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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 26 มกราคม 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 
2 
3 
4 
5 
 

ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ 
มติชนออนไลน์ 
ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ 
MGR ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่ำวถึง
กรณี กกต. สั่งให้ออกเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) ใหม่ ว่ำ ตำมข้อกฎหมำยมำตรำ 105 
พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 
ก ำหนดไว้ว่ำ หำกจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้ง 
ไม่ตรงกัน กกต. ต้องสั่งให้ลงคะแนนใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 64 หน่วย  
18 จังหวัด เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเฉพำะหน่วย ไม่ใช่ทั้งจังหวัด 
แต่บำงหน่วยเลือกตั้งจะให้ลงคะแนนเลือกแค่นำยก อบจ. บำงหน่วย
ลงคะแนนเลือก สมำชิก อบจ. และบำงหน่วยเลือกทั้ง นำยก อบจ. 
และสมำชิก อบจ. เพื่อแก้ไขให้คะแนนถูกต้อง 

8 
9 
10 
11 
12 

6 เนชั่นทีวีออนไลน์ กกต. ชี้ใครจะสมัครนำยกฯ ต้องเสียภำษีปี 63 13 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยำมรัฐออนไลน์ นำยกฯ อบจ. พิษณุโลกแถลงนโยบำยต่อสภำฯ สำนงำนต่อ  

ก่องำนใหม-่มุ่งมั่นพัฒนำ 
14 

2 บ้ำนเมืองออนไลน์ "กลุ่มแม่โป่งก้ำวหน้ำ" เปิดตัวสู้ศึกชิง นำยกเทศมนตรี- สมำชิกเทศบำล
ต ำบลแม่โป่ง 

15 

3 คมชัดลึกออนไลน์ "เรืองไกร" ร้องศำล รธน. วินิจฉัยร่ำง รธน. ชอบหรือไม่ และร้อง กกต. 
ตรวจสอบ รมช.กห. ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่ 

16 

4 สยำมรัฐออนไลน์ "เรืองไกร" ร้อง "ศำล รธน." วินิจฉัยร่ำง รธน. ชอบหรือไม่ จี้ ตรวจสอบ 
"บิ๊กช้ำง" ส่อพ้นจำกต ำแหน่ง นั่ง "กก. สมำนฉันท์" 

17 

5 มติชนออนไลน์ ‘เรืองไกร’ ร้องศำลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยร่ำง รธน. ชอบหรือไม่  
พร้อมร้อง กกต. สอบปม ‘บิ๊กช้ำง’ นั่ง กก. สมำนฉันท์ 

18 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ อย่ำสักแต่ร้อง ! 'บิ๊กแจ๊ด' ฮ่ึม สอนมวย 'แก๊งป่วนร้อง กกต.' 19 
7 บ้ำนเมืองออนไลน์ "ค ำรณวิทย์" พบ กกต. รบัทรำบข้อกล่ำวหำ ออกนโยบำยหลอกลวง ปชช. 20 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'บิ๊กแจ๊ด' ควงอดิศรรับทรำบข้อกล่ำวหำ กกต. ปทุม มั่นใจหักล้ำงได้หมด 22 
9 สยำมรัฐออนไลน์ "เชำว"์ กัดไม่ปล่อยโกงเลือกตั้งนำยก อบจ. เมืองกำญจน์ ยื่น นส.ปธ. 

สืบสวน กกต. กำญจน์ สอบพยำนเด็ดมัด "สุรพงษ์" ท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง 
24 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 มติชนออนไลน์ ‘พนิต’ จี้ กกต. จัดเลือกตั้ง ‘ผู้ว่ำฯ กทม.- ส.ก.’ พร้อมกัน ยัน จนท. 

มีเพียงพอ-ประหยัดงบ 
26 

11 สยำมรัฐออนไลน์ "จุ ริ นทร์ " อุบไม่บอกชื่ อชิ งผู้ ว่ ำฯ กทม. บอกถึ งเวลำประกำศเอง  
หวังฟ้ืน ปชป. ในสนำม กทม. 

27 

12 แนวหน้ำออนไลน์ ‘จุรินทร์’ อุบไต๋ ! ชื่อผู้สมัครชิงผู้ว่ำฯ กทม. เชื่อ ‘ปชป.’ ฟ้ืนคืนชีพเมืองกรุง 28 
13 ไทยรัฐออนไลน์ “จุรินทร์” ลั่นไม่โกงก็ไม่ต้องกลัว อุบผู้สมัครผู้ว่ำฯ กทม. ถึงเวลำบอกเอง 29 
14 เนชั่นทีวีออนไลน์ ปชป. พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งชิงพ่อเมืองกรุงเทพมหำนคร 30 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ "องอำจ"โวมีคนใน - คนนอก ปชป. ขอชิงผู้ว่ำฯ กทม. 32 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ปชป. พร้อมเปิดรับคนนอก ลงสมัครผู้ว่ำฯ กทม. 34 
17 ข่ำวสดออนไลน์ ด่วน ! ฎีกำพิพำกษำคุก อดีต ส.ว. "แกนน ำ กปปส." ล้มเลือกตั้ง 2 ปี 12 เดือน 35 
18 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ ฎีกำจ ำคุก อดีต ส.ว. แกนน ำ กปปส. 2 ปี 12 เดือน ขัดขวำงเลือกตั้ง 36 
19 แนวหน้ำออนไลน์ ฎีกำจ ำคุก ‘แกนน ำ กปปส. พัทลุง’ 2 ปี 12 เดือน คดีขัดขวำงเลือกตั้ง 37 
20 มติชนออนไลน์ ‘ประยุทธ์’ ลั่น พร้อมรับมือซักฟอก ไม่กลัวถูกจี้ซื้ออำวุธ มั่นใจชี้แจงได้  

มีควำมจ ำเป็น 
38 

21 มติชนออนไลน์ ‘ณัฏฐพล’ ไม่กังวลถูกฝ่ำยค้ำนอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ลั่นพร้อมตอบทุกค ำถำม 39 
22 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘อนุทิน’ ไม่กลัวหมัดเด็ดฝ่ำยค้ำนซักฟอก 40 
23 มติชนออนไลน์ ‘โฆษก ปชป.’ ยัน ‘จุรินทร์ -นิพนธ์’ ไม่กังวลโดนซักฟอก เชื่อมั่น 

ในควำมสุจริต เผยเตรียมทีมสนับสนุนข้อมูล 
41 

24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุทิน' เผย 5 รัฐมนตรีเข้ำข่ำยถูกยื่นถอดถอน 42 
25 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประธำน คกก. สมำนฉันท์ เคำะชื่อ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมยื่น ‘ชวน’ แต่งตั้ง 43 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้ำออนไลน์ ลึกลับในสนำมข่ำว : 26 มกรำคม 2564 44 
2 คมชัดลึกออนไลน์ แม้วเอำไง "ธนำธร" มำแล้ว ปักธง "นำยกเล็ก" เชียงใหม่ 46 
3 ข่ำวสดออนไลน์ สถำนะ ของ จักรทิพย์ ชัยจินดำ เปรียบเทียบ กับ ทยำ ทีปสุวรรณ 47 
4 ข่ำวสดออนไลน์ ด่ำนหิน ด่ำนโหด ของ จักรทิพย์ ชัยจินดำ ในสนำม “กทม.” 48 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ ประลองก ำลังชิงเก้ำอ้ี "ผู้ว่ำกทม." 49 
6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฐำน’เพ่ือไทย’- ทุน’เสี่ย ก’ กองหนุน ‘ชัชชำติ’ ยึดกทม. 51 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
7 คมชัดลึกออนไลน์ "เปิดปม" ฝ่ำยค้ำน ยื่นซักฟอก 10 รมต. 52 
8 สยำมรัฐออนไลน์ ระวังเกมย้อนศร! 54 
9 มติชนออนไลน์ 3 เป้ำหมำย 3 คนส ำคัญ 3 ป. ขุดคุ้ย เปิดโปง โจมตี ท ำลำย 56 
10 มติชนออนไลน์ พรรคใหม่ คุณหญิงสุดำรัตน์ ชูท ำเพ่ือ “คนตัวเล็ก” 57 
11 คมชัดลึกออนไลน์ ฝำก "หน่อย" "ชูวิทย์" ปั้นลูกสำว 58 
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วันที่ 26 มกรำคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธำนกำรประชุมมอบ
นโยบำยและรับ ฟังปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติ ง ำนผ่ ำนระบบกำรประชุมทำงไกล  (GIN Conference)  
โดยมี นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

 

 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประชุมมอบนโยบายและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (GIN Conference) 
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รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 26 มกรำคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อวยพรวันคล้ำยวันเกิดแก่
สื่อมวลชนประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำงสำวพัชรินทร์ รัตนวิภำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ประชำสัมพันธ์ ผู้บริหำร และพนักงำนของส ำนักประชำสัมพันธ์ ร่วมอวยพร ณ ห้องสื่อมวลชนประจ ำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ชั้น 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง   

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
อวยพรวนัคล้ายวันเกดิแก่สื่อมวลชนประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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26/01/2564 11:44 
กกต. เตือนผู้สมัคร อบจ.ห้ามหาเสียงในการลงคะแนนใหม่ 
 

 
 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เตือนผู้สมัครนายกและสมาชิก อบจ. 18 จังหวัดห้ามหาเสียงในการลงคะแนนใหม่  7 กุมภาพันธ์
นี้   เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์อีกรอบ    เผยกฎหมายก าหนดบัตรเขย่งต้องลงคะแนนเลือก อบจ.ใหม่    

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)  กล่ำวถึงกรณีที่ กกต.สั่งให้ออกเสียงเลือกตั้ง
สมำชิกสภำและนำยกองค์กรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.)ใหม่ว่ำ  ตำมข้อกฎหมำยมำตรำ 105 ของ พ.ร.บ.กำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ก ำหนดไว้ว่ำ หำกจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งไม่
ตรงกัน  กกต. ต้องสั่งให้ลงคะแนนใหม่  ซึ่งมีท้ังหมด 64  หน่วย 18 จังหวัด โดยเป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเฉพำะหน่วย 
ไม่ใช่ทั้งจังหวัด แต่บำงหน่วยเลือกตั้งจะให้ลงคะแนนเลือกแค่นำยก อบจ.   บำงหน่วยลงคะแนนเลือกสมำชิก อบจ.  และ
บำงหน่วยเลือกท้ังนำยก อบจ.และสมำชิก อบจ. เพ่ือแก้ไขให้คะแนนถูกต้อง โดยจะมีกำรลงคะแนนใหม่ในวันที่ 7 
กุมภำพันธ์นี้ จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ละหน่วยออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง  เพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
เที่ยงธรรม  และขอให้มั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้งไม่ใช่สถำนที่แพร่เชื้อ  เพรำะได้รับกำรออกแบบจำกกรมควบคุม
โรค  กระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงไรก็ตำมกำรออกเสียงลงคะแนนใหม่ครั้งนี้ ห้ำมไม่ให้ผู้สมัครหำเสียง ตำมมำตรำ 64 
(5)  ผู้สมัครจึงหำเสียงไม่ได้  หำกกระท ำจะมีควำมผิด  และจะต้องมีคดีควำมตำมมำ รวมทั้งขอให้อย่ำท ำสิ่งที่ผิด
กฎหมำย ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำในวันเดียวกันนี้ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังได้เป็นประธำนกำรประชุม Gin Conference กับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัด 
เพ่ือติดตำมนโยบำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนกกต. รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ที่จะมีข้ึนในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-624869 
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วันที่ 26 มกรำคม 2564 - 11:44 น. 
เลขาฯ กกต. ชี้เหตุสั่งลงคะแนน อบจ.ใหม่ คนใช้สิทธิ-บัตรลต.ไม่ตรงกัน เตือนผู้สมัครห้ามหาเสียง 
 

 
 

เลขาฯ กกต. แจงเหตุสั่งลงคะแนน อบจ.ใหม่ คนมาใช้สิทธิ-บัตรลต.ไม่ตรงกัน เตือนผู้สมัครห้ามหาเสียง หากท ามี
ความผิดได้ พร้อมชวน ปชช. 64 หน่วย 18 จ. ออกไปใช้สิทธิ 7 ก.พ. 

เมื่อวันที่ 26 มกรำคม ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขำธิกำร กกต. 
เปิดเผยถึงกรณีที่กกต.สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กรบริหำรส่วนจังหวัด
(อบจ.) ใหม่ ว่ำ  ตำมข้อกฎหมำยมำตรำ 105 พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ก ำหนดไว้ว่ำหำกจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน กกต. ต้องสั่งให้ลงคะแนนใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 
64 หน่วย 18 จังหวัด เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเฉพำะหน่วย ไม่ใช่ทั้งจังหวัด แต่บำงหน่วยเลือกตั้งจะให้เลือกแค่
นำยก อบจ. บำงหน่วยเลือก สมำชิก อบจ. และบำงหน่วยเลือกทั้งนำยกอบจ.และสมำชิก อบจ. เพ่ือแก้ไขให้คะแนน
ถูกต้อง โดยจะมีกำรลงคะแนนใหม่ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์นี้ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวต่อว่ำ ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้กำร
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม และขอให้มั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้งไม่ใช้สถำนที่แพร่เชื้อ เพรำะได้รับกำรออกแบบจำก
กกต.และกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงไรก็ตำม ขอเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งห้ำมไม่ให้มีกำรหำเสียง ตำม
มำตรำ 64(5) ดังนั้น ผู้สมัครจึงหำเสียงไม่ได้ หำกไปหำเสียงจะมีควำมผิด และจะต้องมีคดีควำมตำมมำ รวมทั้งขอให้
อย่ำท ำสิ่งที่ผิดกฎหมำย 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันเดียวกันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เป็นประธำนกำรประชุม Gin Conference กับผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนกกต.ประจ ำจังหวัด เพ่ือติดตำมนโยบำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนกกต. รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมกำร
จัดกำรเลือกตั้งเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ที่จะมีข้ึนในวันที่ 28 มีนำคมที่จะถึงนี้ 
  
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2547271 
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26 Jan 2021 11:44 น. 
กกต.อ้าง“บัตรเขย่ง”ต้องลงคะแนนเลือกตั้งอบจ.ใหม่ 18 จังหวัด 
 

 
“จรุงวิทย์"เผยก.ม.ก าหนด “บัตรเขย่ง” ต้องลงคะแนนเลือกอบจ.ใหม่ ห้ามผู้สมัคร 18 จังหวัดหาเสียง เชิญชวนผู้
มีสิทธิหย่อนบัตรอีกรอบ 7 ก.พ.นี้ พร้อมประชุมร่วม กกต.จังหวัด สั่งเตรีมพร้อมเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี -สมาชิก 
อบจ. 28 มี.ค. 

วันนี้( 26 ม.ค.64) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่ำวถงกรณีกกต.สั่ง
ให้ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ใหม่ ในบำงหน่วยเลือกตั้ง 18 จังหวัด ว่ำ 
ตำมข้อกฎหมำยมำตรำ 105 พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ก ำหนดไว้ว่ำหำกจ ำนวน
ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง กับ จ ำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน (บัตรเขย่ง) กกต.ต้องสั่งให้ลงคะแนนใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 64 หน่วย 
18 จังหวัด เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเฉพำะหน่วย ไม่ใช่ทั้งจังหวัด 

แต่บำงหน่วยเลือกตั้งจะให้ลงคะแนนเลือกแค่นำยก อบจ. บำงหน่วยลงคะแนนเลือก สมำชิก อบจ. และบำง
หน่วยเลือกทั้งนำยกอบจ.และสมำชิก อบจ. เพ่ือแก้ไขให้คะแนนถูกต้อง โดยจะมีกำรลงคะแนนใหม่ในวันที่ 7 ก.พ.นี้ จึง
ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม  และ
ขอให้มั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้งไม่ใช่สถำนที่แพร่เชื้อ เพรำะได้รับกำรออกแบบจำกกกต.และกรมควบคุมโรคกระทรวง
สำธำรณสุข 

อย่ำงไรก็ตำม กำรออกเสียงลงคะแนนใหม่ครั้งนี้ ห้ำมไม่ให้ผู้สมัครมีกำรหำเสียง ตำมมำตรำ 64(5) ผู้สมัครจึง
หำเสียงไม่ได้ หำกกระท ำจะมีควำมผิด และจะต้องมีคดีควำมตำมมำ รวมทั้งขอให้อย่ำท ำสิ่งที่ผิดกฎหมำย 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในวันเดียวกันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังได้เป็นประธำนกำรประชุมทำงไกลออนไลน์ ( Gin 
Conference) กับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กกต.ประจ ำจังหวัด เพ่ือติดตำมนโยบำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนกกต. 
รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ที่จะมีข้ึนในวันที่ 28 มี.ค.
นี้ 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/466051 
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26 ม.ค. 2564 12:34    
ออกไปใช้สิทธิ 7 ก.พ. เลขาฯ กกต. ชี้เหตุสั่งลงคะแนน อบจ.ใหม่ คนใช้สิทธิ-บัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน เตือนผู้สมัคร 
18 จังหวัดห้ามหาเสียง 
 

 
 
"จรุงวิทย์" เผยกม.ก าหนดบัตรเขย่งต้องลงคะแนนเลือกอบจ.ใหม่ ห้ามผู้สมัคร18 จังหวัดหาเสียง ชวนผู้มีสิทธิ
หย่อนบัตรอีกรอบ 7ก.พ. 

วันนี้( 26 ม.ค. ) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวกรณีกกต.สั่งให้ออกเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำและ
นำยกองค์กรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) ว่ำ ตำมข้อกฎหมำยมำตรำ 105 พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 2562 ก ำหนดไว้ว่ำหำกจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน กกต. ต้องสั่งให้
ลงคะแนนใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 64 หน่วย 18 จังหวัด เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเฉพำะหน่วย ไม่ใช่ทั้งจังหวัด แต่บำง
หน่วยเลือกตั้งจะให้ลงคะแนนเลือกแค่นำยก อบจ. บำงหน่วยลงคะแนนเลือก สมำชิก อบจ. และบำงหน่วยเลือกทั้ง
นำยกอบจ.และสมำชิก อบจ. เพื่อแก้ไขให้คะแนนถูกต้อง โดยจะมีกำรลงคะแนนใหม่ในวันที่ 7 ก.พ.นี้จึงขอเชิญชวนให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม และขอให้มั่นใจว่ำ
หน่วยเลือกตั้งไม่ใช่สถำนที่แพร่เชื้อ เพรำะได้รับกำรออกแบบจำกกกต.และกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข 

อย่ำงไรก็ตำมกำรออกเสียงลงคะแนนใหม่ครั้งนี้ห้ำมไม่ให้ผู้สมัครมีกำรหำเสียง ตำมมำตรำ 64(5) ผู้สมัครจึงหำ
เสียงไม่ได้ หำกกระท ำจะมีควำมผิด และจะต้องมีคดีควำมตำมมำ รวมทั้งขอให้อย่ำท ำสิ่งที่ผิดกฎหมำ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำในวันเดียวกันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังได้เป็นประธำนกำรประชุม Gin Conference กับ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกกต.ประจ ำจังหวัด เพ่ือติดตำมนโยบำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนกกต. รวมทั้งเตรียมควำม
พร้อมกำรจัดกำรเลือกตั้งเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ที่จะมีข้ึนในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี ้
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000007852 
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26 มกรำคม 2564 
กกต. แจงเหตุสั่ง 64 หน่วย 18 จ. เลือกตั้ง 'อบจ.'ใหม่ 
 

 

  
'เลขาฯ กกต.' เตือน ผู้สมัคร อบจ. 64 หน่วย 18 จ. ห้ามหาเสียง หลังสั่งให้ละคะแนนใหม่ เหตุ คนมาใช้สิทธิ-บัตร
เลือกตั้งไม่ตรงกัน พร้อมชวนประชาชนใช้สิทธิ 7 ก.พ.นี้ 

26 ม.ค.2564  ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำร กกต. กล่ำวถึง
กรณีกกต.สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและนำยกองค์กรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) ใหม่ 
ว่ำ  ตำมข้อกฎหมำยมำตรำ 105 พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ก ำหนดไว้ว่ำ 
หำกจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน กกต. ต้องสั่งให้ลงคะแนนใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 64 หน่วย 
18 จังหวัด เป็นกำรออกเสียงลงคะแนนเฉพำะหน่วย ไม่ใช่ทั้งจังหวัด แต่บำงหน่วยเลือกตั้งจะให้เลือกแค่นำยก อบจ . 
บำงหน่วยเลือก สมำชิก อบจ. และบำงหน่วยเลือกท้ังนำยกอบจ.และสมำชิก อบจ. เพื่อแก้ไขให้คะแนนถูกต้อง โดยจะมี
กำรลงคะแนนใหม่ในวันที่ 7 กุมภำพันธ์นี้ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่ำวต่อว่ำ ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยออกมำใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้กำร
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม และขอให้มั่นใจว่ำหน่วยเลือกตั้งไม่ใช้สถำนที่แพร่เชื้อ เพรำะได้รับกำรออกแบบจำก
กกต.และกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข อย่ำงไรก็ตำม ขอเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งห้ำมไม่ให้มีกำรหำเสียง ตำม
มำตรำ 64(5) ดังนั้น ผู้สมัครจึงหำเสียงไม่ได้ หำกไปหำเสียงจะมีควำมผิด และจะต้องมีคดีควำมตำมมำ รวมทั้งขอให้
อย่ำท ำสิ่งที่ผิดกฎหมำย 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ วันเดียวกันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เป็นประธำนกำรประชุม Gin Conference กับผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนกกต.ประจ ำจังหวัด เพ่ือติดตำมนโยบำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนกกต. รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมกำร
จัดกำรเลือกตั้งเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี ที่จะมีข้ึนในวันที่ 28 มีนำคมที่จะถึงนี้ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919239 
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25 ม.ค. 2564 
กกต.ชี้ใครจะสมัครนายกฯ ต้องเสียภาษีปี 63 
 

 
 

กกต.ขอนแก่นติวเข้มปลัดเทศบาลทั้ง 84 แห่ง เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 วันที่ 28 มีนาคม นี้ ระบุใครจะสมัครนายกฯจะต้องมีเอกสารช าระ
ภาษีย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งปี 2563 นี้ด้วย 

25 มกรำคม 2564 ที่หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น นำยอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดขอนแก่นเปิดกำรประชุมและบรรยำยพิเศษเตรียมควำมพร้อมการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งจะจัดให้มีกำรเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนำคม 2564 นี้โดยมี
หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น(ปลัดเทศบำล)และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งรวม 168 คนเข้ำร่วมกำร
ประชุมเพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจและรับทรำบล ำดับขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรเลือกตั้งเนื่องจำกกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในระดับเทศบำลนั้นปล่อยว่ำงมำนำนเกือบ 8 ปีพร้อมก ำชับมำตรกำรคุมเข้มในมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำน
สำธำรณสุขจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ทั้ง 84 เทศบำลจะต้องมีควำมรัดกุมรอบคอบและเสนอแผนงำนให้กับทำง
จังหวัดและกกต.ได้รับทรำบ  

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่นเปิดเผยว่ำ ขณะนี้ได้ด ำเนินกำรเตรียมพร้อมไว้ทุกด้ำนเหลือเพียง
ขั้นตอนกำรประกำศจำกกกต.กลำงอย่ำงเป็นทำงกำรในกำรก ำหนดจัดกำรเลือกตั้งตำมมติครม.ที่เห็นชอบและ
มอบหมำยให้กกต.ด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำลทั่วทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมี
เทศบาลนคร,เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลที่จะต้องจัดกำรเลือกตั้งทั้งหมด 84 แห่งโดยปลัดเทศบำลฯจะเป็นผอ.
กกต.ประจ ำเขตเลือกตั้ง ส่วนกำรสรรหำกกต.ประจ ำท้องถิ่นเทศบำลละ 3 คนได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วขณะนี้กกต.ได้
มีกำรเผยแพร่คุณสมบัติและแนวทำงในกำรจัดกำรเลือกตั้งและเตรียมกำรเลือกตั้งรวมทั้งกำรก ำหนดเขตเลือกตั้งในส่วน
ของเทศบำลฯผ่ำนทำงเว็บไซต์ ,เพจและกำรติดประกำศที่กกต.เพ่ือให้ว่ำที่ผู้สมัครนำยกฯและสมำชิกสภำเทศบำล
หรือสท. ได้ศึกษำในกฎระเบียบข้อบังคับและเตรียมกำรในกำรเตรียมเอกสำรต่ำง ๆ ให้ทันและครบถ้วนก่อนกำรลง
สมัครรับกำรเลือกตั้งในครั้งนี้โดยเฉพำะเอกสารการแสดงหลักฐานการช าระภาษีย้อนหลัง 3 ปีที่นับรวมปี 63 ซึ่ง
ขณะนี้ทุกคนสามารถยื่นแบบเสียภาษีส่วนบุคคลได้แล้วและต้องปฏิบัติตาม 26 ข้อห้ามที่เป็นกฎเหล็กตามประกาศ
ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจอย่างละเอียดหากฝ่าฝืนหรือ
ด าเนินการใดๆที่ขัดต่อระเบียบกกต.ประจ าเขตและกกต.กลางสามารถด าเนินการเอาผิดได้ทันที 

ทั้งนี้ผู้บริหำรสมำชิกสภำเทศบำลจะหยุดกำรปฏิบัติหน้ำที่ในวันที่ 31 มกรำคมที่จะถึงนี้จำกนั้นจะเข้ำสู่โหมด
ของกำรจัดกำรเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์เป็นต้นไปโดยก ำหนดรับสมัครวันที่ 8-12 กุมภำพันธ์และวันเลือกตั้งใน
วันอำทิตย์ที่ 28 มีนำคม 2564 นี้ 

 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378814140 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง  https://www.khonkaenlink.info/home/news/12104.html 
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26 มกรำคม 2564 00:17 น.   
นายกฯ อบจ.พิษณุโลกแถลงนโยบายต่อสภาฯ  
สานงานต่อ ก่องานใหม่-มุ่งม่ันพัฒนา 
 

 
วันที่ 25 มกรำคม 2564 เวลำ 10.00 น. ผู้สื่อข่ำวรำยงำน ว่ำ ที่ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

พิษณุโลก ชั้น 2 อำคำรบึงรำชกนก อ ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังจำกเม่ือวันที่ 18 มกรำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ นำย
รณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธำนเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลกครั้ง
แรกไปแล้ว โดยทำง กกต.ได้ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี นำยมนต์ชัย วิวัฒน์ธนำฒย์ เป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก อีก 30 คน พร้อมทั้งได้มีกำรเลือกประธำนสภำฯ รองประธำนสภำ
ฯ และเลขำนุกำรสภำฯ โดยที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ นำยศิริชิน หำญพิทักษ์พงศ์ ให้นั่งแท่นเป็นประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรองประธำนสภำฯ อีก 2 คน คือ นำยศรำยุทธ คชพงศ์ และนำงสุวิมล ปรำบศรีภูมิ 
และมี นำยวีรวัฒน์ ปำนแสง ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำฯ เป็นที่เรียบร้อย 

ทั้งนี้ นำยศิริชิน หำญพิทักษ์พงศ์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ.2564 ขึ้น โดยมี นำยศรำยุทธ คชพงศ์ รองประธำนสภำ 
อบจ.พิษณุโลก คนที่ 1 และ นำงสุวิมล ปรำบศรีภูมิ รองประธำนสภำ อบจ.พิษณุโลก คนที่ 2 ท ำหน้ำที่คู่กับประธำนสภำ
ฯ โดยมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ำร่วมครบองค์ประชุมทั้ง 30 คน พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชน ตลอดจนประชำชนที่สนใจและผู้สังเกตกำรณ์เข้ำ
ร่วมประชุมสภำฯ 

หลังเปิดประชุมสภำฯ นำยมนต์ชัย วิวัฒน์ธนำฒย์ ได้แถลงนโยบำยต่อสภำฯ เกี่ยวกับนโยบำย เจตนำรมณ์และ
ควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนแก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชำชนชำวจังหวัดพิษณุโลกอย่ำงทั่วถึง โดยยึดหลัก 6 ประกำร คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักควำมมีส่วนร่วม หลักควำมโปร่งใส หลักควำมรับผิดชอบ และหลักควำมคุ้มค่ำ 

นำยมนต์ชัย ยังกล่ำวว่ำ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก ด้วยกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้แนวคิด “สำนงำนต่อ ก่องำนใหม่” อย่ำงต่อเนื่องและเป็นเป้ำหมำยสูงสุดในกำรที่จะแก้ไขปัญหำของ
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะพัฒนำงำนในทุกๆ ด้ำนอย่ำงรวดเร็วและดีที่สุด ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรและ
เหมำะสมของท้องถิ่น โดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มำจำกกำรประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่น กำรประชำคมที่เกิดจำกควำมต้องกำรของทุกภำคส่วนทั้งประชำชน หมู่บ้ำน ชุมชน กลุ่มองค์กร
ต่ำง ๆ หน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์จังหวัด และเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชำชนชำวจังหวัด
พิษณุโลกให้รุ่งเรือง เฟ่ืองฟู อีกวำระหนึ่ง เป็นต้น 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/214730 

 
 

https://siamrath.co.th/n/214730
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210126/f01b34913c94e66f0c614c45c873750bbc7ef163059f8de110437794f7585da0.jpg?itok=kheQC-qO
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วันจันทร์ ที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2564, 15.44 น. 
"กลุ่มแม่โป่งก้าวหน้า" เปิดตัวสู้ศึกชิง  
นายกเทศมนตรี-สมาชิกเทศบาลต าบลแม่โป่ง 

 
ที่ท ำกำรกลุ่มแม่โป่งก้ำวหน้ำ เลขที่ 138 หมู่ 3 ต ำบลแม่โป่ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยต ำรวจโท

วีรวัฒน์ บุญหมื่น ข้ำรำชกำรบ ำนำญ หัวหน้ำกลุ่ม แม่โป่งก้ำวหน้ำ เปิดตัวลงสมัครชิงต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีเทศบำล
ต ำบลแม่โป่ง และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลแม่โป่ง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงำนบริหำรและ
สมำชิกฯประกอบด้วย ทีมงำนบริหำร มีดังนี้ ร้อยต ำรวจโทวีรวัฒน์ บุญหมื่น นำยกเทศมนตรีฯ ,นำยทองสุข ศิรินำม 
รองนำยกฯ, นำยพิทยำ  แก้วเลื่อน รองนำยกฯ,นำยจ ำนค์ ไพยำรมณ์ ที่ปรึกษำ,นำงสำวอังคณำ โปธิ เลขำฯ 

เขตเลือกตั้งที่ 1 นำงศุภำรันต์ แก้วปัญญำ หมู่ 1 ต ำบลแม่โป่ง ,นำยสมิง ไทยกรณ์ หมู่ 3 ต ำบลแม่โป่ง,นำยทิวำ 
ธุระแสง หมู่ 5 ต ำบลแม่โป่ง ,นำยสนิท ขัติยนต์ หมู่ 10 ต ำบลแม่โป่ง,นำยวรชัย ทองค ำฟู หมู่ 1 ต ำบลแม่โป่ง ,นำย
ด ำรงค์ สุริยะวงศ์สกุล หมู่ 10 ต ำบลแม่โป่ง เขตกำรเลือกตั้งที่ 2 สมำชิกฯประกอบด้วย นำยเจริญ ทูลกิจใจ หมู่ 2 ต ำบล
แม่โป่ง,นำยวิวัฒน์ ใจอำสำ หมู่ 2 ต ำบลแม่โป่ง ,นำยกำย บัวแดง หมู่ 4 ต ำบลแม่โป่ง ,นำยทองสุข ไทยยันโต หมู่ 4 
ต ำบลแม่โป่ง,นำยสมถวิล ธรรมมัง หมู่ 6 ต ำบลแม่โป่ง ,นำงทองเพียร อุทธิยำเส้ำ หมู่ 8 ต ำบลแม่โป่ง  

ร้อยต ำรวจโทวีรวัฒน์ บุญหมื่น หัวหน้ำกลุ่ม แม่โป่งก้ำวหน้ำ เปิดเผยว่ำ "กลุ่มแม่โป่งก้ำวหน้ำ"คิดใหม่ท ำใหม่
เพ่ือประชำชนชำวต ำบลแม่โป่ง ชูนโยบำย 3 ส. คือ สนับสนุนส่งเสริม และสร้ำงสรรค์ท้องถิ่น ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ เน้น
เรื่องจัดท ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน น้ ำไหล ไฟสว่ำง หนทำงดี ถนนปลอดภัย ไร้เศษขยะมูลฝอย คลองสวยน้ ำใส ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม เสริมสร้ำงไหลทำง พัฒนำบุคลำกร คุณภำพชีวิต และพัฒนำกลุ่มอำชีพ ตลำดนัดชุมชน ถนนคนเดิน 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลำดสดน่ำเชื่อ ยกระดับกำรศึกษำฯ เช่นโรงเรียนประจ ำต ำบล ส่งเสริมและรักษำจำรีตประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น สำธำรณสุขมูลฐำน ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กำรกีฬำ สร้ำงพ้ืนทีำสีเขียวในนชุมชน ส่งเสริม
สนับสนุนกำรท ำโครงกำรจัดท ำแปลงคำร์บอนเครดิตป่ำชุมชนธนำคำรขยะชุมชน เสริมสร้ำงกระบวนกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
ผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้น 

โดยมีหลักในกำรท ำงำนคือ ก้ำวทันโลกใหม่ ใส่ใจของเดิม สร้ำงเสริมท้องถิ่น กลุ่มแม่โป่งก้ำวหน้ำของโอกำส 4 ปี 
ซ่อมสร้ำงด้วยโอกำส สร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้เกิดในชุมชน หลักกำรท ำงำนต้องเชื่อมโยงกับทุกองค์กร  

ส ำหรับกำรเลือกตั้ งท้องถิ่น ทำง กกต .มีมติ เห็นชอบแผนจัดกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีดังนี้ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 กกต.ประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง วันที่ 8-12  กุมภำพันธ์ 2564 รับ
สมัครเลือกตั้ง วันที่ 28 มีนำคม 2564 เป็นวันเลือกตั้ง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำม ม.49 คือ มีสัญชำติไทย โดย
ก ำเนิด,อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง,มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตองค์กำรปกครองท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง
ในวันรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี,มีคุณสมบัติอ่ืนที่ว่ำด้วยกฎหมำยกำรจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก ำหนด 

หลักฐำนในกำรรับสมัคร ประกอบด้วยบัตรประชำชน ,ส ำเนำทะเบียนบ้ำน,ใบรับรองแพทย์,ค่ำธรรมเนียมกำร
สมัคร จ ำนวน 2,000 บำท,รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก ขนำดกว้ำง 8.5 ซม. ยำว 13.5 ซม.,  หลักฐำนกำรศึกษำ,
หลักฐำนแสดกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกัน 3 ปี,หลักฐำนอ่ืนๆที่จ ำเป็น 
 
อ้ำงอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/220707 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/region/220707
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25 มกรำคม 2564 - 13:20 น. 
"เรืองไกร" ร้องศาล รธน. วินิจฉัยร่าง รธน. ชอบหรือไม่ และร้อง กกต. ตรวจสอบ รมช.กห. ต้องพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2564 นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกวุฒิสภำ เปิดเผยว่ำ วันนี้มีเรื่องที่ยื่นค ำร้อง 
น ำมำเรียนสื่อมวลชน 2 กรณี คือ 
 1. ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 2 ญัตติ ที่รัฐสภำลงมติ 
รับหลักกำรให้มีกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่มีกำรท ำประชำมติก่อนนั้น จะขัดกับค ำวินิจฉัยที่ 18-22/2555 
หรือไม่ และกำรลงมติให้จัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่ำวจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 
 2. ยื่นค ำร้องให้ กกต.ตรวจสอบกรณีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ไปเป็นกรรมกำรสมำนฉันท์ ตำม
ประกำศรัฐสภำ ซึ่งเป็นฝ่ำยนิติบัญัติ จะเป็นกำรฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ มำตรำ 184 ประกอบมำตรำ 186 อันท ำให้ต้องพ้น
จำกควำมเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจำกพล.อ.ชัยชำญ ไม่ใช่ ส.ส. และตำมแนวค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ 10/2551 
เคยวำงบรรทัดฐำนไว้แล้วในเรื่องกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ห้ำม ส.ส. ไปเป็นกรรมกำรในฝ่ำยบริหำร ตำมหลักกำร
ดังกล่ำว รมต.ที่ไม่ใช่ ส.ส.ก็ต้องไม่ไปด ำรงต ำแหน่งในฝ่ำยนิติบัญญัติด้วย 

นำยเรืองไกร กล่ำวต่อว่ำ ทั้งสองกรณีข้ำงต้น ตนได้ไปยื่นด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำม
ส ำเนำค ำร้องลงรับแล้ว จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.KOMCHADLUEK.NET/NEWS/POLITIC/456305 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/456305
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25 มกรำคม 2564 14:14 น.    
"เรืองไกร" ร้อง "ศาลรธน." วินิจฉัยร่าง รธน. ชอบหรือไม่ จี้ ตรวจสอบ "บิ๊กช้าง" ส่อพ้นจากต าแหน่ง นั่ง "กก.
สมานฉันท์" 
 

 

 

วันที่ 25 ม.ค. 64 นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกวุฒิสภำ เปิดเผยว่ำ วันนี้มีเรื่องที่ยื่นค ำร้องน ำมำเรียน
สื่อมวลชน 2 กรณี คือ หนึ่ง ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 2 ญัตติ ที่
รัฐสภำลงมติรับหลักกำรให้มีกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่มีกำรท ำประชำมติก่อนนั้น จะขัดกับค ำวินิจฉัยที่ 18-
22/2555 หรือไม่ และกำรลงมติให้จัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่ำวจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 

สอง ยื่นค ำร้องให้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบกรณีพล.อ.ชัยชำญ ช้ำงมงคล รัฐมนตรีช่วยว่ำ
กำรกระทรวงกลำโหม ไปเป็นกรรมกำรสมำนฉันท์ ตำมประกำศรัฐสภำ ซึ่งเป็นฝ่ำยนิติบัญัติ จะเป็นกำรฝ่ำฝืน
รัฐธรรมนูญ มำตรำ 184 ประกอบมำตรำ 186 อันท ำให้ต้องพ้นจำกควำมเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจำกพล.อ.ชัยชำญ 
ไม่ใช่ ส.ส. และตำมแนวค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ 10/2551 เคยวำงบรรทัดฐำนไว้แล้วในเรื่องกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ที่ห้ำม ส.ส. ไปเป็นกรรมกำรในฝ่ำยบริหำร ตำมหลักกำรดังกล่ำว รัฐมนตรี ที่ไม่ใช่ ส.ส.ก็ต้องไม่ไปด ำรง
ต ำแหน่งในฝ่ำยนิติบัญญัติด้วย 
นำยเรืองไกร กล่ำวต่อว่ำ ทั้งสองกรณีข้ำงต้น ตนได้ไปยื่นด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/214581 
 
  

https://siamrath.co.th/n/214581
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210125/52e0a75dedecb887f01d99ad13ede9c44cfcee2238338b70b76b516a154213c3.jpg?itok=9g08U84Z
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วันที่ 25 มกรำคม 2564 - 15:16 น. 
‘เรืองไกร’ ร้องศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยร่าง รธน.ชอบหรือไม่ พร้อมร้อง กกต.สอบปม ‘บิ๊กช้าง’ นั่ง กก.สมานฉันท์ 

 
 

 ‘เรืองไกร’ ร้องศาล รธน. วินิจฉัยร่าง รธน.ชอบหรือไม่ และร้อง กกต.ตรวจสอบ ปม รมช.กห.ไปนั่ง กก.สมานฉันท์ 
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม นำยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.) กล่ำวว่ำ วันนี้มีเรื่องที่ยื่นค ำร้อง

น ำมำเรียนสื่อมวลชน 2 กรณี คือ 1.ยื่นค ำร้องขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 2 
ญัตติ ที่รัฐสภำลงมติรับหลักกำรให้มีกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่มีกำรท ำประชำมติก่อนนั้น จะขัดกับค ำ
วินิจฉัยที่ 18-22/2555 หรือไม่ และกำรลงมติให้จัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังกล่ำวจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ 

นำยเรืองไกรกล่ำวว่ำ และ 2.ยื่นค ำร้องให้ กกต.ตรวจสอบกรณี พล.อ.ชัยชำญ ช้ำงมงคล รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม ไปเป็นกรรมกำรสมำนฉันท์ ตำมประกำศรัฐสภำ ซึ่งเป็นฝ่ำยนิติบัญัติ จะเป็นกำรฝ่ำฝืนรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ 184 ประกอบมำตรำ 186 อันท ำให้ต้องพ้นจำกควำมเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ 

นำยเรืองไกรกล่ำวว่ำ เนื่องจำก พล.อ.ชัยชำญ ไม่ใช่ ส.ส. และตำมแนวค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ 10/2551 
เคยวำงบรรทัดฐำนไว้แล้วในเรื่องกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ห้ำม ส.ส. ไปเป็นกรรมกำรในฝ่ำยบริหำร ตำมหลักกำร
ดังกล่ำว รมต.ที่ไม่ใช่ ส.ส.ก็ต้องไม่ไปด ำรงต ำแหน่งในฝ่ำยนิติบัญญัติด้วย ทั้งนี้ ทั้งสองกรณีข้ำงต้น  ตนได้ไปยื่นด้วย
ตนเองเรียบร้อยแล้ว 
 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.MATICHON.CO.TH/POLITICS/NEWS_2546173 
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จันทร์ที่ 25 มกรำคม 2564 เวลำ 11.45 น. 
อย่าสักแต่ร้อง! 'บิ๊กแจ๊ด' ฮึ่ม สอนมวย 'แก๊งป่วนร้อง กกต.' 
 

 
"บิ๊กแจ๊ด-ดร.อดศิร" เข้ารับทราบข้อกล่าวหา กกต. ปทุมธานี หลังถูกร้องเรียนนโยบายเพื่อฝัน เผยสดุงงอ้าง ไม่ใช่อ านาจ อบจ. ลั่นไม่
เคยร้องใคร ไม่ชอบยือ้ นัดแจง 9 ก.พ. ม้วนเดียวจบ สอนมวย "นักร้อง" ดูกฎหมายด้วยอย่าสักแต่ร้อง 

เมื่อเวลำ 09.10 น.วันที่ 25 ม.ค. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง หรือ บิ๊กแจ๊ด พร้อมด้วย 
ดร.อดิศร เพียงเกษ และคณะเดินทำงมำที่ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนงำนกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี อ.เมือง 
จ.ปทุมธำนี เพ่ือรับทรำบข้อกล่ำวหำโดยมี น.ส.สุชัญญำ วิมุกตำยน ผอ.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ
จังหวัดปทุมธำนี นำยอมร รัชตังกูร รอง ผอ.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี ร่วมชี้แจ้งข้อ
กล่ำวหำ ท่ำมกลำงกลุ่มคนรักปทุม ที่เดินทำงมำให้ก ำลังใจ โดยใช้เวลำประมำณ 40 นำที ก่อนลงมำให้สัมภำษณ์
ว่ำ  สืบเนื่องจำกมีผู้ร้องเรียน กกต. จึงมีกำรเรียกมำรับทรำบข้อกล่ำวหำ โดยจำกกำรพูดคุยก็ได้รับทรำบข้อกล่ำวหำ  
6 ประเด็น เป็นนโยบำยเพ่ือฝัน เช่น ด้ำนน้ ำประปำ ด้ำนกีฬำ ด้ำนกำรคมนำคม ด้ำนผู้พิกำร ซึ่งผู้ร้องร้องว่ำไม่ใช่อ ำนำจ
หน้ำที่อบจ.และเป็นกำรท ำเกินอ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ.   

พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ กล่ำวอีกว่ำ อยำกรู้ว่ำหำกไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ของอบจ.แล้ว อบจ.มีหน้ำที่อะไรบ้ำง ส่วนของ 
ดร.อดิศร เพียงเกษ มี 3 ประเด็น ซึ่งประเด็นต่ำงๆดูแล้วผู้ร้องต้องใช้พยำนหลักฐำนมำก และได้มีกำรพูดคุยกันกับ
คณะกรรมกำรแล้วขอขยำยเวลำออกไปเป็น 20 วันในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนมำหักล้ำง เป็นวันที่ 9 ก.พ.นี้ ซึ่งจะ
พยำยำมให้จบ ไม่อยำกยื้อ เพรำะนิสัยตนคือว่ำไปเลยว่ำใครแพ้หรือชนะ ใบแดงใบเหลืองมันจะได้จบสักที ซึ่งตนไม่ได้
ร้องใครเลย ที่ กกต.รับ กกต.ประกำศรับรอง สจ.มำนั้น 10 กว่ำคนซึ่งเป็นของเบอร์ 1 ตนก็ไม่ได้ร้อง กกต.ก็ประกำศ
รับรองไป และที่ส ำคัญคือทีมตนโดยร้องทั้งหมด 20 กว่ำคน รวมทั้งผู้สมัครอิสระที่มีเบอร์ 2 ตรงกับทีมตนก็โดนร้องไป
ด้วย เพรำะเบอร์ 2 ตรงกัน ซึ่งก็ไม่หนักใจเพรำะชี้แจงได้หมด ฝำกถึงผู้ร้องจะร้องขอให้ดูกฏหมำยด้วยอย่ำสักแต่ร้อง 

ดร.อดิศร เปิดเผยว่ำ ไม่หนักใจ และเคำรพกำรตัดสินใจข้อพ่ีน้องชำวปทุมธำนี ที่ตัดสินใจเด็ดขำดไปแล้ว ตน
เป็นผู้ช่วยหำเสียง โดยพล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง ให้เกียรติขึ้นปรำศรัยตนก็ปรำศรับตำมทัศนคติตำมประชำธิปไตย 
คิดว่ำค ำปรำศรัยของตนไม่ได้พำดพิงใครทั้งสิ้นเป็นค ำที่สุจริต เข้ำใจคนที่ร้องว่ำ แพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้ำอำวำสท ำตัวดี
อำจจะได้กลับเข้ำมำอีก ตนไม่ถือสำอะไรถือว่ำประชำธิปไตยเป็นแบบนี้ 

น.ส.สุชัญญำ เผยว่ำ หลังจำกผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบข้อกล่ำวหำไปแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ตัวผู้ถูกร้องจะต้องมำ
ชี้แจงหลักฐำนมำหักล้ำง โดยผู้ถูกร้องได้ขอขยำยเวลำในกำรชี้แจงออกไปเป็นวันที่  9 ก.พ.ตำมดุลพินิจของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วก็อนุญำต 

 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/POLITICS/821156 
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วันจันทร์ ที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2564, 13.15 น. 
"ค ารณวิทย์" พบ กกต. รับทราบข้อกล่าวหา ออกนโยบายหลอกลวง ปชช. 
 

 
 

เมื่อเวลำ 10.00 น. วันที่  25 มกรำคม 2564 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งประจ ำจังหวัด
ปทุมธำนี  ต ำบลบ้ำนฉำง อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง หัวหน้ำทีมครอบครัวคนรักปทุม 
ได้เดินทำงมำรับทรำบข้อกล่ำวหำ กระท ำผิด พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น มำตรำ 65 
วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสอง ในกำรปรำศรัยหำเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2563 และนโยบำยที่ใช้หำเสียงเลือกตั้ง
เป็นกำรหลอกลวงประชำชน อยู่นอกอ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ. และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้

จำกกำรสอบถำม ดร.สุชัญญำ วิมุกตำยน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด
ปทุมธำนี กล่ำวว่ำ เนื่องจำก นำยชำญ พวงเพ็ชร์ ผู้สมัครนำยก อบจ.ปทุมธำนี หมำยเลข 1 กลุ่มปทุมรักไทย ได้มอบให้ 
ไพศำล กล่ ำสนอง ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมือง เป็นตัวแทนกลุ่มปทุมรักไทย ไปยื่นค ำร้องคัดค้ำนกำร
เลือกตั้งนำยก อบจ.ปทุมธำนีและ ส.อบจ.ปทุมธำนี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 และได้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรสืบสวน
ไต่สวนในหัวข้อที่เคยที่มีน ำเสนอข่ำวไปแล้ว ซึ่งวันนี้ได้เรียบผู้ถูกกล่ำวหำมำรับทรำบซึ่งเป็นขั้นตอนในกำรสืบสวนไต่สวน 
รวมถึงให้ผู้ถูกร้องได้ชี้แจงพร้อมกับแสดงหลักฐำนที่จะมำหักล้ำงในส่วนที่ผู้ร้องเรียน เบื้องต้น พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูป
กระจ่ำง ได้มำรับทรำบแล้วและขอเวลำรวบรวมพยำนหลักฐำนอีก 15 วัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 

พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง กล่ำวว่ำ ผมเข้ำในทำงคณะกรรมกำรสอบสวนไต่สวนฯ เมื่อท่ำนรับเรื่อง
ร้องเรียนแล้วก็ต้องเชิญเรำมำรับทรำบข้อกล่ำวหำ ซึ่งประเด็นต่ำง ๆ ที่มีผู้ร้องเรียนนั้นมีไม่มำกแต่พยำนหลักฐำนที่เรำ
จะน ำมำอ้ำงอิงนั้นเยอะ จึงได้ขอขยำยเวลำในกำรน ำพยำนหลักฐำนมำ เช่นอย่ำงที่ผมพูดว่ำ เมื่อปทุมธำนีเป็นเมืองต้น
น้ ำประปำ คนกรุงเทพฯใช้น้ ำจำกปทุมธำนี แต่คนปทุมฯถึงใช้น้ ำเหลืองบำง บำงหมู่บ้ำนน้ ำไหลบำงไม่ไหลบำง ผมก็ต้อง
น ำพยำนหลักฐำน เนื่องจำกผู้ร้องได้ร้องว่ำน้ ำประปำไม่ใช่หน้ำที่ของ อบจ. เป็นหน้ำที่ของกำรประปำส่วนภูมิภำค ผมก็
ต้องไปหำพยำนมำว่ำชำวบ้ำนเขำเดือดร้อน อบจ.มีหน้ำที่อย่ำงไร ประสำนงำนอย่ำงไร 

ส่วนนโยบำยแก้ปัญหำรถติด ด้วยรถไฟฟ้ำโมโนเรล เป็นกำรใช้งบประมำณเกินกว่ำที่ อบจ.ปทุมธำนี หำก
ด ำเนินกำรต้องใช้งบประมำณหลำยหมื่นล้ำนบำท ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ซึ่งผู้ร้องเขำไม่ท รำบว่ำผมได้หำรือกับผู้
ช ำนำญและมีควำมรู้ อยำกจะท ำจังหวัดปทุมธำนีให้เหมือนกับจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเชียงใหม่ ผมก็ต้องพำพยำน
เหล่ำนี้เพื่อมำสอบ 

ส่วนกำรดูแลผู้พิกำรก็ไม่ใช้หน้ำที่ของ อบจ. เป็นหน้ำที่ของ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) และมีนโยบำยก ำจัดผักตบชวำแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เนื่องจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ อยู่ในควำมดูแลของกรมเจ้ำท่ำ 
อบจ.ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ รวมถึงนโยบำยด้ำนกำรกีฬำ จัดสร้ำงสนำมฟุตบอล มำตรฐำนระดับฟีฟ่ำ และจัดตั้งทีม
ฟุตบอลปทุมธำนี เอฟซี เพ่ือส่งแข่งขันในลีกสูงสุดของอำชีพ ไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ.ปทุมธำนี งบอบจ.ไม่พอ เมื่อ
ข้อร้องเรียนมีแบบนี้แล้ว อบจ.มีไว้ท ำอะไรบ้ำง ซึ่งเขำไม่ทรำบว่ำนโยบำยเรำได้เตรียมไว้นำนแล้ว เมื่อเรำได้เข้ำไป
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ท ำงำนเพียงปีเดียวเรำท ำแน่นอน ต้องขอบคุณทำงคณะกรรมกำร กกต.ปทุมธำนี ที่เห็นใจว่ำจะมีพยำนมำเยอะจริง ๆ 
ได้ขยำยเวลำไปอกี 15 วัน ผมไม่อยำกให้ยื้อเวลำนำน ผมอยำกให้ กกต.ตัดสินเลยว่ำใครแพ้ใครชนะ ผมถึงไม่ได้ร้องเรียน
ฝ่ำยตรงข้ำมเลย จะเห็นว่ำมีกกต.รับรอง สจ.มำแล้วจ ำนวน 10 กว่ำคน ซึ่งเป็นทีมของเบอร์ 1 ทั้งหมด กกต.จึงได้
ประกำศรับรองไปแล้ว ส่วนทีมผม สจ.20 กว่ำคนถูกร้องเรียนทั้งหมด รวมถึงผู้สมัครอิสระ ที่ได้เบอร์ 2 เหมือนทีมคนรัก
ปทุมก็ถูกร้องไปด้วย 

ตำมกฏกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่ไว้ดังนี้ จัดให้มีน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร ก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ ำบั ดน้ ำเสีย 
บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วำงผังเมือง จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ซึ่งอย่ำงน้อยต้องเป็นทำง
หลวงขนำดตำมกฎหมำย ว่ำด้วยทำงหลวง จัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำ จัดให้มีท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม ที่จอดรถ และ
ตลำด ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน จัดกำรศึกษำ ท ำนุ
บ ำรุงศำสนำ และบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จัดให้มีและบ ำรุง
สถำนที่ส ำหรับกำรกีฬำ สถำนพักผ่อนหย่อนใจ สวนสำธำรณะและ สวนสัตว์ตลอดจนสถำนที่ประชุมอบรมส ำหรับ
รำษฎร จัดให้มีกำรสังคมสงเครำะห์และกำรสำธำรณูปกำร ป้องกันและบ ำบัดรักษำโรค จัดตั้งและกำรบ ำรุง
สถำนพยำบำล ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวส่งเสริมและแก้ไขปัญหำกำรประกอบอำชีพ กิจกำรที่ได้มีกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

ทำงด้ำนนำยอดิศร เพียงเกษ สมำชิกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ ผมไม่มีควำมหนักใจ  ผมมีควำมเคำรพในกำร
ตัดสินใจของพ่ีน้องชำวจังหวัดปทุมธำนี  ผมได้ขึ้นปรำศรัยตำมที่ทัศนคตินักประชำธิปไตย ผมคิดว่ำค ำปรำศรัยของผม
ไม่ได้พัดพิงถึงใครทั้งสิ้น เป็นค ำปรำศรัยที่สุจริต ก็เข้ำใจผู้ที่ร้องเรียน แพ้เป็นพระ ชนะเป็นเจ้ำอำวำส ท ำตัวดี ๆอำจจะ
ได้กลับเข้ำมำอีก 

ส่วนนำยสุทิน สุวรรณประทีป อำยุ 71 ปี ชำวบ้ำน อ ำเภอธัญบุรี กล่ำวว่ำ เมื่อเลือกตั้งจบแล้ว ผมในฐำนะ
ประชำชนก็เฝ้ำติดตำมเมื่อเลือกตั้งแล้วได้มีกำรเปลี่ยน ซึ่งจังหวัดปทุมธำนีไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชำชนมำเป็นเวลำ 10 ปี แล้ว ซึ่งจังหวัดปทุมธำนีอยู่ใกล้กรุงเทพฯแต่จังหวัดปทุมธำนีกลับล่ำหลังล่ำสมัย จังหวัดใน
ภำคอีสำนบำงจังหวัดยังดีกว่ำจังหวัดปทุมธำนี ถนนหนทำงไม่ดี รถติดมำหำศำล ที่ผ่ำนมำไม่มีกำรพัฒนำเลย เมื่อ
เลือกตั้งเสร็จแล้วก็สมใจประชำชนในพ้ืนที่จะได้เห็นกำรเปลี่ยนแปลง แต่ก็ไม่เข้ำใจว่ำกฎหมำย กกต.ว่ำได้ก ำหนดอะไร
กัน ว่ำได้ร้องเรียนในสิ่งที่ไม่รู้ว่ำร้องอะไร ผลกำรเลือกตั้งแพ้ชนะก็ห่ำงกันกว่ำ 30,000 คะแนน ในส่วนของกำรโกงกำร
เลือกตั้งไม่น่ำจะมี แต่ที่ผ่ำนมำ กกต.ก็ยังไม่ประกำศ เรำประชำชนจึงได้มำติดตำมว่ำเป็นอะไรกัน เรำอยำกเห็นปทุมธำนี
เปลี่ยนแปลงโดยเร็ว 
 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.BANMUANG.CO.TH/NEWS/REGION/220675 
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25 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13:26 น.    
'บิ๊กแจ๊ด' ควงอดิศรรับทราบข้อกล่าวหา กกต. ปทุม  
ม่ันใจหักล้างได้หมด 
 

 
25 ม.ค. 64 - ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี ถนนปทุมธำนี -ลำดหลุมแก้ว ต ำบล

บ้ำนฉำง อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง ผู้สมัครนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ปทุมธำนี หมำยเลข 2  ว่ำที่นำยก อบจ.ปทุมธำนี พร้อมด้วย นำยอดิศร เพียงเกษ สมำชิกพรรคเพ่ือไทยและ
ผู้สมัคร กลุ่มคนรักปทุม  เดินทำงมำรับทรำบข้อกล่ำวหำว่ำด้วยกระท ำผิด พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น โดยมีประชำชนเดินทำงมำมอบดอกไม้ให้ก ำลังใจ 

จำกกรณีที่ นำยไพศำล กล่ ำสนอง ผู้สมัคร ส.อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อ ำเภอเมือง เป็นตัวแทนกลุ่มปทุมรักไทย 
ไปยื่นค ำร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งนำยก อบจ.ปทุมธำนี และ ส.อบจ.ปทุมธำนี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 โดยมี อมร รัชตัง
กูร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนีเป็นผู้รับเรื่อง ค ำร้องคัดค้ำนระบุว่ำ 
พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ และผู้สมัครกลุ่มคนรักปทุม กระท ำผิด พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
มำตรำ 65 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสอง ในกำรปรำศรัยหำเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2563 และนโยบำยที่ใช้หำ
เสียงเลือกตั้งเป็นกำรหลอกลวงประชำชน อยู่นอกอ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ. และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยซึ่ง
มีประเด็นที่กระท ำผิดดังนี้  
 (1) สนับสนุนให้ นำยอดิศร เพียงเกษ สมำชิกพรรคเพ่ือไทย ขึ้นปรำศรัยหำเสียงให้ร้ำย ใส่ควำมด้วยถ้อยค ำอัน
เป็นเท็จว่ำ น้ ำท่วมปทุมธำนี ปี 2554 เกิดจำกผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครปล่อยให้น้ ำท่วมปทุมธำนี เพรำะนำยก อบจ.
ปทุมธำนี ในขณะนั้นไม่มีควำมสำมำรถ และยังปรำศรัยว่ำขณะที่นำยชำญ พวงเพ็ชร์ ผู้สมัคร นำยก อบจ.ของกลุ่มปทุม
รักไทย ในขณะที่เป็นนำยก อบจ.ปทุมธำนี มีคดีทุจริตอยู่ในกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) กว่ำสี่สิบคดี และหำกินกับผู้รับเหมำ และด่ำว่ำเป็นสัตว์เดรัจฉำน 
 (2) นโยบำยในกำรหำเสียง พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ธูปกระจ่ำง และกลุ่มคนรักปทุมเป็นนโยบำยที่หลอกลวง
ประชำชน อยู่นอกอ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ. และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกเป็นนโยบำยที่ใช้งบประมำณเกินกว่ำ
อ ำนำจหน้ำที่ อบจ. ดังนี้  
 1.นโยบำยก ำจัดผักตบชวำแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เนื่องจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ อยู่ในควำมดูแลของกรมเจ้ำท่ำ ไ ม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 2. นโยบำยแก้ไขปัญหำน้ ำประปำไหลอ่อน มีรำคำแพง เรื่องกำรผลิตน้ ำประปำอยู่ของกำรประปำนครหลวง 
และกำรประปำส่วนภูมิภำค อบจ.ปทุมธำนี ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกอยู่จะซ้ ำซ้อนกับรัฐวิสำหกิจ 
 3. นโยบำยแก้ปัญหำรถติด ด้วยรถไฟฟ้ำโมโนเรล เป็นกำรใช้งบประมำณเกินกว่ำที่ อบจ.ปทุมธำนี หำก
ด ำเนินกำรต้องใช้งบประมำณหลำยหมื่นล้ำนบำท ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ อบจ.ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะที่ซ้ ำซ้อนกับกระทรวงคมนำคมได้ 
 4. นโยบำยด้ำนกำรกีฬำ จัดสร้ำงสนำมฟุตบอล มำตรฐำนระดับฟีฟ่ำ และจัดตั้งทีมฟุตบอลปทุมธำนี เอฟซี เพื่อ
ส่งแข่งขันในลีกสูงสุดของอำชีพ ไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ของ อบจ.ปทุมธำนี เนื่องจำก อบจ. สำมำรถส่งเสริมกำรกีฬำได้
เท่ำนั้น กำรสร้ำงสนำมกีฬำมำตรฐำนฟีฟ่ำต้องใช้พ้ืนที่และงบประมำณหลำยร้อยล้ำนบำท อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ
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กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ส ำหรับกำรสร้ำงทีมฟุตบอลอำชีพ ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเคยวินิจฉัยว่ำ องค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถอุดหนุนกีฬำอำชีพได้ และมีกำรเรียกคืนเงินงบประมำณดังกล่ำวแล้วหลำยครั้ง 

หลังจำกเข้ำพบคณะกรรมกำรเลือกตั้งจังหวัดปทุมธำนีแล้ว นำยอดิศร เพียงเกษ ได้เดินทำงออกมำเปิดเผยว่ำ 
ไม่ได้มีควำมหนักใจ ตนเคำรพกำรตัดสินใจของพ่ีน้องชำวปทุมธำนี ซึ่งได้ตัดสินใจอย่ำงเด็ดขำดไปแล้ว ตนเป็นผู้ช่วยหำ
เสียง ซึ่งพล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ได้ให้เกียรติ โดยตนปรำศรัยตำมทัศนคตินักประชำธิปไตย คิดว่ำค ำปรำศรัยของตนไม่ได้
พำดพิงใครทั้งสิ้น เป็นค ำปรำศรัยที่สุจริต ก็เข้ำใจคนที่ร้อง แพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้ำอำวำส ท ำตัวดีๆอำจจะได้กลับเข้ำมำ
อีก ไม่ได้ถือสำอะไร ถือว่ำประชำธิปไตยก็เป็นแบบนี้ และขอแสดงควำมยินดีกับชำวปทุมธำนีด้วย ถ้ำตนอยู่ปทุมธำนีก็
จะเลือกค ำรณวิทย์เหมือนกัน 

ขณะที่ พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ กล่ำวว่ำ วันนี้ทำงคณะกรรมกำรเลือกตั้งได้เรียกเข้ำมำรับทรำบข้อกล่ำวหำ โดยตน
มีทั้งหมด 6 ประเด็น และนำยอดิศร มี 3 ประเด็น ทำงเรำต้องหำพยำนหลักฐำนจ ำนวนมำกมำแก้ข้อกล่ำวหำเรื่องที่
ร้องเรียน ยกตัวอย่ำงที่พูดไปว่ำปทุมธำนีเป็นต้นน้ ำประปำ คนกรุงเทพใช้น้ ำจำกปทุมธำนี แต่ท ำไมคนปทุมธำนี 
น้ ำเหลืองบ้ำง บำงหมู่บ้ำน น้ ำประปำไหลบ้ำงไม่ไหลบ้ำง จ ำเป็นต้องอ้ำงพยำนหลักฐำน โดยผู้ร้องร้องว่ำน้ ำประปำ ไม่ใช่
หน้ำที่ อบจ. เป็นหน้ำที่ของกำรประปำส่วนภูมิภำค ตนก็ต้องไปหำพยำนหลักฐำนว่ำชำวบ้ำนเขำเดือดร้อน เรำท ำ
อย่ำงไร อบจ.มีหน้ำที่อย่ำงไร ประสำนงำนกับกำรประปำไหม และอย่ำงกรณีรถไฟฟ้ำโมโนเรลนั้นตนต้องพูดจริงๆ ตน
ตั้งใจ แต่ผู้ร้องเขำไม่รู้หรอกว่ำ นี่เกือบปีแล้วที่่ตนไปหำรือกับผู้ช ำนำญที่มีควำมรู้เรื่องโมโนเรลเอำมำคุยกันแล้ว อยำกจะ
ท ำให้ปทุมธำนีเหมือนกับขอนแก่นเหมือนกับเชียงใหม่ แต่ผู้ร้องร้องว่ำเป็นนโยบำยเพ้อฝัน ตนก็ต้องอ้ำงพยำนช่วงนั้นมำ
เพ่ือมำสอบ ท ำให้พยำนหลักฐำนเยอะ 

"สรุปแล้วว่ำตำม 6 ข้อที่กล่ำวหำมำนั้น ผมยังไม่รู่ว่ำมันไม่ใช่หน้ำที่ของอบจ. แล้ว อบจ.มีไว้ท ำอะไรได้บ้ำง อย่ำงเช่นขยะในแม่น้ ำ
ล ำคลอง ปัญหำรถติด กำรสร้ำงสนำมกีฬำประจ ำจังหวัด เป็นต้น ซึ่งจริงๆ  แล้วเขำไม่รู้เลยว่ำ ทำงเรำได้เตรียมกำรนโยบำย และยุทธศำสตร์ใน
กำรวำงแผนไว้นำนแล้ว อย่ำงรัฐบำลเขำท ำไมวำงยุทธศำสตร์ไว้ 20 ปี นี่ผมไม่ได้วำงไว้ 20 ปี ผมแค่ปีเดียวเรำเข้ำไปเรำท ำแน่นอน และจะเห็น
ควำมเปลี่ยนแปลงภำยในปีเดียว" พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์ ระบุ 

ทั้งนี้ได้ขอทำงคณะกรรมกำรเลือกตั้งขยำยเวลำไป 20 วัน โดยทำงคณะกรรมกำรเลือกตั้งได้ให้เวลำเรำ 15 วัน 
จนถึงวันที่ 9 ก.พ.นี้ เพ่ือให้เรำได้เตรียมพยำนหลักฐำนมำชี้แจง ซึ่งทำงเรำไม่ได้มีควำมหนักใจอะไรเลย เพรำะเรำ
สำมำรถชี้แจงได้หมด เพียงแต่เขำบอกว่ำ อันนี้ไม่ใช่หน้ำที่ อบจ แต่เรำคิดว่ำ อบจ.นั้นท ำได้ แต่เพียงเ ป็นกำร
ประสำนงำน ซึ่งขนำดตนไม่ใช่นักกฎหมำยยังมองออกเลยว่ำ ตำม พ.ร.บ.อบจ. ปี 2540 อบจ. ท ำอะไรได้บ้ำง ทั้งขยะมูล
ฝอยต่ำงๆ เป็นหน้ำที่ของ อบจ. และเอกสำรหลักฐำนพยำนบุคคล จะพยำยำมจะเตรียมมำให้ครบในวันที่ 9 ก.พ. เพรำะ
นิสัยตน อยำกให้ว่ำไปเลย แพ้ก็แพ้ ชนะก็ชนะ ใบแดง ใบเหลืองก็ว่ำกันไปเลย จะได้จบซะที  

ด้ำนนำงสำว สุชัญญำ วิมุกตำยน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดปทุมธำนี 
กล่ำวว่ำ วันนี้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เชิญตัว ผู้สมัครนำยก อบจ. ที่ถูกร้องเรียน ให้เข้ำมำรับทรำบข้อกล่ำวหำ ว่ำ
ถูกร้องในประเด็นไหนบ้ำง เพ่ือจะได้เตรียมเอกสำรและหลักฐำน เพ่ือมำชี้แจงกับทำงคณะกรรมกำรเลือกตั้ง และจะได้
น ำเอกสำรหลักฐำนเพ่ือมำหักล้ำง ซึ่งในตอนนี้ยังอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบและไต่สวน โดยในตอนนี้ได้มีกำรร้องเรียน
ทั้งหมด 24 คน และทำงคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะแจ้งให้ทำงผู้ถูกร้องเรียนทรำบ เพื่อให้เตรียมเอกสำรและหลักฐำน
มำชี้แจง ในส่วนของทำง พล.ต.ท.ค ำรณวิทย์  ได้ขอทำงคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ขยำยเวลำเพ่ือรวมรวบพยำนหลักฐำน
เพ่ือมำชี้แจง โดยทำงคณะกรรมกำรเลืองตั้งก็ได้ขยำยเวลำให้เนื่องจำกต้องเตรียมหลักฐำน และเอกสำรจ ำนวนมำก จึง
ขยำยให้ไปจนถึงวันที่ 9 ก.พ. 
 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.THAIPOST.NET/MAIN/DETAIL/90937 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/90937
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25 มกรำคม 2564 12:30 น.    
"เชาว์" กัดไม่ปล่อยโกงเลือกตั้งนายก อบจ. เมืองกาญจน์ ยื่น นส.ปธ. สืบสวน กกต. กาญจน์ สอบพยานเด็ดมัด  
"สุรพงษ์" ท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.นำยเชำว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะทนำยควำมของรังสรรค์  
รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี หมำยเลข 2  เปิดเผยว่ำ ได้ยื่นหนังสือถึง 
ประธำนคณะกรรมกำรสืบสำนและไต่สวน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี เพ่ือแจ้งข้อมูล
และพยำนหลักฐำนและขอให้สอบพยำนบุคคลเพ่ิมเติม กรณีนำยสุรพงษ์ ปิยโชติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรีหมำยเลข 1 กระท ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง ซึ่งตำมค ำร้องและพยำนหลักฐำนที่ปรำกฏ มี
ข้อเท็จจริงทั้งภำพถ่ำยและคลิปภำพวิดีโอรวมทั้งพยำนบุคคล พยำนวัตถุ   เชื่อได้ว่ำว่ำนำยสุรพงษ์  ได้กระท ำกำร หรือ
ก่อให้ผู้ อ่ืนกระท ำ สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจในกำรแจกเงินและเสื้อยืดที่มีชื่อและโลโก้ของตนเองให้กับผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง  อันเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมำยท ำให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม ต่อมำ
คณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนได้แจ้งข้อกล่ำวหำแก่นำยสุรพงษ์แล้วนั้น ล่ำสุดได้พบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัน
ผลิตออกแบบเสื้อ และออกแบบข้อควำมสกรีนบนเสื้อยืดสีชมพู ตำมมูลเหตุร้องเรียนคดีนี้ เป็นพยำนหลักฐำนที่สำมำรถ
ยืนยันถึงวันเวลำที่กระท ำผิดให้รับฟังมั่นคงยิ่งขึ้น 

นำยเชำว์ ระบุด้วยว่ำ  มีทั้งพยำนหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์คือข้อมูลจำกแอพพลิเคชันไลน์และพยำนบุคคล 
ยืนยันวันเวลำของกระบวนกำรแจกเสื้อยืดดังกล่ำว โดยมีกำรสื่อสำรติดต่อกันทำงไลน์กลุ่มทีมพลังกำญจน์ ของนำยสุ
รพงษ์  มีพยำนรู้เห็นคือ นำงไพริน เสือส่วน ภรรยำนำยประทวน เสือส่ำน ซึ่งเดิมเคยสังกัดทีมพลังกำญจน์ เป็นสมำชิก
อยู่ในกลุ่มไลน์ ได้ถูกเชิญเข้ำร่วมไลน์กลุ่มดังกล่ำว ซึ่งก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งประมำณ 1 สัปดำห์ สมำชิกสอบจ.ภำยใน
กลุ่มได้ทรำบมำว่ำนำยสุรพงษ์จะท ำเสื้อยืดสีชมพูอันเป็นสีสัญญลักษณ์ประจ ำทีม แจกให้กับว่ำที่ผู้สมัคร สอบจ ทุกคน
ในทีมเพ่ือน ำไปแจกจ่ำยให้กับประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตของตน ให้เดินทำงมำเชียร์นำยสุรพงษ์ในวันรับสมัคร
เลือกตั้ง โดยเสื้อยืดที่มีกำรกล่ำวถึงจะมีรูปแบบเป็นเสื้อยืดคอกลม สีชมพู  ด้ำนหน้ำอกขวำสกรีน โลโก้ทีมพลังกำญจน์ 
(มินิฮำร์ท)  และด้ำนหน้ำตรงกลำงอก สกรีนค ำว่ำ หมอหนุ่ย สุรพงษ์ ปิยะโชติ และด้ำนหลังสกรีนชื่อผู้สมัครสอบจ.แต่
ละเขต  ต่อมำเมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2563 มี นำยพนม โพธิ์แก้ว ผู้สมัคร สอบจ. เขต 1 อ ำเภอไทรโยค สมำชิกในกลุ่ม
ไลน์ ได้รับมอบหมำยให้ประสำนงำนเรื่องกำรจัดท ำเสื้อดังกล่ำวได้ส่งรูปภำพแบบจ ำลองด้ำนหลังเสื้อยืดที่ได้ออกแบบ
เสร็จแล้วส่งให้สมำชิกในไลน์กลุ่มดู ก่อนสั่งกรีนงำน ซึ่งข้อควำมที่ด้ำนหลังเสื้อจะมีชื่อผู้สมัคร สอบจ.แต่ละเขตแตกต่ำง
กันไป โดยมีแบบจ ำลองที่มีชื่อนำยประทวน เสือส่ำน อยู่ด้วย และต่อมำเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2563 นำยพนม ก็ได้ส่ง

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210125/eaa54a029a976f4b4859bf9d1140426ed512f358d9d56f1c6e4875947ea706a0.jpg?itok=xBlOqpZK
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ตัวอย่ำงเสื้อที่สกรีนเสร็จแล้วมำให้สมำชิกดูอีกครั้ง ซึ่งมีทั้งภำพเสื้อที่อยู่ในหุ่นจ ำลองและเสื้อที่มีผู้หญิงกับผู้ชำยสวมใส่
จริงเป็นแบบ 

"หลักฐำนกำรสื่อสำรผ่ำนทำงไลน์ เรียงล ำดับวันเวลำยืนยันกำรกระท ำผิดอย่ำงชัดเจน แม้ในภำยหลังจะมีกำร
ลบชื่อนำงไพรินออกจำกกลุ่ม เพรำะนำยประทวนย้ำยออกจำกทีมมำอยู่ทีมพลังใหม่   แต่รำยละเอียดข้อมูลต่ำงๆยัง
ปรำกฏอยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของนำงไพริน ตำมส ำเนำภำพถ่ำยที่ท ำซ้ ำมำจำกหน้ำจอข้อควำมไลน์กลุ่มดังกล่ำว
จำกโทรศัพท์มือถือของนำงไพริน มีรำยละเอียดชื่อผู้ส่งคือ สจพนม วันเวลำที่นำยพนมส่งภำพเข้ำไลน์กลุ่มคือวันที่ 27 
และวันที่ 30 ตุลำคม 2563 เป็นพยำนหลักฐำนที่รับฟังได้อย่ำงแจ้งชัดว่ำกำรแจกเสื้อ ให้กับ ประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ให้เดินทำงไปเชียร์นำยสุรพงษ์นั้น เกิดขึ้นภำยหลังวันที่ 30 ตุลำคม 2563 อย่ำงแน่นอน วันนี้ตนจึงน ำพยำนหลักฐำนมำ
ให้คณะกรรมกำรฯและขอให้สอบนำยประทวนละนำงไพรินไว้เป็นพยำนเพื่อมัดประเด็นนี้ให้ดิ้นไม่หลุด" นำยเชำว์ กล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/214547 
 
  

https://siamrath.co.th/n/214547
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วันที่ 25 มกรำคม 2564 - 12:29 น. 
 ‘พนิต’ จี้ กกต. จัดเลือกตั้ง ‘ผู้ว่าฯ กทม.- ส.ก.’ พร้อมกัน ยัน จนท. มีเพียงพอ-ประหยัดงบ 
 

 
 
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม นำยพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ โพสต์ข้อควำมทำงเฟซบุ๊ก 

แสดงควำมเห็น เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ผู้ว่ำฯกทม. ระบุว่ำ 
ส.ส.พนิตถำม กกต. ในกรรมำธิกำรพัฒนำกำรเมืองฯ “ท่ำนก ำลังลิดรอนสิทธิในระบอบประชำธิปไตยคน

กรุงเทพ” ผมได้ติดตำมกำรเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่ำนมำอย่ำงใกล้ชิด ผมได้ถอดบทเรียนจำกกำรเลือกตั้งครั้งนี้ปัญหำส ำคัญที่
พ่ีน้องประชำชนได้รับผลกระทบ และผมเห็นว่ำสถำณกำรณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกำรลิดรอนสิทธิในกำรลงคะแนนเสียงของ
ประชำชนอย่ำงมำก 

นั่นคือเรื่องวันในกำรจัดกำรเลือกตั้ง ใช่ครับอำจมองว่ำเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ส ำคัญส ำรับคนที่มีรำยได้สูง แต่
ส ำหรับคนที่มีรำยได้น้อยนั้นกำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำของเขำนั้นต้องมีกำรวำงแผนทำงกำรเงินไม่ต่ ำกว่ำ 2-3 เดือน 
เพ่ือส ำรองเงินเดือนบำงส่วนเป็นค่ำเดินทำงกลับไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “และจำกกำรเลือกตั้ง อบจ. รอบที่ผ่ำนมำ
ผมขอชื่นชม กกต. ที่เลือกจัดกำรเลือกตั้งวันเดียวกันทั้ง ส.อบจ และนำยกอบจ.” ท ำให้เป็นแรงพลัดดันให้ประชำชน
กลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ก็ยังไม่ถึงเป้ำที่ทำง กกต.คำดไว้ที่ 80 % แต่มีผู้มำใช้สิทธิเพียง 62.25 % เท่ำนั้น 
ผมจึงตั้งค ำถำมต่อกกต.ในกรรมำธิกำร ว่ำ 

ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นควรมีกำรจัดเลือกตั้งล่วงหน้ำเพ่ือให้ประชำชนได้ไช้สิทธิใช้เสียงของตนตำมระบอบ
ประชำธิปไตย ยกกำรเลือกตั้งระดับชำติยังท ำได้ท ำไมเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีควำมใกล้ชิดกับคุณภำพชีวิตของประชำชนมำก
ท ำไมไม่สำมำรถท ำได้ 

และถ้ำถำมถึงกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯกทม.และ ส.ก. (สภำกรุงเทพมหำนคร) ผมมองว่ำ ควรจัดกำรเลือกตั้งพร้อมกัน
ไปในครำวเดียวกัน เพรำะนอกจำกจะช่วยประหยัดงบฯในกำรเลือกตั้งที่ กทม. ที่ต้องใช้ไปกว่ำ 250 ล้ำนบำท และถ้ำ 
กทม. จะอ้ำงถึงควำมไม่เพียงพอของเจ้ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง ผมว่ำคงจะเป็นไปไม่ได้ เพรำะ กทม.มี
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกว่ำ แสนคน 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2545676 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2545676
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25 มกรำคม 2564 17:59 น.    
"จุรินทร์" อุบไม่บอกชื่อชิงผู้ว่าฯ กทม. บอกถึงเวลาประกาศเอง หวังฟ้ืน ปชป. ในสนาม กทม. 
 

 
 

วันที่ 25 ม.ค.ที่พรรคประชำธิปัตย์ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำในกำรเตรียมกำรเลือกตั้งผู้ว่ำกรุงเทพมหำนคร และ 
สก. ว่ำ พรรคได้เตรียมพร้อมมำตำมล ำดับ โดยสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ในฐำนะหัวหน้ำพรรค ได้เชิญอดีต สส.กทม. และบุคคล
ที่เก่ียวข้อง มำหำรือร่วมกัน ถึงนโยบำย เพื่อร่วมกันออกแบบกำรบริหำรงำน กทม. 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อถึงเวลำที่เหมำะสม พรรคก็จะประกำศชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเอง ส่วนคนในพรรค แสดงควำม
จ ำนงค์ท่ีจะลงสมัครเป็นผู้ว่ำฯ กทม. นั้น เห็นว่ำ เป็นเรื่องดี เพรำะคนในพรรคมีศักยภำพกำรท ำงำน พร้อมเปิดเผยว่ำ มี
ทั้งคนและคนภำยนอกที่สนใจลงสมัครในนำมพรรค 

นอกจำกนี้ นำยจุรินทร์ ยังกล่ำวถึงกำรหำเสียงในพ้ืนที่ กทม. เพรำะไม่มี สส.ของพรรค จะท ำให้ล ำบำกหรือไม่
ว่ำ พรรคประชำธิปัตย์ ก็เคยมี สส. กทม. 1 คน แต่ต่อมำก็มีเพ่ิมขึ้นตำมล ำดับ ดังนั้น ไม่ใช่ไม่มี แล้วจะแปลว่ำจะไม่มี
เหมือนเดิม โดยเชื่อว่ำ ประชำธิปัตย์ในพื้นที่ กทม. ฟ้ืนในอนำคต 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/214660 
 
  

https://siamrath.co.th/n/214660
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210125/82074efadf6f3eb19dc88c4a240569ffeeb439aa6f5bb711a5da9c2d2a1eed38.jpg?itok=UZxlWser
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วันจันทร์ ที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2564, 18.34 น. 
 ‘จุรินทร์’ อุบไต๋! ชื่อผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. เชื่อ ‘ปชป.’ ฟื้นคืนชีพเมืองกรุง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564 ที่พรรคประชำธิปัตย์(ปชป.) นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำในกำรเตรียมกำรเลือกตั้ง
ผู้ว่ำกรุงเทพมหำนครและสก.ว่ำ พรรคได้เตรียมพร้อมมำตำมล ำดับ โดยสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ในฐำนะหัวหน้ำพรรค ได้เชิญ
อดีต ส.ส.กทม. และบุคคลที่เก่ียวข้อง มำหำรือร่วมกัน ถึงนโยบำย เพื่อร่วมกันออกแบบกำรบริหำรงำน กทม. 

นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ เมื่อถึงเวลำที่เหมำะสม พรรคก็จะประกำศชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเอง ส่วนคนในพรรค 
แสดงควำมจ ำนงที่จะลงสมัครเป็นผู้ว่ำฯ กทม. นั้น เห็นว่ำ เป็นเรื่องดี เพรำะคนในพรรคมีศักยภำพกำรท ำงำน พร้อม
เปิดเผยว่ำ มีทั้งคนและคนภำยนอกที่สนใจลงสมัครในนำมพรรค 

นำยจุรินทร์ ยังกล่ำวถึงกำรหำเสียงในพ้ืนที่ กทม. เพรำะไม่มี ส.ส.ของพรรค จะท ำให้ล ำบำกหรือไม่ว่ำ พรรค
ประชำธิปัตย์ ก็เคยมี ส.ส. กทม. 1 คน แต่ต่อมำก็มีเพ่ิมข้ึนตำมล ำดับ ดังนั้น ไม่ใช่ไม่มี แล้วจะแปลว่ำ จะไม่มีเหมือนเดิม 
โดยเชื่อว่ำ ประชำธิปัตย์ในพื้นที่ กทม. ฟ้ืนในอนำคต 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/548014 
 
  

https://www.naewna.com/politic/548014


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 

25 ม.ค. 2564 19:31 น. 
 “จุรินทร์” ลั่นไม่โกงก็ไม่ต้องกลัว อุบผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ถึงเวลาบอกเอง 
 

 
 

“จุรินทร์” ม่ันใจ ถ้าไม่โกงก็ไม่ต้องกลัวอะไร หลังมีชื่อเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีเตรียมถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ อุบชื่อ
ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ ถึงเวลาประกาศเอง 

เมื่อเวลำ 17.00 น. วันที่ 25 ม.ค. 2564 นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกรณีเป็น 1 ใน 10 รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ำยค้ำนยื่นญัตติ
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ไม่มีปัญหำ เพรำะเป็นนักกำรเมือง ไม่กลัวถูกตรวจสอบ ยินดีที่จะชี้แจงทุกค ำถำม ขอเพียง
โอกำสและเวลำในกำรชี้แจงทุกเรื่อง ดีด้วยซ้ ำที่จะได้ชี้แจงในประเด็นต่ำงๆ ควบคู่กับกำรเสนอผลงำนด้วย “ผมมั่นใจ ถ้ำ
ไม่โกง ก็ไม่ต้องกลัวอะไร” ส่วนที่ญัตติของฝ่ำยค้ำนระบุว่ำลอยตัวอยู่เหนือปัญหำนั้น นำยจุรินทร์ ตอบว่ำ ข้อนี้ตรงข้ำม
กับควำมเป็นจริง แต่ไม่เป็นไร เมื่อถึงเวลำก็จะชี้แจงเอง 

ส ำหรับเรื่องควำมคืบหน้ำในกำรเตรียมกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนคร (สก.) หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ เผยว่ำ พรรคเตรียมพร้อมนำนแล้ว สัปดำห์ที่ผ่ำนมำตนเชิญอดีต 
ส.ส.กทม. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มำหำรือร่วมกันถึงนโยบำยเพ่ือร่วมกันออกแบบกำรบริหำรงำน กทม. และเมื่อถึงเวลำ
ที่เหมำะสม พรรคก็จะประกำศชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงเก้ำอ้ีผู้ว่ำฯกทม.เอง 

ขณะที่คนในพรรคแสดงควำมจ ำนงที่จะลงสมัครเป็นผู้ว่ำฯกทม. ก็เห็นว่ำเป็นเรื่องดี เพรำะคนในพรรคมี
ศักยภำพกำรท ำงำน พร้อมเปิดเผยว่ำ มีทั้งคนในและคนภำยนอกที่สนใจลงสมัครในนำมพรรค และที่ผ่ำนมำพรรคเคยมี 
ส.ส.กทม. 1 คน แต่ต่อมำก็มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นตำมล ำดับ ดังนั้นไม่ใช่ว่ำเรำไม่มีแล้วจะแปลว่ำจะไม่มีเหมือนเดิม โดยส่วนตัว
เชื่อว่ำพรรคประชำธิปัตย์ในพื้นที่ กทม. จะฟ้ืนตัวในอนำคต. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2019763 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/456348 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000007642 
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25 ม.ค. 2564 
ปชป. พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งชิงพ่อเมืองกรุงเทพมหานคร 
 

 
 

"องอาจ คล้ามไพบูลย์" ยันปชป.เดินหน้าสู้ศึกชิงผู้ว่าฯกรุงเทพ ชี้ตัวแปรส าคัญจะเลือกใครยู่ ที่คนกรุงเวลานั้น รับ
สนามการเมืองใหญ่-ตัวบุคล มีส่วนได้หรือเสีย แต่สนามเลือกตั้งเป็นลักษณะเฉพาะ 

25 มกรำคม 2564 นำยองอาจ คล้ำมไพบูลย์ รองหัวหน้ำพรรคประชาธิปัตย์ กล่ำวถึงควำมพร้อมในกำรส่ง
ผู้สมัครลงชิงเก้าอ้ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับ "เนชั่นทีวี" ว่ำ ขณะนี้ไม่ได้มีสัญญำณอะไรให้ต้องหลีกทำง ซึ่ง
พรรคจะท ำงำนให้ดีที่สุด โดยกำรช่วยกันทุกภำคส่วนของพรรค 

อย่ำงไรก็ตำม กำรประชุมวันนี้ (25ม.ค.) จะเชิญทั้งส.ส. และอดีต ส.ส. รวมถึงผู้คุ้นเคยกำรท ำงำนในกรุง เทพ 
มำระดมควำมคิดเห็นเพ่ือจัดท ำนโยบำย และต้องยอมรับว่ำ นโยบำยถือเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญกำรท ำงำน ไม่ใช่เฉพำะกำร
เลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. เท่ำนั้น ยังมี สก. ด้วย 

ทั้งนี้ กำรท ำงำนต้องอยู่บนพ้ืนฐำนเตรียมกำร ศึกษำ หำข้อมูล และสอบถำมควำมประชำชนต่ำงๆ เพ่ือท ำ
นโยบำย เช่น ต้นปี 2563 ก่อนโควิดระบำด พรรคมีกำรเรื่อง PM2.5 รวมถึงหลำยนโยบำยมำเรื่อยๆ 

ส ำหรับกำรใช้สิทธิของคนกทม.กับกำรเลือกตั้งผู้ว่ำฯ กทม. รอบนี้ จะต่ำงจำกเดิมหรือไม่นั้น ในฐำนะที่ตน
เกี่ยวข้องมำ 30 ปี เป็นเรื่องที่คนกทม. ตัดสินใจเวลำนั้น โดยพิจำรณำจำกผู้สมัครเป็นใครและพรรคใด เข้ำมำท ำงำน ซึ่ง
กำรเมืองสนำมใหญ่อำจส่งผลบ้ำง 

รองหัวหน้ำพรรค ยกตัวอย่าง ปี 2544 สมัยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตั้งพรรค และได้รับ
เลือกตั้ง กทม. ถล่มทลาย เกือบทั้งหมดของกรุงเทพ ขณะที่ประชาธิปัตย์เหลือส.ส.ไม่กี่่คน แต่หลังจากที่รัฐบาล
ทักษิณ บริหารได้ 3 ปี แล้วมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ขณะนั้น พรรคได้ส่งนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ลงผู้ว่าฯ และคนกทม.
ก็เลือก 

ขณะเดียวกัน พอมำเลือกตั้งทั่วไปปี 2548 ประชำชนไม่เลือก ส.ส.ของพรรค ในเฉพำะกทม. ดังนั้น กำรเลือก
ตั้งแต่ละครั้งคำดกำรณ์ไม่ได้ คนกทม.ใช้กำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ 

อย่ำงไรก็ตำม ต้องยอมรับว่ำกำรเลือกตั้งแต่ละครั้ง บุคคลมีส่วนส ำคัญในกำรดึงดูด แต่สุดท้ำยอยู่ที่นโยบำยซึ่ง
คือพ้ืนฐำนท ำงำน หำกได้ผู้สมัครไม่เข้ำใจนโยบำยดีพอ ผลท ำงำนเกิดขึ้นก็ได้น้อย ต่ำงจำกผู้มีประสบกำรณ์ หรือคน
จัดท ำนโยบำย 

ส่วนที่มีส.ส.พรรค คือ นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช เสนอ 4 รำยชื่อ และมีตนอยู่ด้วย ก็เป็นดุลย
พินิจของแต่ละ ส.ส. เสนอ แต่ไม่ใช่คนเสนอตัดสิน ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัคร กรรมกำรบริหำรพรรค ซึ่งมี
ขั้นตอนพิจำรณำพอสมควร 
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ขณะเดียวกัน มีผู้ที่พรรคทำบทำม และเสนอเสนอตัวเข้ำมำ เพ่ือลงสมัครผู้ว่ำฯ กทม. รวมถึง ส.ก. และกำร
เลือกตั้งส.ก.ครั้งนี้ 50 เขต พรรคก็จะแสวงหำผู้สมัครหน้ำใหม่ที่เหลือ โดยปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่ำนมำ 
และอยู่ขั้นตอนสรรหำ 

ส่วนจะเลือกผู้ว่ำฯ หรือ ส.ก. ก่อนนั้น โดยปกติควรเลือกพร้อมกัน เพรำะลักษณะคล้ำยกัน และยังประหยัด
งบประมำณ ซึ่งในกทม.ผ่ำนเลือกตั้งมำแล้วหลำยครั้ง ไม่น่ำมีอะไรสับสน 
 
อ้ำงอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378814117?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics 
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378814117?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378814117?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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จันทร์ที่ 25 มกรำคม 2564 เวลำ 15.55 น. 
"องอาจ"โวมีคนใน-คนนอก ปชป. ขอชิงผู้ว่าฯ กทม. 
ปชป.เร่งเครื่องระดมสมองท านโยบายสู้ศึก ลต.กทม.  “องอาจ”โว มีทั้งคนใน-คนนอกพรรคสนใจลงชิงผู้ว่าฯ กทม.
เพียบ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. เวลำ 14.00 น. ที่พรรคประชำธิปัตย์  นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์  รองหัวหน้ำพรรค
ประชำธิปัตย์ ดูแลพ้ืนที่กรุงเทพฯ ได้เป็นประธำนกำรประชุมอดีต ส.ส.กทม. และอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.ของพรรค เพ่ือ
ระดมควำมคิดเห็นต่ำงๆ ส ำหรับกำรจัดท ำนโยบำยเพ่ือใช้ในกำรรณรงค์หำเสียงในกำรเลือกตั้งผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครและสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร 

ทั้งนี้ นำยองอำจ ให้สัมภำษณ์ก่อนกำรประชุม ว่ำ กำรประชุมในครั้งนี้จะเป็นกำรมำพูดคุยกันถึงเรื่องนโยบำย
ของพรรคในกำรบริหำรงำนพ้ืนที่กรุงเทพฯ โดยก่อนหน้ำนี้พรรคประชำธิปัตย์ได้เริ่มจัดท ำนโยบำยดังกล่ำว แต่อำจจะ
เว้นว่ำงในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ซึ่งในช่วงที่เกิดปัญหำฝุ่นพีเอ็ม 2.5 พรรคได้เปิดกำรระดมควำมคิดเห็นผ่ำนทำง
ออนไลน์ ให้ประชำชนร่วมกันเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ใน กทม. นอกจำกนี้ ตั้งแต่เดือน ส.ค.
2563 พรรคได้จัดกิจกรรมออกไปรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำปำกท้องของ
ประชำชนในกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับผลกระทบต่อสถำนกำรณ์โควิด-19 โดยพรรคจะน ำควำมคิดเห็นทั้งหมดนี้มำรวมกับ
ควำมเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนอ่ืนๆ ที่เรำได้มีกำรเชิญมำพูดคุยด้วยเป็นระยะๆ เกี่ยวกับปัญหำในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เพ่ือน ำ
ข้อมูลทั้งหมดมำสังเครำะห์และจัดท ำนโยบำยเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนกรุงเทพฯ ต่อไป 

เมื่อถำมถึงควำมพร้อมในกำรจัดวำงตัวบุคคลลงสมัครผู้ว่ำฯ กทม.และ ส.ก. นำยองอำจ กล่ำวว่ำ ในเรื่องกำร
เลือกตั้ง ส.ก.นั้น พรรคประชำธิปัตย์ มีอดีต ส.ก.อยู่แล้วครึ่งหนึ่ง จำกท้ังหมด 50 เขต ซึ่งคนเหล่ำนี้ยังท ำงำนใกล้ชิดกับ
ประชำชนมำตลอด  และยังประสงค์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก.อีกครั้งเพ่ือท ำงำนช่วยเหลือประชำชน อีกส่วน
พรรคได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจต้องกำรลงสมัครเป็น ส.ก.ผ่ำนทำงออนไลน์ ซึ่งเพ่ิงปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่ำน
มำ ซึ่งในภำพรวมเป็นที่น่ำยินดีว่ำมีคนหนุ่มสำวรุ่นใหม่ ให้ควำมสนใจจะมำท ำงำนกำรเมืองระดับท้องถิ่นจ ำนวนมำก 
ทั้งนี้จะน ำรำยชื่อทั้งหมดเข้ำสู่กระบวนกำรสรรหำผู้ที่มีควำมเหมำะสมในลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก.ในเขตต่ำงๆ ต่อไป 

ผู้สื่อข่ำวถึงกำรส่งบุคคลลงสมัครผู้ว่ำฯ กทม. นำยองอำจ กล่ำวว่ำ พรรคได้มีกำรพูดคุยกับบุคคลที่สนใจจะลง
สมัครผู้ว่ำฯ กทม. ซึ่งมีอยู่จ ำนวนหนึ่ง มีทั้งที่เป็นคนในพรรคและนอกพรรค ซึ่งล้วนแต่เป็นคนที่พร้อมท ำงำนรับใช้ชำว
กรุงเทพฯ และเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งจะให้คนเหล่ำนี้ได้มำแนะน ำตัวต่อไปในอนำคต ส่วนคนในพรรคที่มีชื่อ
อกมำเป็นข่ำวนั้น สมำชิกพรรคมีสิทธิเสนอชื่อใครก็ได้ แต่เรำจะน ำทั้งคนที่เคยมีชื่อออกมำและชื่อที่ยังไม่เคยปรำกฏเป็น
ข่ำวรวมทั้งรำยชื่อบุคคลภำยนอกมำพิจำรณำร่วมกันทั้งหมด  
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เมื่อถำมถึงกำรที่นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ เสนอรำยชื่อ 4 คน และมีชื่อ
นำยองอำจด้วย  นำยองอำจ กล่ำวว่ำ  ต้องไปถำมนำยเทพไทว่ำเสนอจริงจังหรือไม่ 

เมื่อถำมว่ำในกำรพิจำรณำตัวบุคคลของพรรคประชำธิปัตย์ จะต้องดูรำยชื่อจำกพรรคกำรเมืองอ่ืนด้วยหรือไม่ 
นำยองอำจ กล่ำวว่ำ ตรงนั้นเป็นปัจจัยภำยนอก แต่พรรคพิจำรณำปัจจัยภำยในเป็นเรื่องส ำคัญหรือผู้สมัครของเรำเป็น
หลักมำกกว่ำ ส่วนผู้สมัครของพรรคอ่ืนก็เป็นเรื่องธรรมดำ และในกำรเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ไม่ว่ำจะครั้งใด ก็มีกำรแข่งขัน
อย่ำงเข้มข้นเสมอ เรำจึงต้องกำรเตรียมควำมพร้อมของเรำให้ดีที่สุด ทั้งนี้กำรพิจำรณำคนลงสมัครเรำดูหลำยอย่ำง
ผสมผสำนกันเพรำะกำรบริหำรรำชกำรกรุงเทพฯ ต้องผสมผสำนหลำยอย่ำง เนื่องจำกต้องท ำงำนร่วมกับหลำย
หน่วยงำนและหลำยองค์กร โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญคือกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ เรำไม่ได้คิดแค่ชนะเลือกตั้ง
เท่ำนั้น แต่ต้องคิดด้วยว่ำจะเข้ำมำบริหำรงำน กทม.ให้ประสบควำมส ำเร็จ ส ำหรับเรื่องควำมสดและควำมใหม่ของตัว
บุคคลก็ถือเป็นเรื่องดี แต่ประสบกำรณ์ควำมรู้ควำมสำมำรถก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องพิจำรณำด้วยเช่นกัน. 

 
อ้ำงอิง : HTTPS://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/POLITICS/821245 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : HTTPS://WWW.MATICHON.CO.TH/POLITICS/NEWS_2546476 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง :  HTTPS://WWW.NAEWNA.COM/POLITIC/547971 
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/821245
https://www.matichon.co.th/politics/news_2546476
https://www.naewna.com/politic/547971
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25 มกรำคม 2564 
ปชป. พร้อมเปิดรับคนนอก ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. 

 

  
ปชป.ปิดรับสมัคร สก.ออนไลน์แล้ว แย้มได้คนหน้าใหม่สนใจร่วมงานหลากหลาย ย้ าพร้อมเปิดรับพิจารณาคนนอก 
ลงสมัครผู้ว่าฯกทม. 

นำงดรุณวรรณ ชำญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชำธิปัตย์(ปชป.) และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กทม. เปิดเผยว่ำ ตำมที่พรรคได้เปิดรับสมัคร บุคลำกรที่สนใจมำร่วมงำนท้องถิ่นกับพรรคทั้งในส่วน
ของ สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร(กทม.) สมำชิกสภำเขต และอำสำสมัครท ำงำนพ้ืนที่กรุงเทพฯ เพ่ือเปิดกว้ำงส ำหรับ
คนทุกกลุ่ ม  ผ่ ำนแบบฟอร์มกำรรับสมัครแบบออนไลน์ตั้ งแต่วั นที่  1 ธ .ค .2563 และได้ปิ ดรับสมัครไปใน
วันที่ 15 ม.ค.2564 นั้น ได้มีผู้สนใจสมัครที่แสดงเจตจ ำนงเข้ำมำร่วมงำนกับพรรคผ่ำนช่องทำงออนไลน์ทั้งในส่วนของ
สมำชิกสภำกทม. สมำชิกสภำเขต และอำสำสมัครท ำงำนพ้ืนที่ กทม. ที่มีควำมหลำกหลำย ทั้งเพศ วัยอำชีพ และระดับ
กำรศึกษำ โดยเฉพำะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท ำให้เห็นว่ำพรรคประชำธิปัตย์ เป็นพรรคที่เปิดกว้ำงและเปิดพ้ืนที่ส ำหรับคนทุก
กลุ่มอย่ำงแท้จริง 

นำ งด รุณว ร รณ  กล่ ำ ว ต่ อ ว่ ำ  ทั้ ง นี้  พร รค ได้ เ ต รี ย มคว ำมพร้ อมขอ งก ำ ร เ ลื อ กตั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น ใ น
กรุงเทพฯ ตำมล ำดับ ประกอบด้วย 2 ส่วนประกอบด้วย กำรเตรียมควำมพร้อมเรื่องนโยบำยกรุงเทพฯ ซึ่งที่ผ่ำนมำได้
พยำยำมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมโดยให้ประชำชนทุกภำคส่วนรวมถึงอดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส. ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เข้ำมำมี
ส่วนก ำหนดนโยบำย ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรณ์ “Design Thinking” ซึ่งเป็นกำรระดม
สมองเพ่ือสร้ำงกรุงเทพฯ ที่ทันสมัยขึ้น ภำยใต้โครงกำร Modern Bangkok แต่จะจัดกิจกรรมเหล่ำนี้อย่ำงต่อเนื่องอีก
ครั้ง เมื่อสถำนกำรณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลำย ภำยใต้มำตรกำรที่ ศบค.ก ำหนด 

"นอกจำกนี้ ยังมีกำรเตรียมควำมพร้อมเรื่องบุคลำกร ที่จะท ำงำนในระดับท้องถิ่น ซึ่งบุคลำกรดังกล่ำวนั้นมี
หลำยระดับ ตั้งแต่ผู้ว่ำฯกทม. สมำชิกสภำกทม. สมำชิกสภำเขต และยังมีคนท ำงำนที่สนใจเป็นอำสำสมัครท ำงำนใน
พ้ืนที่ที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับต่ำง ๆ อีกจ ำนวนหนึ่ง"นำงดรุณวรรณ กล่ำว ระบุ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919042 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/465970 
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25 ม.ค. 2564-13:24 น. 
ด่วน! ฎีกาพิพากษาคุก อดีต ส.ว. "แกนน า กปปส." ล้มเลือกตั้ง 2 ปี 12 เดือน 
    

 
 

ศาลพัทลุง พิพากษาศาลฎีกา จ าคุก ‘กปปส.พัทลุง’ จ าเลยที่ 1 2 ปี 12 เดือน ขวางเลือกตั้ง จ าคุกจ าเลยที่ 11 2 ปี 
14 เดือน ยกฟ้องจ าเลยที่ 5,6,7 นอกนั้น รอลงโทษ 

เมื่อวันที่ 25 มกรำคม มีรำยงำนว่ำ ศำลจังหวัดพัทลุง อ่ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำ คดีอำญำหมำยเลขแดงที่ 
4005/2560 ระหว่ำงพนักงำนอัยกำรจังหวัดพัทลุง โจทก์ นำยทวี ภูมิสิงหรำช กับพวกรวม 11 คน ข้อหำ ขัดขวำงกำร
เลือกตั้ง จ ำคุก นำยทวี ภูมิสิงหรำช จ ำเลยที่ 1 2 ปี 12 เดือน จ ำคุกจ ำเลยที่ 11 2 ปี 14 เดือน ยกฟ้องจ ำเลยที่ 5,6,7 
นอกนั้น รอกำรลงโทษจ ำคุก และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คนละ 5 ปี 

โดยนำยนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์ข้อควำม ระบุว่ำ ศำลจังหวัดพัทลุง อ่ำนค ำพิพำกษำศำล
ฎีกำ คดีอำญำหมำยเลขแดงที่ 4005/2560 ระหว่ำงพนักงำนอัยกำรจังหวัดพัทลุง โจทก์ นำยทวี ภูมิสิงหรำช กับพวก
รวม 11 คน ข้อหำ ขัดขวำงกำรเลือกตั้ง จ ำคุก นำยทวี ภูมิสิงหรำช จ ำเลยที่ 1 2 ปี 12 เดือน จ ำคุกจ ำเลยที่ 11 2 ปี 14 
เดือน ยกฟ้องจ ำเลยที่ 5,6,7 นอกนั้น รอกำรลงโทษจ ำคุก และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คนละ 5 ปี (ขอให้ก ำลังใจทุกท่ำน
ครับ) (นำยทวี ภูมิสิงหรำช อดีต สมำชิกวุฒิสภำจังหวัดพัทลุง) ทั้งนี้คดีดังดล่ำว ศำลจังหวัดพัทลุงได้เคยมีค ำพิพำกษำ
ของศำลชั้นต้น ตัดสินคดีหมำยเลขด ำที่ 2951/59 และคดีหมำยเลขแดงที่ 4005/60 ตำมข้อกล่ำวหำต่อกลุ่ม กปปส.
พัทลุง รวม 10 คน 

ส ำหรับ นำย ทวี ภูมิสิงหรำช อำยุ 75 ปี อดีต ส.ว. พัทลุง และแกนน ำ กปปส.พัทลุง หนึ่งใน ผู้ต้องหำ  
ถูกตัดสินจ ำคุก กรณีร่วมกันขัดขวำงกำรรับสมัครส.ส. พัทลุง เหตุเกิดระหว่ำงวันที่ 28-31 ธ.ค.2556 ที่กองร้อย ตชด.
434 พัทลุง และร่วมกันขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กกต.พัทลุง ที่ เทศบำลต ำบลท่ำมิหร ำ อ.เมืองพัทลุง  
เกิด 9 กันยำยน 2488 จบ วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (โยธำ) สถำบันเทคโนโลยีมำปัว, ฟิลิปปินส์ เทศมนตรีเทศบำลเมือง
พัทลุง (ฝ่ำยโยธำ) ปี 2534-42 สมำชิกสภำเทศบำลเมืองพัทลุง ปี 2528-47 ผู้ช่วยปฏิบัติงำนสมำชิกวุฒิสภำ ร.ต. อนุกูล 
สุภำไชยกิจ จังหวัดพัทลุง ปี 2543 หันไปท ำธุรกิจส่วนตัว เป็นหนึ่งในแกนน ำ กปปส.พัทลุง ขัดขวำงกำรเลือกตั้งส.ส. 
ช่วงปลำยปี 2556 หวนคืนสนำมกำรเมืองอีกครั้ง ลงสมัครส.ว.พัทลุง ในกำรเลือกตั้งเมื่อเดือนมี.ค. 2557 ได้รับเลือกเป็น
ส.ว.พัทลุง ยังไม่ทันได้เริ่มปฏิบัติหน้ำที่เต็มตัว เกิดเหตุกำรณ์ยึดอ ำนำจ 22 พ.ค. 2557 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_5811988 
 

  

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5811988
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5811988
https://lineit.line.me/share/ui?url=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fpolitics%2Fnews_5811988
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5811988
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%AA-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%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%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87.jpg
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วันที่ 25 มกรำคม 2564 - 13:47 น. 
ฎีกาจ าคุก อดีต ส.ว. แกนน า กปปส. 2 ปี 12 เดือน ขัดขวางเลือกตั้ง 
 

 
 

ศาลจังหวัดพัทลุง อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา จ าคุก ทวี ภูมิสิงหราช ‘แกนน า กปปส.พัทลุง’ จ าเลยที่ 1  2 ปี 12 
เดือน คดีขัดขวางเลือกตั้ง  

เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564 มติชน รำยงำนว่ำ ศำลจังหวัดพัทลุง อ่ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำ คดีอำญำหมำยเลข
แดงที่ 4005/2560 ระหว่ำงพนักงำนอัยกำรจังหวัดพัทลุง โจทก์ นำยทวี ภูมิสิงหรำช กับพวกรวม 11 คน ข้อหำ 
ขัดขวำงกำรเลือกตั้ง จ ำคุก นำยทวี ภูมิสิงหรำช จ ำเลยที่ 1 2 ปี 12 เดือน จ ำคุกจ ำเลยที่ 11 2 ปี 14 เดือน ยกฟ้อง
จ ำเลยที่ 5, 6, 7 นอกนั้น รอกำรลงโทษจ ำคุก และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คนละ 5 ปี 

โดยนำยนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์ข้อควำม ระบุว่ำ ศำลจังหวัดพัทลุง อ่ำนค ำพิพำกษำศำล
ฎีกำ คดีอำญำหมำยเลขแดงที่ 4005/2560 ระหว่ำงพนักงำนอัยกำรจังหวัดพัทลุง โจทก์ นำยทวี ภูมิสิงหรำช กับพวก
รวม 11 คน ข้อหำ ขัดขวำงกำรเลือกตั้ง จ ำคุก นำยทวี ภูมิสิงหรำช จ ำเลยที่ 1 2 ปี 12 เดือน จ ำคุกจ ำเลยที่ 11 2 ปี 14 
เดือน ยกฟ้องจ ำเลยที่ 5, 6, 7 นอกนั้นรอกำรลงโทษจ ำคุก และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คนละ 5 ปี (ขอให้ก ำลังใจทุกท่ำน
ครับ) (นำยทวี ภูมิสิงหรำช อดีตสมำชิกวุฒิสภำจังหวัดพัทลุง) 

ทั้งนี้ คดีดังดล่ำว ศำลจังหวัดพัทลุงได้เคยมีค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ตัดสินคดีหมำยเลขด ำที่ 2951/59 และ
คดีหมำยเลขแดงท่ี 4005/60 ตำมข้อกล่ำวหำต่อกลุ่ม กปปส.พัทลุง รวม 10 คน 

ส ำหรับ นำยทวี ภูมิสิงหรำช อำยุ 75 ปี อดีต ส.ว.พัทลุง และแกนน ำ กปปส.พัทลุง หนึ่งในผู้ต้องหำ ถูกตัดสิน
จ ำคุก กรณีร่วมกันขัดขวำงกำรรับสมัคร ส.ส. พัทลุง เหตุเกิดระหว่ำงวันที่ 28-31 ธ.ค.2556 ที่กองร้อย ตชด.434 พัทลุง 
และร่วมกันขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กกต.พัทลุง ที่เทศบำลต ำบลท่ำมิหร ำ อ.เมืองพัทลุ ง เกิด 9 กันยำยน 
2488  จบวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (โยธำ) สถำบันเทคโนโลยีมำปัว, ฟิลิปปินส์ 

เทศมนตรีเทศบำลเมืองพัทลุง (ฝ่ำยโยธำ) ปี 2534-42  สมำชิกสภำเทศบำลเมืองพัทลุง ปี 2528-47 ผู้ช่วย
ปฏิบัติงำนสมำชิกวุฒิสภำ ร.ต.อนุกูล สุภำไชยกิจ จังหวัดพัทลุง ปี 2543 หันไปท ำธุรกิจส่วนตัว เป็นหนึ่งในแกนน ำ 
กปปส.พัทลุง ขัดขวำงกำรเลือกตั้ง ส.ส. ช่วงปลำยปี 2556 หวนคืนสนำมกำรเมืองอีกครั้ง ลงสมัคร ส.ว.พัทลุง ในกำร
เลือกตั้งเมื่อเดือน มี.ค.2557 ได้รับเลือกเป็น ส.ว.พัทลุง ยังไม่ทันได้เริ่มปฏิบัติหน้ำที่เต็มตัว เกิดเหตุกำรณ์ยึดอ ำนำจ 22 
พ.ค.2557 
 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-600924 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2545734
https://www.prachachat.net/politics/news-600924
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วันจันทร์ ที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2564, 13.51 น. 
ฎีกาจ าคุก ‘แกนน า กปปส. พัทลุง’ 2 ปี 12 เดือน คดีขัดขวางเลือกตั้ง 
 

 
 
25 มกรำคม 2564 ศำลจังหวัดพัทลุง อ่ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำ คดีอำญำหมำยเลขแดงที่ 4005/2560 ระหว่ำง

พนักงำนอัยกำรจังหวัดพัทลุง โจทก์ นำยทวี ภูมิสิงหรำช กับพวกรวม 11 คน ข้อหำขัดขวำงกำรเลือกตั้ง จ ำคุก นำยทวี 
ภูมิสิงหรำช จ ำเลยที่ 1 2 ปี 12 เดือน จ ำคุกจ ำเลยที่ 11 2 ปี 14 เดือน ยกฟ้องจ ำเลยที่ 5, 6, 7 นอกนั้น รอกำรลงโทษ
จ ำคุก และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คนละ 5 ปี 

ทั้งนี้ นำยนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์ข้อควำม ระบุว่ำ ศำลจังหวัดพัทลุง อ่ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำ 
คดีอำญำหมำยเลขแดงท่ี 4005/2560 ระหว่ำงพนักงำนอัยกำรจังหวัดพัทลุง โจทก์ นำยทวี ภูมิสิงหรำช กับพวกรวม 11 
คน ข้อหำ ขัดขวำงกำรเลือกตั้ง จ ำคุก นำยทวี ภูมิสิงหรำช จ ำเลยที่ 1 2 ปี 12 เดือน จ ำคุกจ ำเลยที่ 11 2 ปี 14 เดือน 
ยกฟ้องจ ำเลยที่ 5, 6, 7 นอกนั้นรอกำรลงโทษจ ำคุก และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คนละ 5 ปี (ขอให้ก ำลังใจทุกท่ำนครับ) 
(นำยทวี ภูมิสิงหรำช อดีตสมำชิกวุฒิสภำจังหวัดพัทลุง) 

ส ำหรับ นำยทวี ภูมิสิงหรำช อำยุ 75 ปี เป็นอดีต ส.ว.พัทลุง และแกนน ำ กปปส.พัทลุง ที่ร่วมขัดขวำงกำรเลือกตั้ง 
ส.ส. ช่วงปลำยปี 2556 โดยนำยภูมิ ลงสมัคร ส.ว.พัทลุง ในกำรเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนำคม 2557 ได้รับเลือกเป็น ส.ว.
พัทลุง แต่ยังไม่ทันได้เริ่มปฏิบัติหน้ำที่เต็มตัว ก็เกิดเหตุกำรณ์ยึดอ ำนำจ 22 พฤษภำคม 2557 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/547867 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2545734 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/821206 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_394222 
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วันที่ 25 มกรำคม 2564 - 14:23 น. 
 ‘ประยุทธ์’ ลั่น พร้อมรับมือซักฟอก ไม่กลัวถูกจี้ซื้ออาวุธ ม่ันใจชี้แจงได้ มีความจ าเป็น 
 

 
 
 “บิ๊กตู่” ลั่นรับมือศึกซักฟอก เผยท าการบ้านเตรียมข้อมูล-หลักฐานพร้อมแจงสภาฯครบ ชี้ปมงบกองทัพอยู่ชั้น 
กมธ. ยันมีเหตุผลความจ าเป็นตามยุทธศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่กระทรวงกลำโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม  
ให้สัมภำษณ์ถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจว่ำ เห็นคนพูดกันมำกมำยทั้งทำงสื่อโทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์ต่ำงๆ ตนคิดว่ำเรื่องนี้คงไม่ตอบตรงนี้ เพรำะเป็นเรื่องของในสภำที่จะต้องมีกำรอภิปรำย ซึ่งตนได้เตรียม
หลักฐำนและค ำชี้แจงไว้ทั้งหมดแล้วในส่วนของตนที่เป็นนำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ส ำหรับกรณีที่จะมีกำร
อภิปรำยเรื่องงบประมำณของกองทัพนั้น ตนมองว่ำเรื่องงบประมำณต่ำงๆ อยู่คนละขั้นตอน และเป็นเรื่องกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ที่มีกำรเสนอแผนงำนโครงกำรและมีกำรแก้งบประมำณเพ่ือคัดกรองก่อนที่จะน ำเข้ำมำ
พิจำรณำในสภำตำมวำระ 

“เรื่องกำรอภิปรำยฯ ผมเห็นเสนอข่ำวกันโครมครำมก็ว่ำกันไปในสภำ เพรำะผมยอมรับในหลักกำรรัฐสภำอยู่
แล้ว อ ำนำจเขำมี ก็ท ำไป ผมก็มีหน้ำที่ชี้แจง รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติก็ชี้แจงไปเท่ำนั้นเอง” พล.อ.
ประยุทธ์กล่ำว 

เมื่อถำมว่ำ พรรคฝ่ำยค้ำนเล็งเรื่องงบฯกองทัพในกำรจัดซื้ออำวุธยุทโธปกรณ์ พล.อ.ประยุทธ์กล่ำวว่ำ “เล็งมำก็
เล็งมำ ผมชี้แจงไป ก็เท่ำนั้นเอง เพรำะเหตุผลควำมจ ำเป็นก็มีอยู่แล้วว่ำเรำด ำเนินกำรและมีข้ันตอนอย่ำงไรในช่วงที่ผ่ำน
มำ หลำยอย่ำงก็ไม่ใช่เฉพำะมิติด้ำนควำมมั่นคงเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นเรื่องยุทธศำสตร์ด้วยที่วันนี้ไม่ใช่ประเทศเรำ
ประเทศเดียว เนื่องจำกยังมีอำเซียนและประเทศอ่ืนด้วย ทั้งทำงบก ทำงทะเล และทำงอำกำศ เรำจ ำเป็นต้องมีอะไรบ้ำง
หรือไม่ก็ไปว่ำเรื่องควำมจ ำเป็น ขอฝำกให้ช่วยกันท ำควำมเข้ำใจด้วย เรำไม่ใช่ท ำแต่ในประเทศเรำอย่ำงเดียว เรำต้องท ำ
กับคนอื่นด้วย” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2545960 
 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2545960
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วันที่ 25 มกรำคม 2564 - 13:13 น. 
 ‘ณัฏฐพล’ ไม่กังวลถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ ลั่นพร้อมตอบทุกค าถาม 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 มกรำคม นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) เปิดเผยกรณีท่ีมีชื่อ
ติด1ใน10 รัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ว่ำ ตนไม่มีปัญหำอะไรให้หนักใจและกังวลใจ ตนยังไม่ทรำบว่ำ
ประเด็นกำรยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจคือเรื่องอะไร แต่ตนมั่นใจว่ำจะสำมำรถตอบได้ทุกค ำถำม กำรท ำงำนของตนไม่
สำมำรถท ำให้ถูกใจทุกคน ในทุกๆเรื่อง แต่มั่นใจในกำรวำงรำกฐำนของกำรแก้ปัญหำกำรศึกษำ ฉะนั้นจึงไม่มีข้อกังวล
อะไรที่จะท ำให้ไม่สำมำรถตอบข้อสงสัยของฝ่ำยค้ำนได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2545805 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2545805
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จันทร์ที่ 25 มกรำคม 2564 เวลำ 14.21 น. 
'อนุทิน' ไม่กลัวหมัดเด็ดฝ่ายค้านซักฟอก 
'อนุทิน'ลั่นเอาข้อเท็จจริงเข้าสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยืนยันเต็มใจ-ยินดีชี้แจง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.สำธำรณสุข กล่ำวถึง
กรณีพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนยื่นญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจในประเด็นบกพร่องกำรแก้ปัญหำโควิด -19 ว่ำ ที่หัวหน้ำพรรคฝ่ำย
ค้ำนไปยื่นขอเปิดอภิปรำยนั้น ก็เขียนอยู่แล้วว่ำไม่ไว้วำงใจประเด็นไหน ซึ่งตนก็ต้องไปเตรียมข้อมูลเนื้อหำไปอภิปรำย
ชี้แจงต่อสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และชี้แจงต่อประชำชทั้งประเทศ ดังนั้นต้องไปท ำกำรบ้ำนให้ดี 

เมื่อถำมว่ำกลัวหรือไม่ว่ำฝ่ำยค้ำนจะมีหมัดเด็ดนอกจำกเอกสำร นำยอนุทิน กล่ำวว่ำ แน่นอนถ้ำไม่มีหมัดเด็ด 
จะมำอภิปรำยตนท ำไม ซึ่งไม่กลัวหมัดเด็ดหรือไม่เด็ดอะไร แต่จะเอำข้อเท็จจริงที่ห่วงใยบ้ำนเมือง ห่วงใยประชำชน และ
พยำยำมท ำทุกวิถีทำงไม่ให้เชื้อโควิดมำท ำร้ำยบ้ำนเมือองและท ำร้ำยประชำชนได้ ยืนบันว่ำพร้อมที่จะตอบ รวมถึงจะน ำ
ผลงำนทั้งหมดมำอภิปรำยเต็มที่ และยิ่งตอนนี้มีเครื่องมือเครื่องไม้ประกอบกำรชี้แจง ก็จะท ำให้คนรับฟังได้เห็นข้อมูล
ประกอบ ย้ ำว่ำเรำก็พร้อมอยู่แล้วและต้องไปเตรียมข้อมูลเพ่ือมำคลำยข้อสงสัยคนที่อภิปรำยไม่ไว้วำงใจให้มำกที่สุด เต็ม
ใจและยินดีที่จะชี้แจง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/821209 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/821209
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วันที่ 25 มกรำคม 2564 - 12:09 น. 
 ‘โฆษก ปชป.’ ยัน ‘จุรินทร์-นิพนธ์’ ไม่กังวลโดนซักฟอก เชื่อม่ันในความสุจริต เผยเตรียมทีมสนับสนุนข้อมูล 
 

 
 
 ‘โฆษก ปชป.’ ยัน ‘จุรินทร์-นิพนธ์’ ไม่กังวลโดนซักฟอก เชื่อม่ันในความสุจริต เผยเตรียมทีมสนับสนุนข้อมูล แต่
ไม่ตั้งองค์รักษ์ 

เมื่อวันที่ 25 มกรำคม นำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงกรณีที่ฝ่ำยค้ำนได้ยื่น
ญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล จ ำนวน 10 คน โดยมีชื่อ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรี
และ รมว.พำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ และนำยนิพนธ์ บุญญำมณี รมช.มหำดไทย ในฐำนะรองหัวหน้ำ
พรรคประชำธิปัตย์ ว่ำ พรรคไม่ได้มีควำมกังวลใจแต่อย่ำงใด พร้อมชี้แจง เพียงแต่ขอให้ฝ่ำยค้ำนน ำข้อมูลที่ตรงไปตรงมำ
มำอภิปรำย ควำมสุจริต และควำมจริงจะเป็นเกรำะป้องกันดีที่สุด 

นำยรำเมศกล่ำวว่ำ ทั้งนี้ ฝ่ำยค้ำนมีสิทธิในกำรยื่นญัตติตำมระบบรัฐสภำ แต่ญัตติของฝ่ำยค้ำนนั้นสวนทำงกับ
ควำมเป็นจริงทั้งหมด เพรำะนำยจุรินทร์ บริหำรรำชกำรด้วยหลักควำมซื่อสัตย์สุจริต ด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ มี
คุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติกับใคร ตรงไปตรงมำ ไม่เคยเกรงใจใคร ที่ส ำคัญไม่เคยร่วมกับใครทุจริต ไม่
เคยปล่อยปละละเลยให้มีกำรทุจริต ส่วนนำยนิพนธ์ก็เช่นกัน ไม่มีควำมกังวลใจใดๆ อย่ำงไรก็ตำม พรรคได้จัดทีม
สนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐมนตรีทั้ง 2 คนอย่ำงเต็มที่ แต่ไม่มีกำรจัดองค์รักษ์พิทักษ์ 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2545668 
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26 มกรำคม 2564 
'สุทิน' เผย 5 รัฐมนตรีเข้าข่ายถูกย่ืนถอดถอน 
 

 
  
'สุทิน' เผย 5 รัฐมนตรีเข้าข่ายถูกยื่นถอดถอน เล็งขอสภาซักฟอก 7 วัน ปรามฝ่ายค้านอภิปรายปมสถาบันต้องเหมาะสม 

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.เวลำ 09.05น.ที่รัฐสภำ นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน (วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวว่ำหลังจำกยื่นญัตติขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ
แล้ว ฝ่ำยค้ำนก็ไปคุยในรำยละเอียดที่เรำคิดว่ำจะต้องท ำงำนร่วมกันให้มีประสิทธิภำพที่สุด ซึ่งได้คุยเรื่องกรอบเวลำโดย
ได้ข้อสรุปว่ำเมื่อจ ำนวนผู้อภิปรำยเพ่ิมขึ้นจำกครำวที่แล้วประมำณ   80 เปอร์เซนต์ ถ้ำคิดหลักง่ำยๆเวลำกำรอภิปรำย
ครั้งนี้น่ำจะเพ่ิมขึ้นตำมสัดส่วนประมำณ  80 เปอร์เซนต์  ครำวที่แล้วอภิปรำย 3 วันลงมติ 1วัน  ครำวนี้จะต้อง
เป็น 5 บวก1 หรือ 6 บวก1 อย่ำงต่ ำสุดก็หน้ำจะเป็น 5 บวก 1  ถึงจะท ำงำนได ้

นอกจำกนั้นในเรื่องของเนื้อหำที่หลำยพรรคอำจจะเป็นเรื่องเดียวกัน  ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องควำมล้มเหลว เรื่อง
ปัญหำเศรษฐกิจ เรื่องสังคม เป็นต้น ก็คุยกันว่ำเรื่องเดียวกันแจะแบ่งเนื้อหำให้อภิปรำยรับลูกรับช่วงกันอย่ำงไร รวมทั้งมี
กำรประเมินสถำนกำรณ์ในกำรประชุมด้วยว่ำบรรยำกำศในกำรประชุมจะเป็นอย่ำงไร  จะมีกำรประท้วงมำกน้อย
หรือไม่ รวมทั้งล ำดับกำรอภิปรำยว่ำเรำจะต้องใช้รูปแบบเดิม หรือผู้อภิปรำยสำมำรถอภิปรำยรัฐมนตรี 2 คนให้จบไปครำวเดียวหรือต้องขึ้น
อภิปรำย 2 ครั้ง รวมทั้งได้ก ำชับผู้อภิปรำยทุกคนให้เน้นเรื่องข้อมูลให้ดีที่สุดเรื่องโหวหำร ส ำนวนขอให้ลดลง 

เมื่อถำมว่ำ วิปรัฐบำลยืนยันให้เวลำอภิปรำยเท่ำกับกำรอภิปรำยปี 63 นำยสุทินกล่ำวว่ำ ก็ต้องพิจำรณำดูว่ำให้
เวลำแค่นั้นเหมำะหรือไม่ เมื่อผู้อภิปรำยมีจ ำนวนมำก ข้อหำเยอะ และรัฐบำลก็ท ำงำนมำนำน ควำมผิดเยอะแล้วจะให้
เวลำอภิปรำยเท่ำเดิม อธิบำยได้หรือไ่ม่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุและผล ในอดีตเคยอภิปรำยกัน 7 วัน 7 คืน ซึ่งก็จะต้องมี
กำรพูดคุยอีกครั้งหลังจำกท่ีประธำนสภำฯบรรจุวำระแล้ว 

เมื่อถำมว่ำในญัตติมีข้อกล่ำวหำว่ำรัฐบำลน ำสถำบันมำสร้ ำงควำมขัดแย้ง ฝ่ำยค้ำนมีกรอบกำรอภิปรำย
อย่ำงไร เพรำะเป็นเรื่องอ่อนไหว นำยสุทิน กล่ำวว่ำ เรำก็คิดกันอยู่ทุกคนก็ตระหนักว่ำเป็นเรื่องอ่อนไหวและต้องพูดถึง
เท่ำที่จ ำเป็นและต้อใช้วุฒิภำวะขั้นสูงในกำรที่จะพูดเรื่องนี้ แต่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้ เพรำะเป็นควำมเสียหำยอยู่จริง ถ้ำ
รัฐบำลท ำควำมเสียหำยให้กับสถำบันแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่มำก จะกระทบอะไรอีกมำก  ถ้ำเรำไม่กระตุ้น เตือน กระตุก ติง หรือต้องคำดโทษ
กัน เรำเกรงว่ำเรื่องอย่ำงนี้จะกลำยเป็นกำรชินชำที่จะปฏิบัติ เรำก็จ ำเป็นต้องพูด 

อย่ำงไรก็ตำมเชื่อว่ำเมื่อพูดเรื่องนี้ก็อำจจะถูกประท้วงมำก ซึ่งคนประท้วงก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน ไม่ใช่
เฉพำะคนพูด คนประท้วงถ้ำประท้วงไม่ดีก็จะกลำยเป็นว่ำตัวเองท ำผิดเสียเอง  ดังนั้นทุกฝ่ำยต้องใช้วุฒิภำวะขั้นสูง
ระมัดระวังที่สุด 

เมื่อถำมว่ำ เรื่องสถำบันสำมำรถน ำมำอภิปรำยได้ใช่หรือไม่ ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน กล่ำวว่ำ สำมำรถอภิปรำย
ได้  แต่อยู่ที่ควำมเหมำะสม ซึ่งมีข้อบังคับว่ำให้พูดเท่ำที่จ ำเป็น และพูดอย่ำงไรให้เข้ำใจกันโดยไม่เสียหำยและไม่กระทบ
ข้อบังคับ บำงครั้งคนเรำไม่พูดตรงก็พอจะรู้เรื่อง 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919224 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2547129 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/821355 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919224
https://www.matichon.co.th/politics/news_2547129
https://www.dailynews.co.th/politics/821355
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25 มกรำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 18:47 น.    
ประธาน คกก. สมานฉันท์ เคาะชื่อ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมยื่น 'ชวน' แต่งตั้ง 
 

 
 

25 ม.ค.64 - ที่รัฐสภำ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสมำนฉันท์ มีนำยเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะประธำนกรรมกำรสมำนฉันท์ เป็นประธำนกำรประชุม เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรสมำนฉันท์ จ ำนวน 4 คน โดยที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีกำรเสนอขึ้นมำ
หลำยคน อำทิ ด้ำนสิทธิมนุษยชน ด้ำนสื่อมวลชน ด้ำนสังคม เป็นต้น ก่อนจะเห็นชอบเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ได้แก่ 
นำยชวรงค์ ลิมป์ปัทมปำณี ประธำนคณะกรรมกำรสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ นำงเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ(กสม.) นำยภูมิ มูลศิลป์ ประธำนหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
นำงปำริชำต สถำปิตำนนท์ รองอธิกำรบดี ด้ำนวิชำกำรและกำรเชื่อมโยงกับสังคม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

หลังจำกนี้คณะกรรมกำรสมำนฉันท์จะแจ้งเรื่องให้ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกรับทรำบว่ำ จะพร้อมร่วมเป็น
คณะกรรมกำรหรือไม่ ถ้ำยินยอมจะส่งชื่อให้นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ แต่งตั้งต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/90982 
ข่ำวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919153 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/90982
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919153
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วันอังคำร ที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
ลึกลับในสนามข่าว : 26 มกราคม 2564 
 

 
 

โควิด-19 กลับมำระบำดอีกระลอก ท ำให้คนไทยต้องปรับเปลี่ยนไปใช้ชีวิตวิถีใหม่กันอย่ำงจริงจัง เพื่อลดควำมเสี่ยง
ติดเชื้อและลดแพร่ระบำด กำรเก็บตัวอยู่บ้ำน ท ำงำนที่บ้ำนจึงเป็นทำงเลือกที่ใช้กันมำกที่สุด เช่นเดียวกับ  ประธำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือประธำน กกต. “อิทธิพร บุญประคอง” ถึงจะไม่ได้ท ำงำนที่บ้ำนแต่กำรลงพ้ืนที่หรือไป
งำนกิจกรรมที่ไหนระยะนี้เบรกไว้ก่อน ท ำให้เจ้ำตัวมีเวลำพอได้ท ำกิจกรรมโปรดสุดๆคือ อ่ำนหนังสือ...แว่วมำว่ำ ช่วงโค
วิดมำเยือนประธำน กกต.อ่ำนหนังสือจบเป็นเล่มๆ จบแล้วไปหำช็อปในร้ำนหนังสือออนไลน์ได้เลือกซื้อหนังสือใหม่มำ
อ่ำน จบแล้วก็สั่งเล่มโน่นเล่มนี้มำอีก...เรียกว่ำเข้ำร้ำนหนังสือออนไลน์ทุกวัน และก็ได้ติดไม้ติดมือมำทุกวัน ประมำณนั้น 

...ด้วยควำมที่เป็นอดีตนักกำรทูตมำกฝีมือ หนังสือที่อ่ำนนั้น เป็นภำษำอังกฤษล้วนๆ!!! ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ 400 
หน้ำ จนถึง 800 หน้ำทีเดียว แนวที่โปรดปรำน เป็นหนังสือสำรคดี หรือ Non-fiction book คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจำก
เรื่องท่ีเรียบเรียงขึ้นจำกควำมจริง ไม่ใช่จำกจินตนำกำร มุ่งให้สำระควำมรู้แก่ผู้อ่ำนเป็นส ำคัญ ไม่เฉพำะควำมเพลิดเพลิน 

…เจอะเจอกันวันก่อน นักข่ำวก็เลยถำมไถ่ทั่นประธำน กกต.ว่ำช่วงนี้อ่ำนหนังสืออะไรไปบ้ำงแล้ว มำกมำยแค่ไหน
เลยได้ค ำตอบว่ำ อ่ำนไปแล้ว 20 กว่ำเล่ม ส่วนใหญ่ก็ตำมสไตล์ที่ชอบ แนวประวัติศำสตร์ของประเทศต่ำงๆ สงครำมโลก 
พร้อมยกตัวอย่ำง อำทิ เรื่อง Man or monsterที่เขียนถึงกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ในกัมพูชำ อ่ำนเพรำะอยำกรู้เหตุผลที่มำที่
ไป หรืออีกเล่มเป็นเรื่องสงครำมกลำงเมืองในซีเรีย ควำมขัดแย้งของคนชำติเดียวกัน “Home that was my 
country”... ส่วนที่เกี่ยวกับสงครำมโลก ก็มี อำทิ “Holocaust” สมัยฮิตเลอร์ปกครองเยอรมัน ประธำน กกต.บอก
เพ่ิมเติมว่ำ เรื่องนี้คนเขียนมีควำมสำมำรถ เขียนให้อ่ำนสนุกได้ แต่เรื่องรำวเศร้ำมำก 

ถำมถึงเรื่องที่ชื่นชอบอันดับต้นๆ เจ้ำตัวบอกว่ำ น่ำจะเป็นEmbracing defeat คนเขียนเก่ง เขียนสนุก แต่อ่ำนยำก
มำก ต้องใช้เวลำเป็นเดือนถึงจะจบเล่ม แต่ถือว่ำคุ้ม เพรำะคว้ำรำงวัลพูลิตเซอร์มำด้วยเนื้อหำเก่ียวกับชีวิตและสังคมของ
คนญี่ปุ่น หลังแพ้สงครำมโลก ชื่อหนังสือถ้ำแปลเป็นไทยก็ควำมหมำยดีสละสลวย “โอบกอดของควำมพ่ำยแพ้”....ยังไม่
จบเท่ำนั้น อีกเล่มที่ทั่นประธำนอยำกแนะน ำคือ “War Doctor” เล่ำเรื่องของหมอที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่กลำงสนำมรบ 
อ่ำนแล้วรับรู้ได้ถึงควำมเสียสละของหมอและต้องใจใหญ่มำก …ยิ่งคุยยิ่งติดลม ประธำน กกต.ยังแนะน ำหนังสือให้กระ
จอกข่ำวไปหำอ่ำนอีกหลำยเล่ม ไม่ว่ำจะเป็น Black Wave ซึ่งเจ้ำตัวบอกให้เป็นแนวสำรคดีที่อ่ำนสนุกกว่ำนิยำย และ
ส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ ต่ำงยกให้เป็นหนึ่งใน 100 เล่มแรกที่หนอนหนังสือควรอ่ำน 

...แถมท้ำยอีกเล่มที่ประธำน กกต.เล่ำละเอียดยิบ เพรำะติดใจตัวละครเป็นสำยลับสำวชำวเยอรมัน มำกฝีมือ ที่เชื่อ
ว่ำ คอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ดี ท ำให้โลกสงบและเท่ำเทียม สุดท้ำยก็กลำยเป็นสำยลับให้รัสเซียทั่นประธำนบอกว่ำ “เป็น
สำยลับหญิงมำกควำมสำมำรถ เก่งกว่ำผู้ชำยหลำยคนซะอีก...”...แหมมม...ขอบอกนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่ำนั้น งำนนี้ ใคร
ภำษำอังกฤษแข็งแรง ก็น่ำจะลองไปหำมำอ่ำนดู ทั่นประธำน กกต.กำรันตีควำมสนุกจนวำงไม่ลง แถมยังได้สำระควำมรู้
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รอบตัวรอบโลก ประวัติศำสตร์ประเทศต่ำงๆอีกต่ำงหำก โดยเฉพำะ พวกเอกสำรลับ บันทึกไดอำรี่ต่ำงๆ ที่เก็บเป็น
ควำมลับมำนำน 40-50 ปี นักเขียนเหล่ำนี้จะไปค้นคว้ำน ำมำเป็นข้อมูลเขียนเรื่อง ท ำให้คนอ่ำนได้เห็นได้รับรู้ไปด้วย 
อย่ำงที่ทั่นประธำน กกต.บอก “ถ้ำเรำอ่ำนหนังสือทั้งทีควรได้ควำมรู้ ได้แนวคิดวิธีคิด ที่ท ำให้เรำใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ทั้ง
ควำมเป็นอยู่ของโลกปัจจุบันและสมัยก่อน หลำยเล่มให้ควำมบันเทิงมำกน้อยต่ำงกันไป บันเทิงด้วย แต่ไม่ใช่จินตนำกำร
ล่องลอยเพ้อฝัน ควำมจริงแทรกอยู่ถึง 75% ขึ้นไป โดยอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้...”...ฟังเพลินเลย สมเป็นหนอน
หนังสือโดยแท้ ส ำนักพิมพ์ไหนอยำกได้กูรูแนะน ำหนังสือ น่ำจะติดต่อดู รับรองไม่ผิดหวังจ้ำ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/likesara/547909 
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25 มกรำคม 2564 - 09:04 น. 
แม้วเอาไง "ธนาธร" มาแล้ว ปักธง "นายกเล็ก" เชียงใหม่ 

 
สมรภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่สนุกแน่ "ธนาธร" ส่งคนดังคนเด่นลงสนาม ทักษิณ-เพื่อไทยไม่ชัดจะเปิดหน้าหรือไม่  

ศึกเลือกตั้งนำยก อบจ.เชียงใหม่ คณะก้ำวหน้ำไม่ลงสนำม ทั้งท่ีฐำนคะแนนตอนเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 ในแต่ละ
เขต ก็เป็นรองแค่พรรคเพ่ือไทย กองเชียร์ธนำธรรู้สึกผิดหวังพอควร  ส ำหรับกำรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม่ “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธำนคณะก้ำวหน้ำ ไม่ถอยให้ใครอีกแล้ว  

วันที่ 24 ม.ค.2564 “ธนำธร” วิดีโอคอลร่วมเปิดตัว “เหมำ” ธีรวุฒิ แก้วฟอง ว่ำที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม่ ในนำมกลุ่มเชียงใหม่กว่ำ และตัวแทนคณะก้ำวหน้ำ โดยบอกว่ำเชียงใหม่เป็นพื้นที่น่ำสนใจ มีควำมท้ำทำย ขอ
โอกำสให้เข้ำไปบริหำรเพื่อพัฒนำเทศบำลนครเชียงใหม่ให้ดีกว่ำเดิม 

เดิมที ธีรวุฒิ แก้วฟอง ข้ำรำชกำรช ำนำญกำร ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลำออกจำกรำชกำร มำร่วมกับ
เพ่ือนร่วมอุดมกำรณ์ ตั้งกลุ่มเชียงใหม่กว่ำ เตรียมลงสมัครนำยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ต่อมำ ช ำนำญ จันทร์เรือง และ
เยำวลักษณ์ วงษ์ประภำรัตน์ กรรมกำรบริหำรคณะก้ำวหน้ำ ได้มำเจรจำกับกลุ่มเชียงใหม่กว่ำ ขอให้กำรสนับสนุน 
“เหมำ ธีรวุฒิ” จึงเป็นที่มำของกำรเปิดตัวของพันธมิตรกำรเมือง เพ่ือยึดท ำเนียบเจดีย์ขำว 
เพื่อไทยอึมครึม 

เมื่อคณะก้ำวหน้ำเปิดตัวลงสนำม ย่อมส่งผลสะเทือนถึง “กลุ่มพิงคนคร เพ่ือไทยเชียงใหม่” ของ “เฮียหน้อย” 
ชำตรี เชื้อมโนชำญ ว่ำที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ถึงวันนี้ พรรคเพ่ือไทยก็ยังไม่มีกำรแถลงข่ำวอย่ำงเป็น
ทำงกำรว่ำ ส่งผู้สมัครนำยกเล็กเชียงใหม่ ทั้งที่ “เฮียหน้อย” ได้สมัครเป็นสมำชิกพรรคเพ่ือไทยตั้งแต่ปีที่แล้ว อีกอย่ำง 
“เฮียหน้อย” เดินหำเสียงคู่ขนำนกับ “ส.ว.ก๊อง” พิชัย เลิศพงศ์อดิศร ว่ำที่นำยก อบจ.เชียงใหม่ มำร่วมสองปี  สมพงษ์ 
อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย อำจสรุปบทเรียนกรณีนำยก อบจ.เชียงใหม่ ที่ “คนแดนไกล” ทั้งเขียนจดหมำย และ
ส่งคลิปมำหำเสียงช่วย ส.ว.ก๊อง ส่งผลให้พรรคเพ่ือไทย เจอกำรร้องเรียนถึงขั้นยุบพรรค เพรำะเปิดทำงให้ “ทักษิณ ชิน
วัตร” มำแทรกแซงภำยในพรรค ฤำจะให้ “เฮียหน้อย” สู้ตำมล ำพัง เจอทั้งธนำธร และตระกูล “บูรณุปกรณ์” ถือว่ำ
สำหัสสำกรรจ์ไม่น้อย 
เปลี่ยนตัว 

3 ปีก่อน “ประพันธ์ บูรณุปกรณ์” อดีต ส.ว.เชียงใหม่ แถลงข่ำวจะลงชิงเก้ำอ้ีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แต่
มำวันนี้  ตระกูล “บูรณุปกรณ์” อำจต้องเปลี่ยนตัวผู้ เล่นเสียแล้ว  แว่วข่ำวว่ำ อัศนี บูรณุปกรณ์ เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จะลงสมัครนำยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในนำมกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เนื่องจำก ทัศนัย 
บูรณุปกรณ์ ด ำรงต ำแหน่งนำยกเจดีย์ขำวมำ 2 สมัย จะขอวำงมือจำกกำรเมืองท้องถิ่นไปท ำธุรกิจ จึงเปิดทำงให้
ป ร ะ พั น ธ์ ไ ด้ ล ง ส น ำ ม แ ท น  เ มื่ อ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ เ ป ลี่ ย น  ห ลั ง ค ว ำ ม ป ร ำ ชั ย ใ น ส น ำ ม น ำ ย ก  อ บ จ .   
    ตระกูล “บูรณุปกรณ”์ ต้องคิดหนัก เพรำะหำกพ่ำยซ้ ำ ก็แทบไม่มีที่ยืนในเชียงใหม่  
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456270 
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25 ม.ค. 2564-12:43 น. 
สถานะ ของ จักรทิพย์ ชัยจินดา เปรียบเทียบ กับ ทยา ทีปสุวรรณ 
 

 
 

FootNote:สถานะ ของ จักรทิพย์ ชัยจินดา เปรียบเทียบ กับ ทยา ทีปสุวรรณ 
ในฐำนะที่เป็นทหำร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ ตระหนัก

เป็นอย่ำงดีว่ำกำรอันเกี่ยวกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ มำกด้วยควำมละเอียดอ่อน  เด่นชัดอย่ำงยิ่งว่ำ พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดำ ต้องกำรลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ำฯ กทม. ค ำถำมก็คือลงอย่ำงไร ลงในนำมพรรค หรือสมัคร"อิสระ" 
ค ำตอบมีควำมเด่นชัดอย่ำงยิ่งเพรำะว่ำ 1 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ มีควำมคุ้นเคยอย่ำงแนบแน่นทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ เพรำะด ำรงต ำแหน่งผบ.ตร.ในยุคหลังรัฐประหำรเมื่อ
เดือนพฤษภำคม 2557 และอยู่ในต ำแหน่งด้วยควำมรำบรื่น กระทั่งเกษียณจำกรำชกำรในเดือนตุลำคม 2563 

ค ำตอบมีควำมเด่นชัดอย่ำงยิ่งเพรำะว่ำ 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ 
เป็นไปได้อย่ำงไรที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ จะลง"อิสระ" ควำมผันแปรไม่แน่นอนเริ่มปรำกฏเมื่อ นำยณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ แจ้งต่อทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่ำ นำงทยำ ทีปสุวรรณ ต้องกำรลง
สมัครผู้ว่ำฯกทม. เป็นควำมผันแปรเนื่องจำกสถำนะในพรรคพลังประชำรัฐของ นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
ไม่เพียงแต่จะด ำรงอยู่ในสถำนะแห่งรองหัวหน้ำพรรค หำกยังได้รับกำรก ำหนดให้เป็น ส.ส.บัญชีรำยชื่อ อันดับ 1 ของ
พรรคพลังประชำรัฐอีกด้วย 

สถำนะภำยในพรรคพลังประชำรัฐก็แข็งแกร่งมั่นคง เพรำะมีกลุ่มเดียวกัน ไม่เพียงแต่ด ำรงต ำแหน่งเป็นรัฐมนตรี
กระทรวงส ำคัญอย่ำง นำยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หำกบำงคนก็เป็นโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี บำงคนก็เป็นรอง
ผู้ว่ำฯกทม. ยิ่งกว่ำนั้น ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐยังต่อสำยตรงอีกด้วย รำกฐำนอันแข็งแกร่งของ นำยณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ นี้เองท ำให้สถำนะของ นำงทยำ ทีปสุวรรณ แข็งแกร่งไปด้วยในเชิงเปรียบเทียบทำงกำรเมือง 

เมื่อวำงเรียงเคียงกับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ แนวโน้มเริ่มมีควำมเด่นชัดว่ำมีควำมเป็นไปได้ที่ พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดำ อำจต้องลงสมัครในนำมแห่ง"อิสระ" เนื่องจำกแพ้ทำงของ นำงทยำ ทีปสุวรรณ 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_5811470 
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25 ม.ค. 2564-21:16 น. 
ด่านหิน ด่านโหด ของ จักรทิพย์ ชัยจินดา ในสนาม “กทม.” 
 

 
 
ด่านหิน ด่านโหด - เพียงก้ำวแรกทำงกำรเมือง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ก็ต้องเจอ “ศึกหนัก” 

ศึกจำกท่ีมีเงำร่ำงของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ยืนขวำงอยู่ไม่หนักหนำเท่ำไร เพรำะเป็นต ำรวจ มำด้วยกัน รู้
เส้นสนกลใน จะก้ำวซ้ำย ขยับขวำได้อย่ำงดี แต่ศึกจำก นางทยา ทีปสุวรรณ นี่สิ “สำหัส” เพรำะเพียงกำรขยับเบำะๆ 
จำก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ สำมีของ นางทยา ทีปสุวรรณ ก็ก่ออำกำรสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งยุทธจักรอย่ำงไม่
เคยปรำกฏมำก่อน ด่านของ นางทยา ทีปสุวรรณ จึงเป็นด่านโหด 

ปฏิบัติกำร “เดินสำย” ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เฉียบขำดแหลมคมยิ่ง เพรำะเป้ำหมำยในกำรแจ้งเตือน
ของเขำมิได้อยู่ที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา มิได้อยู่ที่ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง เท่ำนั้น หำกแต่ยังเป็น พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  มิได้เป็นเพรำะสะท้อนควำมต้องกำรของ  นางทยา ทีป
สุวรรณ หำกแต่ยังเท่ำกับเป็นกำรยืนยันควำมพร้อมที่ทั้ง นายณัฏฐพล และ นางทยา ทีปสุวรรณ มีอยู่อย่ำงแข็งแกร่ง 
แน่นหนำ แน่นหนา มั่นคงยิ่งกว่า “ตัวเลือก” อ่ืนในทางการเมือง ไม่ว่ำจะมองผ่ำน “กทม.” ไม่ว่ำจะมองผ่ำน “พรรค
พลังประชำรัฐ” ก็มิอำจปฏิเสธได้ อย่ำลืมเป็นอันขำดว่ำ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ คือบัญชีรำยชื่อ หมำยเลข 1 ของ
พรรคพลังประชำรัฐ เหนือกว่ำทั้ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ส ำคัญคือมีฐำนทำงกำรเมืองอยู่ใน 
“กทม.” เนื่องจำกเติบโตในพรรคประชำธิปัตย์ เนื่องจำกดึงคนจำกพรรคประชำธิปัตย์มำ และต้องยอมรับว่ำส.ส.พรรค
พลังประชำรัฐในกทม.ล้วนได้มำเพรำะ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ตรงนี้เองที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดามิอาจเทียบ
ได้ 

ไม่ว่ำในที่สุดพรรคพลังประชำรัฐหรือ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะตัดสินใจอย่ำงไร โอกำสจะเป็นของ นาง
ทยา ทีปสุวรรณ มำกกว่ำโอกำสไม่ว่ำจะเป็นของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ไม่ว่ำจะเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ก็
ตำม นี่คือด่านหิน ด่านโหดส าหรับ 2 พล.ต.อ. 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5815155 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_5815155
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/01/HOK.jpg
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อังคำรที่ 26 มกรำคม 2564 เวลำ 07.00 น. 
ประลองก าลังชิงเก้าอี้ "ผู้ว่ากทม." 
แม้ว่า “บิ๊กป้อม” ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.วางตัว “บิ๊กแป๊ะ” น้องรัก ลงสมัครผู้ว่าฯกทม.ไว้แล้ว แต่ “เสี่ย
ตั้น” ไม่ลดละความพยายามดัน “ภรรยาสุดเลิฟ” ซึ่งมีประสบการณ์เคยเป็นรองผู้ว่าฯกทม. จึงม่ันใจในสนาม
เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้อย่างมาก 

 
 

จังหวะกำรเมืองน่ำจะเริ่มร้อนขึ้น กับโปรแกรมอภิปรำยไม่ไว้วำงใจก่อนปิดสมัยประชุมสภำฯปลำยเดือนก.พ.นี้ 
ออกขู่โหมโรงจะเชือดจะฟัน ตำมรำยชื่อจองกฐิน 10 รัฐมนตรีรอขึ้นเขียง แต่ยังมี “บิ๊กเนมในรัฐบำล” หลำยรำยชื่อหลุด
เหมือนโดนเป่ำทิ้ง ยังไม่นับรวมคิวระแวงกันเองของ “ขุนพลฝ่ำยค้ำน”ที่อำจจะแปลงกำยเป็นค้ำงคำว “กินกล้วย” 

แต่ที่ชิงเค้กกันระอุหนีไม่พ้นรอยปริแยกที่ค่อยๆเห็นถี่ขึ้นในพรรคพลังประชำรัฐ(พปชร.) โดยเฉพำะโปรแกรม
หน้ำเลือกตั้งผู้ว่ำกทม.เตะตัดขำปำดหน้ำกันแบบเห็นๆ เมื่อมีชื่อ  “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ อดีตผู้
บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ (ผบ.ตร.) แนวโน้มลงสมัครชิงเก้ำอ้ี “บิ๊กย่ำนเสำชิงช้ำ” ท่ำมกลำงกองหนุนเนืองแน่น แน่นอน
ว่ำ “บิ๊กแป๊ะ” สลัดครำบ “นำยต ำรวจหมำดขรึม” สวมบท “บุคคลสำธำรณะ” ภำยใต้สโลแกน “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วม
สร้ำง สะอำด ปลอดภัย แก้ปัญหำฉับไว” ถือตั๋วพรรค “พลังประชำรัฐ” ท ำให้ถูกเคลมว่ำเป็น “น้องรัก” ของ “ผู้มำก
บำรมี” 

ก่อนบุกตลำดโลกออนไลน์เปิดตัวเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว โพสต์คลิปสวัสดีปีใหม่  2564  และเอำฤกษ์ชิงคะแนน
ผู้สมัครคนอ่ืนๆด้วยกำรร่อนกำร์ดอวยพรปีใหม่ทั่วกรุงเทพฯ อำทิ เขตบึงกุ่ม เขตคลองสำมวำ และเขตพระนคร เป็นต้น 
ถึงประชำชนโดยใช้วิธีกำรส่งทำงไปรษณีย์ถึงหน้ำบ้ำน  

แต่เหตุกำรณ์กลับตำลปัตร เมื่อมีกระแสข่ำวว่ำ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รมว.ศึกษำธิกำร ในฐำนะรองหัวหน้ำ
พรรคพปชร.ระดมไพร่พล เดินสำยหำรือส.ส.กทม. และฐำนจำกปีกกปปส. เตรียมเปิดตัว “ทยำ ทีปสุวรรณ” อดีตแกน
น ำ กปปส. ศรีภรรยำ ลงชิงชัยเก้ำอ้ีผู้ว่ำฯ กทม. ประลองก ำลังกองหนุน “บิ๊กแป๊ะ” จน “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ออกมำเคลียร์ชัดๆว่ำ  “ตอนนี้ยังไม่มีใครเลย อย่ำเพ่ิงคิดไปกันเอง ยังไม่ได้พูดคุยกับ
กรรมกำรบริหำรพรรค(กก.บห.) ยืนยันพรรคพปชร. ยังมีเอกภำพดี รับรองพรรคไม่มีแตก อย่ำไปคิดว่ำจะแตก ผมยังอยู่
ไม่แตก” 

ขณะที่ “ณัฏฐพล” ออกมำยอมรับว่ำ “กำรลงสมัครผู้ว่ำกทม.ของภรรยำเป็นกำรเสนอตัวให้ประชำชนคน
กรุงเทพฯเลือกแค่นั้น ไม่ได้มีอะไร เพียงแสดงเจตจ ำนงสนใจที่จะเป็นตัวเลือก และได้มีกำรขออนุญำตผู้ใหญ่ในพรรค
แล้ว ส่วนพรรคพปชร.จะเลือกใครก็เป็นเรื่องของพรรค ที่ต้องมองถึงผลประโยชน์ของพรรคสูงสุด” 
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ทว่ำคนที่ “ตกที่นั่งล ำบำก” หนีไม่พ้น “บิ๊กป้อม” ที่ต้องหย่ำศึกท้ังคนในพรรคและนอกคนนอกพรรค ไม่ให้ตัด
แต้มกันเองและเสียงแตก เรื่องควำมไม่ลงตัวกันในเรื่องตัวผู้สมัคร “ผู้ว่ำฯ กทม.” หำกสถำนกำรณ์เป็นเช่นนี้ กำรต้องลง
สนำมในนำมอิสระ ชนกันเองก็มีควำมเป็นไปได้สูง  เสี่ยงเสียหำยทั้งกระดำนแน่นอน 

แม้ว่ำ “บิ๊กป้อม” ในฐำนะหัวหน้ำพรรคพปชร.วำงตัว “บิ๊กแป๊ะ” น้องรัก ลงสมัครผู้ว่ำฯกทม.ไว้แล้ว แต่ “เสี่ย
ตั้น” ไม่ลดละควำมพยำยำมดัน “ภรรยำสุดเลิฟ” ซึ่งมีประสบกำรณ์เคยเป็นรองผู้ว่ำฯกทม.และพ้ืนที่เมืองกรุงยำวนำน 
จึงมั่นอก มั่นใจสนำมเลือกตั้งผู้ว่ำกทม.ในครั้งนี้อย่ำงมำก 

สุดท้ำยนี้แผนผลักดัน “นัมเบอร์วันชิงผู้ว่ำฯกทม.” ในนำมพรรคพปชร. คงต้องจับตำดูว่ำขุมพลังอ ำนำจต่อรอง
ของใครจะสูงกว่ำกัน เพรำะทุกทำงมีผลสะเทือนต่ออนำคตพรรคพปชร.แทบทุกทำง ทุกอย่ำงจึงอยู่ที่กำรตัดสินใจ
ของ “ผู้มำกบำรม”ี เพียงคนเดียวเท่ำนั้น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/821236 
  

https://www.dailynews.co.th/article/821236
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26 มกรำคม 2564 
ฐาน'เพื่อไทย'-ทุน'เสี่ย ก' กองหนุน 'ชัชชาติ' ยึดกทม. 
 

 
  
เอำเข้ำจริง "ชัชชำติ" ก็คือ "เพ่ือไทย" ขณะที่ "เพ่ือไทย" ก็คือ "ชัชชำติ" ถึงแม้ว่ำจะออกจำกพรรคไปลงอิสระ เพรำะ
เหตุผลบำงอย่ำง ว่ำไม่อยำกถูกกลบรัศมีจำกใครบำงคน อยำกจะเฉิดฉำยตัวเอง 

“ดร.ทริป” หรือ “ชัชชำติ สิทธิพันธุ์” แคนดิเดตผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ำกรุงเทพมหำนคร ในนำมอิสระ ดูจะถูก
คำดหมำยให้เป็นเต็งหนึ่งตั้งแต่เปิดตัวมำแล้วเป็นแรมปี แม้ว่ำหลำยสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ชื่อของ “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย
จินดำ” และ “ทยำ ทีปสุวรรณ” จะถูกเปิดบนพ้ืนที่บนหน้ำสื่อในช่วงนี้่มำกขึ้น ว่ำก ำลังเตรียมลงสมัครเลือกตั้งสนำม
เดียวกันนี้ก็ตำม 

กำรถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของ “ชัชชำติ” ไม่ใช่ไม่มีที่มำที่ไป ด้วยบทบำทในทำงกำรเมืองนับตั้งแต่เป็นรมว .
คมนำคม ในสมัยรัฐบำลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีส่วนส ำคัญในกำรผลักดันโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง แต่ร่ำงพ.ร.บ.กู้
เงิน 2.2 ล้ำนล้ำน เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ซึ่งมีรถไฟควำมเร็วสูงรวมอยู่ในนั้นด้วย ไม่ผ่ำนด่ำนศำลรัฐธรรมนูญ ที่ตี
ตกเนื่องจำกวินิจฉัยว่ำขัดรัฐธรรมนูญ 

ในวันที่ “ชัชชำติ” เข้ำชี้แจงต่อคณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ  มีกำรถ่ำยทอดกำรพิจำรณำออกมำยัง
ภำยนอก ท ำให้ผู้คนสนใจ “ชัชชำติ” มำกยิ่งขึ้น โดยในช่วงหนึ่ง “ชัชชำติ” ถูกพูดถึงอย่ำงมำกในโซเชียลมีเดีย จำกภำพ
ที่สวมเสื้อแขนกุดกำงเกงขำสั้น หิ้วถุงกับข้ำว เดินเท้ำเปล่ำ เข้ำวัดท ำบุญ จนได้ฉำยำเป็น “บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดใน
ปฐพี” ด้วยรูปร่ำงก ำย ำ และเป็นคนที่บุคลิกเรียบง่ำยเป็นกันเอง “ชัชชำติ” จึงมีกระแสควำมนิยมในตัวเอง รวมถึงฐำน
เสียงจัดตั้งจำก “พรรคเพื่อไทย” ที่ตัดกันไม่ขำด แม้ “ชัชชำติ” จะลงอิสระก็ตำม 

กำรที่พรรคสงวนท่ำที ไม่ท ำอะไรโฉ่งฉำง แต่คนวงในก็รู้กันดีว่ำ “เพ่ือไทย” สนับสนุน “ชัชชำติ” ในทำงที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมำยอย่ำงเต็มก ำลัง ที่น่ำสนใจและไม่อำจมองข้ำมได้  “ชัชชำติ” ยังมีคอนเนกชั่น วิศวะ โยธำ จุฬำฯ ที่
ส ำคัญ โดยเฉพำะควำมเป็นเพื่อนกับ “เสี่ย ก” มหำเศรษฐีธุรกิจพลังงำนยักษ์ใหญ่ของไทยซึ่งมีสำยสัมพันธ์อันดีกับบิ๊กใน
รัฐบำล รวมถึงควำมแนบแน่นเข้ำข้ันปึ้กกับอดีตนำยกรัฐมนตรี “ทักษิณ ชินวัตร” 

ก่อนหน้ำนี้ “ชัชชำติ” เคยลงพ้ืนที่แจกจ่ำยข้ำวปลำอำหำรช่วยชำวบ้ำนช่วง “โควิด” ระบำด ของบำงส่วนก็ได้
กำรสนับสนุนจำกบริษัทของ “เสี่ย ก” นั่นเอง จึงน่ำสนใจว่ำเมื่อถึงเวลำลงสนำมกำรเมือง “เสี่ย ก” จะระดมกระสุน
ช่วยเพื่อนที่จะลง “ผู้ว่ำฯ กทม.” แบบพร้อมยิงหมดแม็กหรือไม ่

ดังนั้น ขุมก ำลังที่สนับสนุน “ชัชชำติ” จึงถือว่ำมีเต็มสูบ ทั้งควำมปอปปูลำร์ในตัวเอง ผู้หลักผู้ใหญ่ใน  
“เพ่ือไทย” ช่วยสนับสนุน สะท้อนว่ำฐำนเสียงในกทม.ของเพ่ือไทยจะเป็นตัวยืนพื้นให้“ชัชชำติ” 

อีกทั้งยังมีเพ่ือนที่จิตใจกว้ำงขวำง รู้จักบิ๊กเนมในแวดวงกำรเมืองแบบลึกซึ้งแทบทุกขั้ว  แถม“ชัชชำติ” ยังมี
บทบำทเป็นนักวิชำกำร นักบริหำร มีมุมมองที่หลำยคนสนใจ หำกเทียบฟอร์มกับรำยชื่อที่ถูกเปิดออกมำเป็นระยะ  
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ำ “ชัชชำติ” เวลำนี้นับว่ำครบเครื่อง ไม่เป็นรองใคร 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919209 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919209
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25 มกรำคม 2564 - 11:28 น. 
"เปิดปม" ฝ่ายค้าน ยื่นซักฟอก 10 รมต. 
 

 
 

"เปิดปม"ฝ่ายค้านซักฟอก 10 รมต.เล่นแรง"ประยุทธ์" ปิดกั้นเสรีภาพประชาชน บริหารผิดพลาดจนชื่อว่าเป็นยุค
ทุจริตเฟื่องฟูมากที่สุด ส่วน"ธรรมนัส"ตั้ง "เมีย" เป็นข้าราชการการเมือง 

วันที่ 25 ม.ค.64 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส ำหรับ 10 รัฐมนตรี ที่กลุ่มพรรคฝ่ำยค้ำน ได้ยื่นอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติ
ไม่ไว้วำงใจมีเหตุผลและรำยละเอียดที่ส ำคัญ ดังนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีพฤติกำรณ์บริหำรรำชกำรแผ่นดินล้มเหลว 
ผิดพลำด บกพร่องรวมถึงไร้ควำมสำมำรถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภำวะผู้น ำ จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบ รวม ถึง
ปล่อยให้เกิดกำรฉ้อฉล ละเลยให้เกิดกำรทุจริต เพ่ือสร้ำงควำมร่ ำรวย มั่งคั่งให้ตนเองและพวกในภำวะที่ประชำชน
ด ำรงชีวิตล ำบำก และกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 

"กำรบริหำรที่ผิดพลำด มีกำรใช้อ ำนำจและผลประโยชน์ท ำให้ทุจริตแพร่กระจำยไม่ต่ำงจำกโรคระบำด จนชื่อ
ว่ำเป็นยุคที่ทุจริตเฟ่ืองฟูมำกที่สุด นอกจำกนั้นยังปกปิดกำรกระท ำผิดของตนเองและพวกพร้อง ไม่รอบคอบ ไม่
ระมัดระวังกำรใช้งปบระมำณ ไม่รักษำวินัยกำรเงินกำรคลัง มุ่งแต่ประโยชน์ สร้ำงควำมนิยมให้ตนเอง ไม่ค ำนึงถึง
ประโยชน์ชำติ สร้ำงควำมแตกแยก” ในญัตตอิภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจของพรรคฝ่ำยค้ำนระบุ 
ทั้งนี้ในประเด็นที่คำดว่ำจะอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ นั้นตำมญัตติระบุว่ำกำรปิดกั้นเสรีภำพกำรแสดงออกของประชำชน 
และสื่อมวลชน,บ่อนกำรพนันที่ละเลยให้มีกระจำยทั่วไป,ท ำลำยและเป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้สถำบันเป็นข้ออ้ำงเพ่ือแบ่งแยกประชำชน รวมถึงแอบอ้ำงสถำบันเพ่ือปิดบัง
ควำมล้มเหลวของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุพฤติกำรณ์ว่ำท ำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้งบประมำณเพ่ือ
ควำมร่ ำรวย ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ และฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ระบุพฤติกำรณ์ว่ำ บริหำรงำนผิดพลำด ไร้
ประสิทธิภำพ ไม่ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 จนท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดในระลอกสองอย่ำงกว้ำงขวำงและ
รวดเร็ว สร้ำงควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจของประเทศ และอ ำพรำงกำรจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค เพ่ือเปิดช่องให้มีกำร
ทุจริต แสวงหำประโยชน์บนควำมเดือดร้อนของประชำชน 
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นายจุรินทร์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ระบุพฤติกำรณ์ที่ส ำคัญ คือลอยตัวหนีปัญหำ เลือกปฏิบัติ 
บริหำรรำชกำรแผ่นดินไร้ประสิทธิภำพ ไร้ภูมิปัญญำ ไร้ควำมสำมำรถ เลือกปฏิบัติ ไม่ยึดหลักธรรมำภิบำล และพบกำร
แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำเพ่ือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ในลักษณะแยก
หน้ำที่กันท ำ ทุจริตในหน่วยงำนที่ก ำกับ 

“ละเลยให้มีกำรทุจริต ปกปิดข้อมูล ปกป้องกำรทุจริตและแสวงหำประโยชน์มิชอบ ใช้อ ำนำจไม่ซื่อสัตย์ ไม่
เสียสละ ไม่เปิดเผย ไม่รอบคอบ ซึ่งกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และท ำหน้ำที่มิชอบท ำให้หน่วยงำนรัฐเสียหำยและส่ง
ผลกระทบต่อประชำชนและประเทศอย่ำงร้ำยแรง” ญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจส่วนของนำยจุรินทร์ ระบ ุ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ระบุพฤติกำรณ์ว่ำ บริหำรรำชกำรแผ่นดินโดยไม่ค ำนึงควำมผำสุก
ของประชำชน ใช้อ ำนำจแสวงหำประโยชน์ให้พวกพ้องและตนเอง ใช้กลไกทำงกฎหมำยวำงแผนทุจริตอย่ำงเป็นระบบ
และแยบยล ละเลยกำรก ำกับกำรท ำงำนให้โปร่งใส ท ำให้พบกำรทุจริตอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งนี้ยังฝ่ำฝืนและไม่ปฏิ บัติตำม
มำตรฐำนจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ระบุเนื้อหำในญัตติว่ำ ไม่ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่เคำรพ
สิทธิมนุษยชน ไร้ส ำนึก ไร้ควำมรับผิดชอบ ขำดวุฒิภำวะควำมเป็นผู้น ำที่ดี ใช้อ ำนำจแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรประจ ำ กดขี่ข่มเหงข้ำรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้บุคคลหลำยรำยที่เป็นพวกพ้องของตนเข้ำสู่
ต ำแหน่งและแสวงหำประโยชน์โดยกำรทุจริต กระท ำผิดรัฐธรรมนูญ กฎหมำย ระเบียบ เลือกปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ระบุพฤติกำรณ์ในญัตติว่ำ ปล่อยให้มีกำรแสวงหำประโยชน์จำกผู้ใช้แรงงำน 
ไม่ก ำกับควบคุมผู้ใช้แรงงำนต่ำงด้ำวให้เป็นระบบจนท ำให้มีแรงงำนผิดกฎหมำยจ ำนวนมำก สร้ำงผลกระทบอย่ำงชัดเจน
ต่อกำรระบำดของโควิด-19 ขำดคุณธรรมและเศรษฐกิจอย่ำงกว้ำงขวำง นอกจำกนั้นพบพฤติกำรณ์ใช้อ ำนำจเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้ตนและพวกพ้องสร้ำงควำมแตกแยกในสังคม ยุยงปลุกปั่นเพ่ือให้เกิดควำมเกลียดชังระหว่ำงผู้เห็นต่ำง และ
ละเมิดนิติรัฐ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ระบุพฤติกำรณ์ว่ำ บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้อง เอ้ือประโยชน์กลุ่มทุนผูกขำดเพ่ือให้ได้สิทธิด ำเนินงำนในกิจกำรของรัฐ โดยไม่รักษำผลประโยชน์
ของรัฐ ทุจริตต่อหน้ำที่และปล่อยให้หน่วยงำนที่ก ำกับ สมคบปิดบังกำรทุจริต ไม่ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
และฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง 

 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ระบุเนื้อหำที่สั้นที่สุดในบรรดำรมต.ที่ถูกยื่นนอภิปรำย เพียง 3 
บรรทัด โดยมีสำระส ำคัญถึงพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ขำดคุณธรรม ใช้อ ำนำจแสวงหำประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้องไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ชำติและประชำชน 

และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุเนื้อหำที่ส ำคัญ ว่ำ ปกปิดข้อมูลควำมจริงซึ่งควร
แจ้งหรือยื่นรำยกำรแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ขำดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ำมในกำรด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรี 
เข้ำสู่ต ำแหน่งโดยไม่ชอบตำมรัฐธรรมนูญ ท ำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล กร่ำงเถ่ือน และสร้ำงอิทธิพลให้กับบริวำรและพวกพ้อง 

“แต่งตั้งคู่สมรสที่อยู่กินฉันท์สำมีภรรยำเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง โดยไม่ค ำนึงถึงวุฒิภำวะและควำมเหมำะสม 
ไม่มีควำมซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ ฝ่ำฝืนและไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง” 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456286 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/456286
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เกมกำรซักฟอกรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคลผ่ำน “ญัตติอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ” โดย “พรรคร่วมฝ่ำยค้ำน” ได้เดิน
มำถึงจุดเริ่มต้นนับหนึ่งแล้ว เมื่อล่ำสุดวันที่ 25 ม.ค. 64 “สมพงษ์ อมรวิวัฒน์” ผู้น ำพรรคฝ่ำยค้ำน น ำคณะตัวแทนพรรค
ฝ่ำยค้ำน เข้ำยื่นรำยชื่อ 208 คนถึงมือ “ชวน หลีกภัย” ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ไปเรียบร้อยแล้ว 
กำรโหมโรงศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ท ำท่ำว่ำจะเข้มข้มขึ้น เมื่อประเมินจำกท่ำทีฮึกเหิม ของบรรดำแกนน ำพรรคกำรเมือง
ฝ่ำยค้ำน ไปจนถึงเนื้อหำในญัตติที่ขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ที่เต็มไปด้วยข้อหำฉกำจฉกรรจ์ ที่ท ำเอำ “หัวขบวน” 
อย่ำง “บิ๊กตู”่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม กับอีก “9รัฐมนตรี” ต่ำงบำดเจ็บ บอบช้ ำกัน
โดยที่ยังไม่ทันถึงวันเปิดอภิปรำยฯด้วยซ้ ำ 

เมื่อพล.อ.ประยุทธ์ ถูกยื่นอภิปรำยประเด็น “บริหำรรำชกำรแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลำดบกพร่องอย่ำงร้ำยแรง 
ไร้ประสิทธิภำพ ไร้ภูมิปัญญำ ไร้ควำมสำมำรถ ไร้คุณธรรม ไร้ภำวะผู้น ำ ไร้จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบ มีพฤติกำรณ์
ทุจริต ปล่อยปละละเลยให้มีกำรทุจริต” 

ตำมมำด้วย “พ่ีใหญ่” อย่ำง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ โดนข้อหำ “ท ำตัวเป็นผู้มี
อิทธิพล ใช้งบประมำณรัฐสร้ำงควำมร่ ำรวย มั่งคั่งให้ตนเอง” ซึ่งเจ้ำตัวถึงกับเปรยกับนักข่ำวว่ำ “จะไปมีอิทธิพลได้
อย่ำงไร เดินก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว” 

ส่วน “พ่ีรอง” อย่ำง “บิ๊กป๊อก”พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รมว.มหำดไทย โดนข้อหำ “บริหำรรำชกำรแผ่นดิน
โดยมิค ำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศ และควำมผำสุกของประชำชน แต่ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งแสวงหำผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเองและพวกพ้อง” ส่วนรัฐมนตรีอีก 7 รำยก็ไม่น้อยหน้ำกัน เมื่อพบว่ำมีรัฐมนตรีจำกพรรคประชำธิปัตย์ 2รำย ได้แก่ 
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.พำณิชย์ และ “มท.2” นิพนธ์ บุญญำมณี รมช.มหำดไทย พรรคภูมิใจ
ไทย มี อนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และรมว.สำธำรณสุข และ ศักดิ์สยำม ชิดชอบ รมว.คมนำคม นอกนั้นเป็น
รัฐมนตรีในสังกัดพรรคพลังประชำรัฐ ไม่ว่ำจะเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ , สุชำติ ชมกลิ่น 
รมว.แรงงำน และ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษำธิกำร 

อย่ำงไรก็ดี ศึกอภิปรำยไม่ไว้วำงใจครั้งนี้น่ำสนใจว่ำ “3ป.”ถูกพรรคฝ่ำยค้ำน ยื่นขอเปิดอภิปรำยไม่ไว้วำงใจถ้วน
หน้ำ โดยเฉพำะในรำยของ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร เองที่รอบนี้ “ไม่รอด” หลังจำกที่เคยมีข่ำวมำก่อนหน้ำนี้ว่ำ พรรค
ก้ำวไกล ต้องกำรซักฟอกบิ๊กป้อม แต่พรรคเพ่ือไทย ไม่เล่นด้วย แต่แล้วเมื่อปรำกฎชื่อพล.อ.ประวิตร ติด1 ใน10 
รัฐมนตรีที่จะต้องสู้ศึกซักฟอก จึงอำจท ำให้ “ข่ำวลือ” ถูกดับกระแสลงไปโดยอัตโนมัติ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210125/e6ce954d6d6e46167f4db99df4f316a7bc2bb1d724c51971c36b425caf794bd2.jpg?itok=mPYbbSCF
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ทว่ำกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่จะเกิดขึ้นปิดท้ำยรำยกำร ปิดสมัยประชุมสภำฯ อำจกลำยเป็น “โอกำสสุดท้ำย” 
ส ำหรับพรรคฝ่ำยค้ำน ที่จะใช้เวทีสภำฯ ถล่มรัฐบำลได้อย่ำงชอบธรรม แต่หำกจะหวังผลถึงขั้นให้น ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลง หรือ “ถอดถอน” รัฐมนตรีรำยใด รำยหนึ่ง เพรำะอย่ำลืมว่ำกว่ำจะไปถึงวันอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ 
สถำนกำรณ์ยังส่อท่ีจะ “พลิก”ได้ทุกเมื่อ  

ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินสำยล็อบบี้ เพ่ือเช็คคะแนนเสียง ก่อนไปถึงวันลงมติ หรือแม้แต่กำรที่ทั้งนำยกฯ และ
รัฐมนตรี จะใช้โอกำสในสภำฯเพ่ือชี้แจง ตอบโต้ทุกข้อกล่ำวหำ โดยเฉพำะประเด็นที่ “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธำน
คณะก้ำวหน้ำ ตั้งค ำถำมเรื่องวัคซีนโควิด-19 โยงไปถึงสถำบัน และตั้งข้อสังเกตถึงควำมไม่ชอบมำพำกลของรัฐบำล จน
น ำไปสู่กำรถูกฟ้องร้องคดีอำญำมำตรำ 112 และมีแนวโน้มว่ำ ธนำธร จะตกเป็น “จ ำเลยสังคม” แทน น่ำสนใจว่ำศึก
อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรอบนี้ นอกจำกฝ่ำยค้ำนอำจจะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปแล้ว ยังอำจจะเป็น “โอกำส” ที่ท ำให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ หยิบฉวยหำเหตุที่จะน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยน “ต ำแหน่งผู้เล่น” ในทิศทำงที่ ให้ประโยชน์แก่ตัวพล.อ.
ประยุทธ์ มำกที่สุด ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/214720 
 
  

https://siamrath.co.th/n/214720
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วันที่ 26 มกรำคม 2564 - 08:52 น. 
3 เป้าหมาย 3 คนส าคัญ 3 ป. ขุดคุ้ย เปิดโปง โจมตี ท าลาย 

 
 
ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนเขียน ‘ญัตติ’ ขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติ ไม่ไว้วำงใจ ที่ นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

และคณะยื่นไปยังประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เมื่อวันที่ 25 มกรำคม ต้องยอมรับว่ำเฉียบขำด มั่นคงและฝำก ‘รอยแผล’ 
ให้กับ 10 รัฐ มนตรีตั้งแต่ยังไม่ลงมือ ‘อภิปรำย’ โดยเฉพำะ 3 เป้ำใหญ่ 3 เป้ำส ำคัญ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลำโหม 1 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 1 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรี
มหำดไทย 3 คนนี้แหละ ‘ของจริง เป้ำจริง’ ขณะที่อีก 7 คนเสมอเป็นเพียง องค์ประกอบ เสมอเป็นเพียงเครื่องเคียงเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นว่ำเหตุใดจึงเติมเต็มควำมเข้มไปยัง 3 คน 3 ป.  

“บริหำรรำชกำรแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลำดบกพร่องอย่ำงร้ำยแรง ไร้ประสิทธิภำพ ไร้ภูมิปัญญำ  
ไร้ควำมสำมำรถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภำวะผู้น ำ ไร้จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบ” เพียงสัมผัสที่เกริ่นน าต่อ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา แฟนานุ แฟนก็ซี้ดปากดังสนั่นไปทั้ง 4 มุมมเมือง 

กระท าการอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้ำงควำมแตกแยกในสังคม ใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำร
แสวงหำผลประโยชน์และท ำลำยผู้เห็นต่ำง ปิดกั้นเสรีภำพในกำรแสดงออกของประชำชนและสื่อมวลชน  ปล่อยปละ
ละเลยให้มีบ่อนกำรพนันกระจำยไปทั่ว ไม่ยึดมั่นและศรัทธำในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ท ำลำยและเป็นปฏิปักษ์ต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  ท ำลำยควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประชำ ชน แอบอ้ำงสถำบันพระมหำกษัตริย์มำเป็นเกรำะปิดบังควำมผิด พลำด ล้มเหลวใน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของตนเอง ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรมและสิทธิมนุษยชน ท าลายระบอบคุณธรรมในระบบ
ราชการ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม 

ไม่ว่าในที่สุดฝ่ำยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำนจะตกลงกันว่ำจะอภิปรำยทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วำงใจเมื่อใด และก ำหนดกี่
วัน แต่ก็เชื่อได้เลยว่ำสถำนกำรณ์ครั้งนี้จะร้อนแรงเป็นอย่ำงสูง ร้อนแรงไปตามการแปร ‘นามธรรม’ ที่กล่าวหา ออกมา
ให้เห็น อย่างเป็น ‘รูปธรรม’ ณ เบื้องหน้าประชาชน 

 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2547011 
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วันที่ 25 มกรำคม 2564 - 20:23 น. 
พรรคใหม่ คุณหญิงสุดารัตน์ ชูท าเพื่อ “คนตัวเล็ก” 

 
 
ไม่ได้หำยหน้ำไปไหน ลงพ้ืนที่แทบทุกวัน คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ หลังจำกลำออกจำกพรรคเพ่ือไทยและ

มีข่ำวว่ำจะตั้งพรรคใหม่ กระแสข่ำวยืนยันว่ำ กำรจัดตั้งพรรคใหม่คืบหน้ำใกล้คลอด อีกไม่เกิน 2 เดือนน่ำจะมีข่ำว
ออกมำอย่ำงเป็นทำงกำร ชื่อพรรค “ไทยสร้ำงไทย” น่ำจะมำจำกชื่อกลุ่มที่ท ำงำนกำรเมืองอยู่ ซึ่งใช้ชื่อว่ำ “คณะสร้ำง
ไทย” จุดขำยของพรรคใหม่ที่คุณหญิงสุดำรัตน์ และทีมงำนน ำเสนอ ไม่ใช่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แน่  ข่ำวที่ว่ำ
คุณหญิงสุดำรัตน์จับมือตั้งพรรคกับพล.อ.ประวิตรนั้น ได้รับกำรปฏิเสธอย่ำงแข็งขัน แต่จุดขำยของพรรคใหม่ “ไทยสร้ำง
ไทย” นั้น มีไอเดียกำรท ำงำนเพื่อ “คนตวัเล็ก” 

สอดรับกับก่อนหน้ำนี้ที่ นำยโภคิน พลกุล ซึ่งลำออกจำกพรรคเพื่อไทยไปก่อนหน้ำนี้เคยน ำเสนอไอเดีย 
ประเด็นคือ “คนตัวเล็ก” ในเมืองไทยนี่ท ำอะไรก็ล ำบำก โดยเฉพำะกำรท ำมำหำกิน ผิดกับ “คนตัวใหญ่” ทั้งที่ใหญ่
เพรำะมีอ ำนำจรัฐ และใหญ่เพรำะมีอ ำนำจเงิน จะท ำอะไรก็ง่ำยกว่ำ ยกตัวอย่ำงกฎระเบียบในกำรจดทะเบียนท ำธุรกิจ 
มียิบย่อย เหมือนกับว่ำท ำอะไรก็ไม่ได้รับอนุญำต ต้องใช้เส้นใช้สำย ต้องมีอ ำนำจทุนอ ำนำจรัฐ มีพรรคพวกจึงจะท ำได้  
เมื่อกฎระเบียบเป็นปัญหำ ทำงออกคือระงับกฎระเบียบชั่วครำว เปิดโอกำสให้ “คนตัวเล็ก” ได้เติบโต และจัดกำรตัวเอง
ให้ถูกระเบียบ กฎหมำยที่เป็นอุปสรรค์ท ำนองนี้ส ำรวจดูแล้วมีประมำณร้อยกว่ำฉบับ ถ้ำท ำได้ เชื่อว่ำ “คนตัวเล็ก” จะมี
โอกำสท ำมำหำกินเพ่ิม 

พรรคใหม่ที่ก ำลังตั้ง คิดจะอุทิศตัวเพ่ือ “ปลดล็อก”ให้กับ “คนตัวเล็ก” ทั้งหลำย เช่นนี้ ด้วยควำมเชื่อว่ำ “คน
ตัวเล็ก” ในเมืองไทยเป็นคนส่วนใหญ่ ถ้ำสำมำรถหำวิธีกำรท ำให้ “คนตัวเล็ก” ลืมตำอ้ำปำกได้ก็น่ำจะช่วยคนส่วนใหญ่
ของประเทศ ยิ่งในยุคสมัยที่ควำมเหลื่อมล้ ำก ำลังเป็นปัญหำที่ยำกจะแก้ไข หำกสำมำรถเพ่ิมโอกำสให้ “คนตัวเล็ก”ได้ ก็
เท่ำกับช่วยกันลดควำมเหลื่อมล้ ำลงมำ ส ำหรับรำยละเอียดวิธีกำรท ำให้ “คนตัวเล็ก” อยู่ได้นั้นจะเป็นอย่ำงไร ต้องรอ 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เปิดแถลงตอนตั้งพรรคแล้ว ช่วงนี้รับทรำบแต่เพียงว่ำพรรคใหม่รอ กกต.รับรอง และแนวทำงของ
พรรคคือท ำเพ่ือ “คนตัวเล็ก” 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2546823 
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25 มกรำคม 2564 - 14:21 น. 
ฝาก "หน่อย" "ชูวิทย์" ปั้นลูกสาว  
 

 
 
เฮียชูภูมิใจเสนอ "ต๊ะ ตระการตา" คนรุ่นใหม่ไฟแรง จะสังกัดพรรคเจ๊หน่อย หรือพรรคเสี่ยหนู โปรดรอชม 

นักกำรเมืองหญิงที่มีประสบกำรณ์ทำงกำรเมืองโชกโชน ไม่รีรอที่จะเป็นตั้ง “รับ” ฝ่ำยเดียว เมื่อก้ำวออกจำก
ร่มไม้ชำยคำ “ชินวัตร” คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ ก็เปิดตัว “กลุ่มสร้ำงไทย” ทันที มิเพียงเท่ำนั้น “คุณหญิงหน่อย” 
ยังปั้นแบรนด์ใหม่ ด้วยกำรน ำพำกลุ่มสร้ำงไทย ลงพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำงควำมจดจ ำให้แก่ผู้คน วันก่อน คุณหญิงหน่อย ได้
เปิดตัวอำสำสมัครกลุ่มสร้ำงไทย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ด้วยลงพ้ืนที่ชุมชนจันทรำสุข ลำดพร้ำว 87 เพ่ือรับฟังปัญหำจำก
ประชำชน  

ทีมอำสำสร้ำงไทย ประกอบด้วย เทพฤทธิ์ สีน้ ำเงิน อำจำรย์พิเศษมหำวิทยำลัยคอร์ เนล และมหำวิทยำลัย
สแตนฟอร์ด ,ธิดำรัตน์ ยิ่งเจริญ นักวำงแผนนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยออกซ์ฟอร์ด, รณกำจ ชินส ำรำญ นักธุรกิจ เจ้ำของ
ภัตตำคำรมำกรูโระ, ตระกำรตำ กมลวิศิษฏ์ นักเศรษฐศำสตร์ นักธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ,เกณิกำ ตำปสนัน ทน์ เจ้ำของ
ธุรกิจ Bambinista Salon และณิชกมล บัวงำม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรตลำด จำกมหำวิทยำลัยอัสสัมชั หำกไม่มีชื่อ “ต๊ะ” 
ตระการตา กมลวิศิษฏ์ คงไม่มีสื่อส ำนักไหนให้ควำมสนใจทีมอำสำสร้ำงไทยกลุ่มนี้มำกนัก 
เธอชื่อต๊ะ 

“ต๊ะ” ตระการตา กมลวิศิษฎ์ ลูกสำวสุดสวยของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ มีพ่ีชำย 2 คนคือ “ต้น”ต้นตระกูล กมล
วิศิษฏ์ และ “เติม” เติมตระกูล กมลวิศิษฏ์ ส่วนน้องชำยชื่อ “ต่อ” ต่อตระกูล กมลวิศิษฏ์  จะว่ำไปแล้ว “ต๊ะ” มีชื่อเสียง
มำตั้งแต่เด็กๆ เป็นเน็ตไอดอลยุคแรก เธอห่ำงหำยไปพักใหญ่ไปเรียนต่อต่ำงประเทศ “ต๊ะ” จบปริญญำตรีด้ำน
เศรษฐศำสตร์ ระดับเกียรตินิยมจำก University of San Francisco และปริญญำโท ด้ำนเศรษฐศำสตร์กำรก่อสร้ำงและ
ก ำ ร จั ด ก ำ ร  จ ำ ก  University College London ส ำ ข ำ  Construction Economics & Management 
     
ก่อนหน้ำนั้น มีข่ำวกอสสิปในแวดวงกำรเมืองว่ำ ชูวิทย์ ได้ฝำกฝังลูกชำยไปท ำงำนกำรเมืองกับ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชำญ
วีรกูล แต่จู่ๆ ก็เห็นลูกสำวไปโผล่เดินขนำบข้ำงเจ้ำแม่เมืองหลวง  

เช้ำวันที่ 25 ม.ค.2564 ในฐำนะประมุขค่ำย “กมลวิศิษฎ์” ได้ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร “เจำะลึกทั่วไทย Inside 
Thailand” ทำงช่อง 9 MCOT ถึงกรณีลูกสำวไปปรำกฏตัวในทีมอำสำสร้ำงไทย ของคุณหญิงหน่อย สรุปควำมว่ำ “ต๊ะ” 
ลูกสำวของชูวิทย์ ยังไม่ได้เป็นสมำชิกกลุ่มสร้ำงไทย เพียงแต่ตัวเขำอยำกให้ลูกสำวได้เรียนรู้เรื่องกำรเมือง เลยส่งไป
ทดสอบดูว่ำ ชอบมั้ย..งำนกำรเมือง 
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“แค่ไปดูงำนเฉยๆ คุณหญิงสุดำรัตน์มำชวน คนเรำท ำงำนกำรเมืองได้ต้องหลำกหลำย รู้จักคนทุกชนชั้น อย่ำไป
แค่ทองหล่อ สุขุมวิท ต้องไป วังทองหลำง บำงกะปิ ลำดกระบัง เรำก็เป็นนักกำรเมืองที่รู้จักคนเยอะ หลำยระดับ หลำย
ชนชั้น คนหำเช้ำกินค่ ำ เหนื่อยแค่ไหน เป็นเรื่องส ำคัญ แต่นักกำรเมืองทุกวันนี้ไม่ไปสัมผัสชำวบ้ำนแบบดั้งเดิม ควำมเป็น
นักกำรเมืองต้องหลำกหลำย” 

ชูวิทย์ยอมรับว่ำ สนใจจะโปรโมตลูกสำว-ตระกำรตำ เป็นนักกำรเมืองหญิงรุ่นใหม่ ไฟแรง “แล้วแต่ตัวเขำว่ำ 
เขำจะสำมำรถแสดงบทบำท ที่อยำกจะช่วยเหลือสังคมส่วนรวมไหม ผมเหมือนแกนด้ำย นับวันดึงด้ำยไปมันก็หมด เรื่อง
กำรเมืองต้องให้เวลำเขำ” เฮียชู กล่ำว 

กำรเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้ำ มี “ต๊ะ ตระการตา” อยู่ในโผรำยชื่อผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคกำรเมืองแน่ๆ แต่จะ
พรรคสร้ำงไทย หรือพรรคภูมิใจไทย ก็ต้องรอชม 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/456314 
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