละเมิดทั้งทางแพ่งและอาญา เพราะเป็นความบกพร่องของ กกต. ที่ต้องไป
ลงคะแนนใหม่ โดยไม่มีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง แถมคนที่ไม่ไปต้องเสียสิทธิอีกด้วย การลงคะแนน
ใหม่ท าให้การประกาศผลล่าช้า ท าให้ประชาชนและอบจ.เสียหายที่ขาดผู้บริหาร หรือส.อบจ. และออกข้อบัญญัติไม่ได้ 
นายช านาญ กล่าวว่า กกต.อาจจะอ้างว่าปลัดองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป็นผู้อ านวยการเลือกตั้งตามที่กกต.
มอบหมาย แต่ก็ไม่พ้นความรับผิดชอบอยู่ดี เพราะกกต. เป็นผู้ออกกฎระเบียบและจัดการอบรมและการให้ใบเหลือง
ใบแดงใบส้ม และสั่งให้ลงคะแนนใหม่ บางสาเหตุ เกิดจากมีบางหน่วยเลือกตั้งที่มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับ
จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกรณีที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแจกบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“ตัวอย่างกรณีที่จ.ระยอง มีกรณีบัตรเขย่งกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิ เหตุใดจะต้องให้มีการออกเสยีงลงคะแนนใหม่ให้เปลอืง
งบประมาณ เพราะว่าผลคะแนนที่ต่างกันกรณีนายก อบจ. อันดับ 1 กับ 2 ต่างกัน แสนกว่าคะแนน กับการเลือกตั้งใหม่ 
3 หน่วย (ทั้งหมด 1,084 หน่วย) 0.276% ไม่มีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง สู้เรียกผู้สมัคร 4 คนมาท าบันทึกความ
เข้าใจแล้วประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ซึ่งเป็นอ านาจของกกต.อยู่แล้ว จะง่ายกว่า ไม่เปลืองงบประมาณ เปลื องเวลา
ประชาชน บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องกลับมาบ้านอีก ไหนจะกลัวติดโควิด-19 และกลัวถูกตัดสิทธ์ิต่างๆ อีกต่างหาก”
นายช านาญกล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2544210 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2544210
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-20%E0%B8%98.%E0%B8%84.%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%888465312.jpg
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วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564, 10.21 น. 
‘นพดล’จี้รัฐเคาะกรอบเลือกต้ัง‘ผู้ว่ากทม.’ ชี้ยิ่งเร็วทุกฝ่ายยิ่งได้ประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

24 มกราคม 2564 นายนพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ตนไม่เข้าใจว่าท าไมรัฐบาลยังไม่ก าหนด
กรอบเวลาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่า กทม.) ทั้งๆที่การเลือกตั้งนายก อบจ. ก็เกิดข้ึนแล้ว และ
เทศบาลก็ก าลังจะเกิดข้ึน ที่มีกระแสข่าวว่าอาจมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ปลายปีนี้ ก็ช้าไป 

ทั้งนี้ การก าหนดเวลาเลือกตั้งให้ชัดเจนจะท าให้พรรคการเมือง หรือบุคคลที่สนใจเสนอตัวเข้าแข่งขันเพื่อให้คน
กรุงเทพฯได้พิจารณาประวัติ ผลงาน แนวนโยบายของผู้สมัครในการแก้ปัญหากรงุเทพฯ แต่เนิ่นๆ เนื่องจากมีปัญหาปาก
ท้อง การจราจร น้ าท่วม ที่อยู่อาศัย ขยะ ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต PM 2.5 ยาเสพติด หาบเร่แผลงลอย 
การศึกษา ถนนหนทาง การท่องเที่ยวรวมทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่รอการแก้ไข ผู้ที่สนใจเสนอตัวลง
สมัครผู้ว่าฯต้องมีนโยบายและแนวทางชัดเจนในการแก้ปัญหาที่ส าคัญดังกล่าว ไม่ใช่จะอาศัยช่ือเสียงหรือความ
ปรารถนาส่วนตัวและป้ายโฆษณาหาเสียงอย่างเดียว  

“การเลือกตั้งจะท าให้ผู้เลือกตั้งเห็นแนวคิดก่อนลงคะแนนและติดตามการท างานของผู้ได้รับเลือกว่าท าตาม
นโยบายหาเสียงหรือไม่ ดังนั้นรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องควรรีบก าหนดกรอบเวลาการเลอืกตั้งผูว่้ากทม. ให้ชัดเจน ยิ่งเร็วทุก
ฝ่ายยิ่งได้ประโยชน์เพราะในขณะนี้การพูดคุยส่วนใหญ่เป็นเรื่องตัวบุคคลว่ามีใครสนใจจะลงสมัคร พรรคใดจะส่งไม่ส่ง 
แต่วาระการดีเบทควรเป็นเรื่องแนวนโยบายกทม. ของผู้สมัครหรือของพรรคที่จะส่งผู้สมัคร ว่ามีนโยบายในแต่ละด้าน
เป็นอย่างไร มีความชัดเจนเป็นไปได้ไหม กทม. มีงบประมาณท าได้หรือไม่ มิใช่เพียงขายฝัน และที่ส าคัญต้องดูว่า
ความสามารถและความปรารถนาทางการเมืองของผู้สมัครได้สัดส่วนกันหรือไม่” นายนพดล กล่าว 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/547623 
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24 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:57 น.      
   
'นพดล'จี้รัฐบาลเคาะกรอบเวลาเลือกต้ังผู้ว่า กทม.ไดแ้ล้ว 

 

  

 

 

 

24 ม.ค.2564 นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าท าไม
รัฐบาลยังไม่ก าหนดกรอบเวลาการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ทั้งๆที่การเลือกตั้งนายกอบจ. ก็เกิดข้ึนแล้ว และเทศบาลก็ก าลังจะ
เกิดข้ึน มีกระแสข่าว อาจมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ปลายปีนี้ก็ช้าไป การก าหนดเวลาเลือกตั้งให้ชัดเจนจะท าให้พรรค
การเมืองหรือบุคคลที่สนใจเสนอตัวเข้าแข่งขันเพื่อให้คนกรุงเทพฯได้พิจารณาประวัติ ผลงาน แนวนโยบายของผู้สมัคร
ในการแก้ปัญหากรุงเทพฯ แต่เนิ่นๆ เนื่องจากมีปัญหาปากท้อง การจราจร น้ าท่วม ที่อยู่อาศัย ขยะ ความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิต PM 2.5 ยาเสพติด หาบเร่แผลงลอย การศึกษา ถนนหนทาง การท่องเที่ยวรวมทั้งปัญหาการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 ที่รอการแก้ไข 

ผู้ที่สนใจเสนอตัวลงสมัครผู้ว่าฯต้องมีนโยบายและแนวทางชัดเจนในการแก้ปัญหาที่ส าคัญดังกล่าว ไม่ใ ช่จะ
อาศัยช่ือเสียงหรือความปรารถนาส่วนตัวและป้ายโฆษณาหาเสียงอย่างเดียว  การเลือกตั้งจะท าให้ผู้เลือกตั้งเห็นแนวคิด
ก่อนลงคะแนนและติดตามการท างานของผู้ได้รับเลือกว่าท าตามนโยบายหาเสียงหรือไม่ ดังนั้นรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง
ควรรีบก าหนดกรอบเวลาการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ให้ชัดเจน ยิ่งเร็วทุกฝ่ายยิ่งได้ประโยชน์ เพราะในขณะนี้การพูดคุยส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องตัวบุคคลว่า มีใครสนใจจะลงสมัคร พรรคใดจะส่งไม่ส่ง แต่วาระการดีเบทควรเป็นเรื่องแนวนโยบายกทม. 
ของผู้สมัครหรือของพรรคที่จะส่งผู้สมัครว่า มีนโยบายในแต่ละด้านเป็นอย่างไร มีความชัดเจนเป็นไปได้หรือไม่ กทม. มี
งบประมาณท าได้หรือไม่ มิใช่เพียงขายฝัน และที่ส าคัญต้องดูว่าความสามารถและความปรารถนาทางการเมืองของ
ผู้สมัครได้สัดส่วนกันหรือไม่ 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/90813 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/214287 
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯ รวบรวมโดยฝ่ำยประชำสัมพนัธ์ 
ติดตอ่ 17920-17924 

30 

 

 
 
 

 
 
อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 10.31 น. 
"ปชป."ระดม "ส.ส.-อดีตส.ส."เตรียมพร้อมนโยบายสู้ศึกเลือกผู้ว่าฯกทม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ราเมศ”เผย “องอาจ”ระดม ส.ส. -อดีตส.ส.ระดมความเห็นเตรียมพร้อมนโยบายสูศึ้กเลอืกตั้งผูว่้าฯกทม.25 ม.ค.นี้ เผย
คนรุ่นใหม่-มีความสามารถสนใจร่วมงานปชป.เพียบ 
 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงความเคลื่อนไหวเตรียมจัดท า
นโยบายกรุงเทพฯ ว่า ในวันที่ 25 ม.ค.นี้ เวลา 14.00 น นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคฯ ได้นัดประชุม
ร่วมกันระหว่าง ส.ส. อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร  เพื่อหารือระดมความคิดเห็น ในเรื่องนโยบายกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการ
เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯและ สมาชิกสภากรุงเทพฯ(ส.ก.) โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องนโยบาย ซึ่งเป็น
พื้นฐานส าคัญในการจะเข้าไปท างานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลที่จะไปท าหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯในฐานะเป็น
ผู้บริหาร และในส่วนของส.ก.ซึ่งจะเข้าไปท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งสองส่วน มีความส าคัญที่จะต้องมีนโยบายเป็น
หลักในการท างานพื้นฐาน  
  นายราเมศ กล่าวต่อว่า การระดมความคิดเห็นทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ ซึ่ง
มีหลายเรื่องที่จ าต้องมีนโยบายใหม่เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด มีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน และเรื่องใดที่เป็น
ของเดิมที่ดีอยู่แล้วก็จะมีการสานต่อและท าให้ดียิ่งข้ึน  เพื่อน าเสนอนโยบายที่ดี ในการท างานให้กับคนกรุงเทพฯ
ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนของการเลือกตั้ง ส.ก.ได้มี
ผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก หลายคนเป็นคนมีศักยภาพ อยู่ใกล้ชิดท างานให้กับประชาชนอยู่แล้ว มีส่วนของคนรุ่น
ใหม่ที่ตั้งใจเข้ามาอาสารับใช้ประชาชนก็มีหลายคน 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/820973  

https://www.dailynews.co.th/politics/820973
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23 ม.ค. 2564 
เลือก ผู้ว่าฯ กทม. กรณี ทยา ทีปสุวรรณ กะ พลังประชารัฐ 
 

 
 

เลือก ผู้ว่าฯกทม. - ขณะที่ทางด้านพรรคพลังประชารัฐยังไม่ชัด ทางด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ชัด พรรค
พลั งประชารัฐไม่ ชัด เพราะว่ายั ง ไม่ ตัดสิน ใจ เลือกใครระหว่าง  นางทยา  ทีปสุ วรรณ  พล .ต .อ . อัศวิน 
ขวัญเมือง กับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เข้าท านอง “รักพ่ี” แต่ก็ยัง “เสียดายน้อง” ขณะเดียวกัน ความขึงขังเป็น
อย่างมากปรากฏเป็น “ข่าวลือ” มาจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ในท านองกดดันให้พรรคพลังประชารัฐต้อง
เลือก นางทยา ทีปสุวรรณ เป็นท่วงท านองกดดันในแบบ “กปปส.” 

ต้องยอมรับว่าน้ าหนักทางการเมืองของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มีความแข็งแกร่ง รูปธรรมหนึ่ง คือ การเป็น
บัญชีรายช่ือหมายเลข 1 ของพรรคพลังประชารัฐ เหนือกว่าทั้ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายสมศักดิ์ เทพสุ
ทิน จาก “กลุ่มสามมิตร” รูปธรรมหนึ่ง คือ การเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รูปธรรมหนึ่ง คือ ในทีม
ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จากพรรคประชาธิปัตย์ล้วนได้ดิบได้ดี ไม่ว่า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ไม่ว่า นายสกลธี 
ภัททิยกุล แล้วเหตุใด นางทยา ทีปสุวรรณ ไม่ได้ดีไปด้วยเล่า 

ตรงกันข้ามกับพรรคพลังประชารัฐ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กลับชัดเจน แจ่มใสกว่า แจ่มใสกว่าตั้งแต่อ าลา
พรรคเพื่อไทย แม้จะเคยอยู่ในสถานะเป็น 1 ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากับ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และ นาย
ชัยเกษม นิติสิริ ส าแดงความต้องการที่จะลงสมคัรในนาม “อิสระ” ที่น่าสนใจก็คือ ไม่มีปฏิกิริยาขุ่นเคืองใดๆ จากพรรค
เพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค ไม่ว่าจะเป็น นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นความอบอุ่น
อย่างยิ่งจากพรรคเพ่ือไทย 

คนกทม.จึงเริ่มเห็นภาพทางการเมืองเรื่องผู้ ว่าฯเด่นชัดมากยิ่ง ข้ึนเป็นล าดับ  เด่นชัดว่าสถานะของ   
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แน่วแน่และมั่นคง ขณะที่พรรคพลังประชารัฐมากด้วยตัวเลือกกระทั่งยังไม่สามารถจะตัดสินว่า
ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.เป็นใคร นี่เป็นความเหน็ดเหนื่อยบนบ่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5795776 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5795776
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/01/Vk-23-Jan.jpg
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วันที่ 24 มกราคม 2564 - 11:33 น. 
นักวิชาการจี้ กกต.อบรม กปน. แก้ปัญหาบัตรเขย่ง หว่ันซ้ ารอยเลือกต้ังใหม่สนามเทศบาลท่ัวประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 วันที่ 24 มกราคม นายบรรณ แก้วฉ่ า นักวิชาการด้านกฎหมายท้องถ่ินและการกระจายอ านาจ เปิดเผยว่า กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกค าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.ใหม่ โดย
ยกเลิก 44 การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายก อบจ. 15 หน่วยเลือกตั้ง และการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง 
และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง 18 จังหวัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากมีการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จากการตรวจสอบพบว่าปัญหา เกิดจากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ( กปน.)บางรายท า
หน้าที่โดยขาดความรู้ความเข้าใจ และอาจมีปัญหาจากการรวบรวมคะแนนระดับอ าเภอ ขณะที่ อบจ.ได้รับรายงานจาก
อ าเภอแล้วไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ ขณะที่ กปน. อนุกรรมการระดับอ าเภอ เจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัดไม่ได้ออกมาแสดง
ความรับผิดชอบ 

นายบรรณ กล่าวว่า เพื่อไม่ให้ปัญหานี้เกิดซ้ าในการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ การแก้ไขต้องเริ่มจากการ
อบรม กปน. จะต้องแนะน ากรอกแบบพิมพ์ ส.ถ./ผถ.5/7 ที่มีรายละเอียด โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง 
ผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ จ านวนผู้มีสิทธิ บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน บัตรที่เหลือหลังลงคะแนนต้นข้ัวที่เหลอื 
และผลคะแนน จะต้องบวกลบแล้วสอดคล้องกัน เช่น จ านวนบัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ต้องเท่ากับ
จ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ จ านวนคะแนนของผู้สมัครทุกคนรวมกันจะต้องเท่ากับจ านวนบัตรดี หาก กปน.ตรวจสอบ
ตัวเลขดังกล่าว จะตรวจพบปัญหาที่หน่วย และสามารถแก้ปัญหาได้เช่น นับต้นข้ัวของบัตรเลือกตั้ง และควรจะ
ตรวจทานข้อมูลให้เรียบร้อย ไม่ควรเร่งรีบเพื่อจะรายงานผลการเลือกตั้งไม่เป็นทางการอย่างรวดเร็ว 

“ยังมีสาเหตุอื่นเช่น กรรมการประจ าหน่วยต้องเข้าใจว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางคนมีสิทธิเลือกเฉพาะนายก อบจ.อ
ย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิเลือกสมาชิก อบจ. กรรมการจะต้องฉีกบัตรจากต้นข้ัวให้เฉพาะบัตรเลือกตั้งนายก นอกจากนั้น
ต้องเฝ้าระวังผู้มาใช้สิทธิแอบซ่อนบัตรออกไปจากหน่วยเลอืกตั้ง โดยบางรายน าบัตรเข้าไปในคูหา แต่อาจซุกซ่อนไว้ไม่
น ามาหย่อนในหีบบัตร ก็จะเกิดปัญหาตัวเลขจ านวนบัตรน้อยกว่า จ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ” นายบรรณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2544300 
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23 มกราคม 2564 - 15:34 น. 
วิถี 'ทยา' เบ้าหลอม 'ศรีวิกรม์' 
 

 
 
เบ้าหลอม "ศรีวิกรม์" ท าให้ "ทยา" เข้าสู่สังเวียนการเมือง สู่ท าเนียบเสาชิงช้า 
    ยังไม่มีว่ีแววว่าจะเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเร็ววันน้ี แต่ผู้อาสาหน้าใหม่ ก็เริ่มเปิดตัวกันแล้ว ใน
รอบสัปดาห์ที่ ผ่ าน ช่ือของ  พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  และ  ทยา ทีปสุวรรณ  ถูกสื่ อพูด ถึงมากที่ สุด 
    ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยืนว่า ภรรยา-ทยา ทีป
สุวรรณ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เป็นแน่นอน แต่จะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง 
พรรคใดพรรคหนึ่งหรือไม่ ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม 
 “เขาตั้งใจที่จะท างานเพื่อการเมือง คงไปห้ามไม่ได้ ผมเป็นสามียังห้ามไม่ได้” ณัฏฐพล กล่าวถึงความมุ่งมั่นของภรรยา  

“ตั้น” ณัฏฐพล และทยา เข้าสู่สังเวียนการเมืองในช่วงเดียวกัน เลือกตั้ง 2550 ตั้นลงสมัคร ส.ส.เขต 10 กทม. 
แต่สอบตก ต่อมา มีเลือกตั้งซ่อมปี 2552 ตั้นจึงสอบได้ และเป็นผู้อ านวยการพรรค ส่วน ทยาก็เข้ามารับต าแหน่งรอง
ผู้ ว่ าฯ กทม.  ทั้ ง คู่ ได้ รับการสนับสนุนจากสุ เทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้น   
    ทยาจัดอยู่ในนักการเมืองสายแข็ง มีบุคลิกต่างจากพี่ชาย-พิมล ศรีวิกรม์ เธอน่าจะเป็นส่วนผสมทางการเมืองของ
เฉลิมพันธ์-คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์  

ปัจจุบัน ทยาเป็นผู้จัดการโรงเรียนศรีวิกรม์ และก าลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างโรงเรียนและวิทยาลัย ริมถนน
สุขุมวิทให้เป็นโรงเรียนนานาชาติ 
เบ้าหลอมศรีวิกรม์ 

หลังเหตุการณ์ 14 ต.ค.2516 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครัง้ใหญ่ ประชาธิปไตยเบ่งบาน พรรคการเมอืง
เกิดข้ึนมากมาย พงส์ สารสิน มาชวน "คุณหญิงอ๋อย" หรือ คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ไปอยู่พรรคกิจสังคม ที่มี ม.ร.ว.คึก
ฤทธ์ิ ปราโมช เป็นหัวหน้าพรรค 

คุณหญิงศศิมา เป็นกรรมการบริหารพรรคกิจสงัคม และรองเลขาธิการพรรค ในการเลือกตั้ง 2518 คุณหญิงศศิ
มา ลงสมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ เขตพระโขนง แพ้ พิชัย รัตตกุล ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ เพียง 200 กว่าคะแนน เลือกตั้ง 
2519 คุณหญิงศศิมาลงเขตเดิม แข่งกับคนเดิม แม้เธอจะค่อนข้างมั่นใจ แต่ก็ปรากฏว่าพ่ายแพ้ไปพันกว่าคะแนน  ดู
เหมือนคุณหญิงศศิมาจะไม่ค่อยมีโชคการเมืองมากนัก แม้การเลือกตั้งปี 2531 เธอจะกลับมาลงสมัคร ส.ส.เขตพระโขนง 
ในสีเสื้อพรรคประชาชน (พรรคที่มาสามี-เฉลิมพันธ์ ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าพรรค) ก็ยังสอบตกอีกครั้งจนได้ 
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ส าหรับเฉลิมพันธ์นั้น ต่างจากภรรยา-ศศิมา เขาชอบพรรค ปชป.มานานแล้ว หลังเหตุการณ์ 6 ต.ค.2519 เวลา
นั้ น  พ . อ . ( พิ เ ศ ษ )  ถ นั ด  ค อ มั น ต ร์  เ ป็ น หั ว ห น้ า พ ร ร ค  แ ล ะ เ ฉ ลิ ม พั น ธ์ เ ป็ น เ ล ข า ธิ ก า ร ข อ ง พร ร ค  
    เลือกตั้ง 2522 เฉลิมพันธ์ลงสมัคร ส.ส.ที่เขตพระโขนง ในสีเสื้อ ปชป. ก็สอบตก พ่ายกระแสประชากรไทยฟีเวอร์ 
แ ล ะ เ ว้น วรรค ไปหนึ่ ง สมั ย  ก่ อ นจ ะม าลง สนาม  ส . ส . อี กค รั้ ง ปี  2529 จึ ง ไ ด้ เ ป็ น  ส . ส . กทม .สมั ยแรก 
     ปี 2531 เฉลิมพันธ์และอดีต ส.ส.จ านวนหนึ่ง ลาออกจากพรรค ปชป. อันเป็นต านาน "กลุ่ม 10 มกรา" เฉลิม
พันธ์ตั้งพรรคประชาชน และย้ายสนามไปลงสมัคร ส.ส.นครราชสีมา ด้วยการชักชวนของ เลิศ หงษ์ภักดี อดีต ส.ส.
น ค ร ร า ช สี ม า  ( เ ลิ ศ  ห ง ษ์ ภั ก ดี  เ ป็ น บิ ด า ข อ ง ร ะ น อ ง รั ก ษ์  แ ล ะ พ่ อ ต า ข อ ง ไ พ โ ร จ น์  สุ ว ร ร ณ ฉ วี )  
     ปี 2533 เฉลิมพันธ์ ได้น าพรรคประชาชนไปรวมตัวกับพรรคก้าวหน้าของ อุทัย พิมพ์ใจชน พรรครวมไทยของ 
ณรงค์ วงศ์วรรณ และพรรคกิจประชาคมของ บุญชู โรจนเสถียร กลายเป็น "พรรคเอกภาพ" หลังรัฐประหาร 2534 คณะ
ทหาร รสช.จั้งตั้ง "พรรคสามัคคีธรรม" โดยมีพ่อเลี้ยงณรงค์ เป็นหัวหน้าพรรค เฉลิมพันธ์ถูกดึงเข้าไปร่วมด้วย และมี
ต าแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค 

เฉลิมพันธ์-ศศิมา มีบุตรธิดารวม 4 คนคือ พิมล, ชัยยุทธ,วิกร และทยา เมื่อเฉลิมพันธ์วางมือทางการเมือง 
“พิมล” บุตรชายคนโตเข้ามาเล่นการเมืองในยุคมนต์รักประชานิยม 
ลูกไม้ใต้ต้น 

ทยา เติบโตในครอบครัวที่ประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจคือหัวข้อหลักบนโต๊ะอาหาร ท าให้การเมืองได้ซึมเข้า
ในเนื้อตัวของเธอ “อีฟ” ทยา แต่งงานกับ "ตั้น" ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ บุตร วีระพันธ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และผู้บริหารองค์กรธุรกิจอีกหลายแห่ง 

ก านันสุเทพชักน าให้ “ตั้น-ทยา” เข้ามาสู่ชายคาพรรคประชาธิปัตย์ ช่วงการเลือกตั้ง 2550 ทยามีบทบาท
ส าคัญในการช่วยสามีหาเสียงเลือกตั้ง จนถูกทาบทามเป็นรองผู้ว่าฯ กทม. (สมัย ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร เป็นผู้ว่าฯ 
กทม.สมัยแรก) โดยรับผิดชอบด้านการศึกษา พัฒนาสังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และการต่างประเทศ  
    ประสบการณ์ในท าเนียบเสาชิงช้า ท าให้ทยา ตั้งเป้าอยากเป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อโอกาสมาถึง เธอจึงเสนอตัวเข้าสู่
สังเวียนเลือกตั้งท้องถ่ินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456154 
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วันที่ 23 มกราคม 2564 - 15:25 น. 
เปิดทฤษฎีชิงผู้ว่าฯ กทม. ‘ใคร’ มาแรง ล้ม ‘คนดัง-พรรคหลัก’ คว้าเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 

 
เปิดทฤษฎีชิงผู้ว่าฯกทม. “ใคร” มาแรง ล้ม”คนดัง-พรรคหลัก” คว้าเก้าอ้ีผู้ว่าฯกทม. 

หลังจากเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 28 มี.ค. จากนั้นอีก 90 วันจะเป็นการเลือกตั้ง “อบต.” จากนั้นอีก 30 วัน 
จะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. บวกลบคูณหาร จะตกประมาณไตรมาส 4 ของปีนี้ ว่าที่ผู้สมัครหลักๆ ในรอบนี้ เท่าที่
เปิดตัวมา ได้แก่ เครือข่ายพลังประชารัฐ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ได้รับการสนับสนุนจาก พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ, นางทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าฯกทม. ได้รับการสนุนจาก ส.ส.
กทม. พปชร. กลุ่ม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาฯ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดีอีเอส 

นอกจากนี้ ยังมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.คนปัจจุบัน สนใจจะลงสมัครในสายของ พปชร.ด้วย น่า
สังเกตว่า เกิดอาการเบียดเสียดข้ึน ของว่าที่ผู้สมัครของพรรคนี้ ซึ่งกวาดเสียงมาได้ 25.5% ของผู้ออกมาใช้สิทธิ 3.1 
ล้านคน ในการเลือกตั้งเดือน มี.ค.2562 

พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้เสียง 15.3% ในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งล่าสุด ยืนยันส่งผู้สมัคร แต่ยังไม่มีการสรุปว่าเปน็
ใ ค ร  ว่ า ที่ ผู้ ส มั ค ร ที่ โ ด ด เ ด่ น  ยั ง ไ ด้ แ ก่  นา ย ชั ช ช า ติ  สิ ท ธิ พั น ธุ์  อ ดี ต  ร ม ว . ค ม น า ค ม  ใ น รั ฐ บ า ล   
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็น 1 ใน 3 ในบัญชีแคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้ง มี.ค.2562 
พรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียง 19.49% ในการเลือกตั้ง 2562  

อย่างไรก็ตาม นายชัชชาติ จะลงสมัครอิสระ ไม่ลงในนามพรรคเพื่อไทย และที่น่าจับตา คือพรรคก้าวไกล ซึ่งได้
คะแนนเสียง 25.93% ในการเลือกตั้ง ส.ส.ล่าสุด ประกาศความพร้อม ส่งผู้สมัครผู้ ว่าฯกทม. และส่ ง ส.ก. 
ชิงเก้าอี้ใน 50 เขต เป็นการลงสมัครในนามพรรค เล็งปักธงใน กทม.อย่างจริงจัง 

นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ อดีต ส.ส.กาฬสินธ์ุ ที่วางมือจากการเมืองไประยะหนึ่ง แต่ยังเฝ้าสังเกตการณ์
การเมืองการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด 
ในปี 2562 เขาเป็นคนแรกๆ ที่ช้ีถึงกระแสไหลแรงของพรรคอนาคตใหม่ และสุดท้ายพรรคน้องใหม่ กลายเป็นม้ามืดว่ิง
เข้าป้ายด้วยจ านวน ส.ส.มากเป็นอันดับ 3 รองจากเพื่อไทย และพลังประชารัฐ 

ส าหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ที่จะเกิดข้ึน นายวิวรรธนไชย กล่าวว่า สนามนี้จะไม่เหมือนการเลือกตั้งอบจ. 
ที่ “ก้าวหน้า” พลาดนายก อบจ.ทุกสนาม 
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เนื่องจากสนาม อบจ.ไม่มีกระแส เป็นเรื่องในพื้นที่ และหลายพื้นที่มีเรื่องของการซื้อเสียงมาเกี่ยวข้อง  
ต่างจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ได้รบัความสนใจจากสื่อทัง้หมด ท าให้เกิดเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป กลายกระแสที่
เร่งเร้าให้ทุกฝ่ายออกมามีส่วนร่วม 

การเมืองในภาพรวม ยังท าให้สนามนี้มีความหมายมากข้ึนในครั้งนี้ หากผู้สมัครมี 5 คน จากพรรคหลัก ส าหรบั 
พปชร.จะเกิดการแย่งคะแนนกันเองอย่างดุเดือด และเกิดสภาพคะแนนลด จากความรู้สึกของประชาชนต่อการ
บริหารงานของรัฐบาล  

ส่วนคณะก้าวหน้า คะแนนนิยมเพิ่มข้ึน ไม่มีการลดลง จากคนรุ่นใหม่ที่จะเริ่มมีสิทธิเลือกตั้ง จากผู้ที่ต้องการ
เห็นการเปลี่ยนแปลงใน กทม. จากฐานเดิม และผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของพรรค นายวิวรรธนไชยกล่าวว่า อาจกล่าวได้ว่า 
จากคน กทม. 3 คน 1 คนจะเลือกก้าวไกล ส่วน 2 คน จะแบ่งกันไปในผู้สมัคร 5 คน จากคะแนน 25.93 เปอร์เซ็นต์ 
อาจจะเพิ่มได้อีก 5% จากคะแนนเสียงเดิมจากเลือกตั้ง 2562 จ านวน 804,272 คะแนน อาจพุ่งไปถึง 1 ล้านเสียง และ
กลายเป็นผู้ชนะไป 

ขณะที่ตัวเต็ง อย่างนายชัชชาติ ที่มีโอกาสจากผู้สนับสนุนเพื่อไทย และคะแนนนิยมส่วนตัว อาจประสบปัญหา
จากการที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนน า กทม. ออกจากพรรคไป และอาจต้องแบ่งคะแนนกับผู้สมัครรุ่นใหม่
จากกลุ่มก้าวหน้า นายวิวรรธนไชย ระบุว่ากลุ่มก้าวหน้าจะต้องเร่งหาผู้สมัครที่เหมาะสม เมื่อรวมกับคะแนนนิยม
โดยรวมจากกระแสการเมือง จะมีโอกาสมากกว่าผู้สมัครอื่นๆ 

นั่นคือ ทรรศนะและทฤษฎีจากผู้สังเกตการณ์การเมือง ที่เสนอข้อสังเกตน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ยังเหลือเวลา
อีกระยะหนึ่งที่ยาวนานพอสมควรกว่าการเลือกตั้งจะมาถึง  จากนี้ไป ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ย่อมหาทางพลิกสถานการณ์ 
เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์มากที่สุด จะพลิกได้-ไม่ได้แค่ไหน และอย่างไร นั่นหมายถึงโอกาสทางการเมืองครั้งส าคัญ ใน
สนามเลือกตั้งที่ร้อนแรง เป็นรองแค่การเลือกต้ัง ส.ส.ท่ัวประเทศเท่าน้ัน 
 
อ้างอ้าง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2543536 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2543536
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23 มกราคม 2564 - 18:42 น. 
สงครามเงา 'นายกเล็ก' ปชป. เมืองคอน 
 

 
 
ชิงเก้าอ้ีนายกเล็กเมืองคอน ตระกูลศักดิเศรษฐ์พ่วงเดชเดโช ชนตระกูลแก้วภราดัย 

9 ปีที่แล้ว ผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สร้างความประหลาดใจให้แก่สภากาแฟเมือง
คอน เมื่อ กณพ เกตุชาติ ลูกชายของ สมนึก เกตุชาติ อดีตนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ที่นั่งเก้าอี้นายกเล็กมา
นานเกือบ 30 ปี พ่ายแพ้ให้แก่ เชาวน์วัศ เสนพงศ์ พี่ชายของ เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ มิเพียงเท่านั้น ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทีมของสมนึก เกตุชาติ ก็พ่ายแพ้
แก่ทีมเชาวน์วัศ 

ส าหรับการเลือกตั้งนายกเล็กเมืองคอนในปีนี้ ชัดเจนแล้ว เชาวน์วัศ เสนพงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครศรีธรรมราช จะไม่ลงสนาม โดยตระกูล “เสนพงศ์” จับมือ กนกพร เดชเดโช ว่าที่นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ขอ
สนับสนุน อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช  

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2564 “กนกพร” น าทีมพลังเมืองนคร เปิดส านักงานอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ในตัวเมืองนครฯ 
เพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งชิงเก้านายกเล็กเมืองคอน 
ตระกูลศักดิเศรษฐ์ 

อดีต ส.ส.หนุ่มใหญ่ ได้เปิดตัวผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค  อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ – ทีมพลังเมืองนคร พร้อม
สเตตัส "ร่วมมือกันสร้างเมือง..ฟังทุกเสียง ใส่ใจทุกปัญหา เข้าถึงทุกความต้องการ #เทศบาลของทุกคน ได้โปรด
สนับสนุน อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เป็นนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช” 

อภิชาต เป็นน้องชายของช านิ ศักดิเศรษฐ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช หลายสมัย หลังลาออกจากค่ายมติชน 
อภิชาตลงสมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2548 ได้เป็น ส.ส.สมัยแรก และเป็น ส.ส.มาอีก 2 สมัย 

การเลือกตั้งปี 2562 อภิชาตเว้นวรรค มีแต่พี่ชาย-ช านิ ลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายช่ือ แต่สอบตก ช่วงการเลือกตั้ง
นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ช านิ-อภิชาต ร่วมกับตระกูล “เดชเดโช” ตั้งกลุ่มพลังเมืองนคร ส่งกนกพร เดชเดโช ลงชิง
เก้าอี้นายก อบจ. ได้รับชัยชนะตามความคาดหมาย  เมื่อประสบความส าเร็จจากสนาม อบจ. ทีมพลังเมืองนคร ก็
เดินหน้า หวังยึดเก้าอี้นายกเล็กเมืองคอนให้ได้ 
ทีมสมนึก 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 ที่ส านักงานทีมสมนึก อ.เมืองนครศรีธรรมราช “ดร.โจ” กณพ เกตุชาติ หัวหน้าทีม
สมนึก ได้ประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งมีการเปิดตัวทีมบริหารทั้งรอง
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
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ตั้งแต่แพ้เลือกตั้งหนที่แล้ว “กณพ” ได้ท างานช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตลอด 9 ปีไม่มีหยุด  และที่
น่าสนใจ ในทีมบริหารของกณพ ปรากฏช่ือ พูน แก้วภราดัย ลูกชายของวิทยา แก้วภราดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 
เข้าร่วมทีมด้วย 

ดังที่รู้กัน ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราชหนที่ผ่านมา วิทยา แก้วภราดัย สนับสนุน นนทิวรรธน์ นนท
ภักดิ์  ลงสู้ กับ “กนกพร” มารดา ส .ส . ชัยชนะ เดชเดโช ที่ มี ตระกูลศักดิ เศรษฐ์  และเสนพงศ์ หนุนช่วย 
    ธรรมชาติคนการเมือง ปชป.เมืองคอน มักจะแข่งกันเองในสนามเลือกตั้งท้องถ่ิน และการเลือกตั้งนายกเล็กเมืองคอน 
ก็หนีไม่พ้นศึกคนกันเอง 

 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456176 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/456176
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23 ม.ค. 2564 
เปิดตัว "พรรคใหม่-พรรคส ารอง" รับการเมืองพลิกผัน 
 

 
 

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองไทยในปี 2564 น้ี มีแนวโน้มของการเปลึ่ยนแปลง เพราะนอกจากจะมีแรง
กดดันท้ังจากภายนอกและภายในสภาแล้ว ยังสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวการตั้งพรรคการเมืองใหม่ และเตรียม
พรรคส ารองของกลุ่มการเมืองต่างๆ อย่างคึกคัก 

เหตุผลของการตั้งพรรคใหม่ หรือเตรียมพรรคส ารอง มีทั้่งการพยายามสร้าง "เซฟโซน" รองรับสถานการณ์
การเมืองแตกหัก อย่างเช่น ในพรรคพลังประชารัฐ ที่เริ่มมีร่องรอยความขัดแย้งแตกแยกภายในเด่นชัดข้ึน โดยเฉพาะ
จากความเห็นที่แตกต่างกรณีการส่งผู้สมัครชิงต าแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ขณะเดียวกัน การตั้งพรรคหรือเปิดพรรคส ารอง ยังอาจไปสอดรับ "ยุทธศาสตร์แตกแบงก์พัน" เพื่อเตรียมการ
เลือกตั้งครั้งใหม่ หากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังไม่ถูกแก้ โดยเฉพาะในประเด็นกติการการเลือกตั้ง 
พรรคที่มีข่าวเตรียมตั้ง และเสนอต้ังแล้ว ก็เช่น 
- พรรคที่มี "บิ๊กราชการคนดัง" เป็นหัวหน้าพรรค มีข่าวว่า "แกนน า 3 ป." แห่งพรรคพลังประชารัฐ เตรียมตั้งส ารองไว้ 
กรณีพรรคพลังประชารัฐไปไม่ไหว 
- พรรคใหม่ของอดีตแกนน า กปปส. เป็นพรรคส ารอง หากแตกหักกับพรรคที่สังกัดอยู่ในปัจจุบัน 
- พรรคไทยภักดี ของกลุ่มหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ได้รับแรงหนุนและเงินทุนจากกลุ่มหนุนสถาบันหลักของชาติ 
- พรรคใหม่ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ที่พัฒนาจาก "กลุ่มสร้างไทย" ล่าสุดเริ่มทาบทามอดีต ส.ก. หรือ สมาชิก
สภา กทม. ของพรรคเพื่อไทย เพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งกลางปีนี้แล้ว 
- พรรคใหม่ของปีกที่อ้างตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตย เปิดพรรคเล็กไว้รองรับยุทธศาสตร์ "แตกแบงก์พัน" เพื่อไม่ให้พลาด
เหมือนเลือกตั้งปี 2562 
- พรรคใหม่ของกลุ่ม 4 กุมาร ที่น าโดย นายอุตตม สาวนายน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตหัวหน้าและเลขาธิการ
พรรคพลังประชารัฐ โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวเรือใหญ่อยู่เบื้องหลัง 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378813987?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378813987?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378813987?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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23 ม.ค. 2564 
จับตาบทบาท ศาลรัฐธรรมนูญ จับตา ค าวินิจฉัย สิระ เจนจาคะ 
 

 
 

FootNote : จับตาบทบาท ศาลรัฐธรรมนูญ จับตา ค าวินิจฉัย สิระ เจนจาคะ 
กรณีของ นายสิระ เจนจาคะ แห่งพรรคพลังประชารัฐ ก าลังกลายเป็นคู่เปรียบเทียบในทางการเมืองอันแหลม

ค ม ยิ่ ง  มิ ใ ช่ เ พ ร า ะ ว่ า เ ป็ น เ พ ร า ะ  น า ย สิ ร ะ  เ จ น จ า ค ะ  เ ผ ชิ ญ กั บ พ ลั ง ข อ ง พ ร ร ค ร่ ว ม ฝ่ า ย ค้ า น 
หากแต่เพราะกรณีของ นายสิระ เจนจาคะ เข้าไปอยู่ในสนาม "ศาลรัฐธรรมนูญ"  เป็นธรรมดาที่ย่อมน าไปสู่การ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ  กั บ ก ร ณี ข อ ง  น า ย ธ น า ธ ร  จึ ง รุ่ ง เ รื อ ง กิ จ แ ห่ ง พ ร ร ค อ น า ค ต ใ ห ม่ โ ด ย อั ต โ น มั ติ  
"ผล" ของ นายสิระ เจนจาคะ จะเหมือนกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หรือไม่ 

มีจุดต่างเล็กน้อยระหว่างกรณีของ นายธนาธร จึงรุ่ ง เรืองกิจ กับ กรณีของ นายสิระ เจนจาคะ  
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกจิ ต้นเรื่องมาจาก การร้องเรียนผ่านกกต. ขณะที่ นายสิระ เจนจาคะ ผ่านสภา กระนั้น จุดร่วมใน
เบื้องต้นก็คือ ไม่ว่าสภา ไม่ว่ากกต.มีข้อเสนอตรงกันว่า นายธนาธร จึง รุ่งเรืองกิจ นายสิระ เจนจาคะ ต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ กรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สังคมเห็นแล้ว แม้ว่า ส.ส.อื่นๆในกรณีเดียวกันยังคง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ตาม  
ค าวินิจฉัยต่อ นายสิระ เจนจาคะ จึงส าคัญ 

จุดแข็งเป็นอย่างมากของ นายสิระ เจนจาคะ คือสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และรับใช้ผู้ มีอ านาจมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นจุดแข็งเชิงเปรียบเทียบซึ่ง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่มี ผลค าวินิจฉัยของ "ศาล" จึงส าคัญ 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5799058 
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