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 ข่าวประจ าวันที่ 25 มนีาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 33/2564 การแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการแผยแพร่  
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 33/2564 การแจ้งเบาะแส 
การทุจริตการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี 

มติชนออนไลน์ 
 
 
MGR ออนไลน์ 

กกต. เปิดศูนย์สืบสวนเลือกตั้งเทศบาล 
ชี้ พบเหตุ - เบาะแสทุจริตแจ้งได้ทันที 
หวังเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม 
กกต. เปิดศูนย์รับแจ้งทุจริตท าผิด  
กม. เลือกตั้งเทศบาล ชวน ปชช. พบเห็น 
แจ้งได้ทั้ง โทรศัพท์ - แอปฯ ตาสับปะรด 

14 
 
 

15 

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

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
Thestandard ออนไลน์ 
 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึง 
การเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 
มีนาคมนี้ ว่า ผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ขอให้ออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทุกคน หากไม่ไปใช้สิทธิจะถูกจ ากัดสิทธิทางการเมือง 6 ประการ 
แต่ถ้ามี เหตุจ า เป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง ได้  ขอให้แจ้ง เหตุ   
ก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง 7 วัน ณ ท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือไม่ให้ถูกจ ากัดสิทธิ 
ย้ า กกต. มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ 

16 
 

17 
 

2 สยามรัฐออนไลน์ กกต. อ่างทอง เปิดอบรมพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 18 
3 เนชั่นทีวีออนไลน์ กกต. โคราชจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมคืนหมาหอน 19 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ผู้ว่าฯ อ่างทอง น าทีมหนุมาน สิงโต รณรงค์เลือกตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง 21 
2 บ้านเมืองออนไลน์ “หัวหิน” รณรงค์โค้งสุดท้ายชวนประชาชนไปเลือกตั้ง 22 

3 บ้านเมืองออนไลน์ โค้งสุดท้าย ชิงนายกเล็กนครปฐมเข้มข้น "รองเอ" ประกาศล้มช้าง "เสรินทร์" 23 

4 สยามรัฐออนไลน์ “เสรินทร์ แก้วพิจิตร” ตั้งเป้ามากลับมานั่งนายกเล็กนครนครปฐม “รองเอ”  
น าคนรุ่นใหม่ประกาศล้มช้างเจ้าของพ้ืนที่เดิม 

25 

5 สยามรัฐออนไลน์ “หน่อย อัศนี” ชู 14 นโยบาย พัฒนาเมืองเชียงใหม่ชีวิตดี - มีกิน ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง  27 

6 สยามรัฐออนไลน์ อดีตนายกอ้อย “ก าภล เมืองโคตร” น ากลุ่มหนองคายก้าวหน้า เดินหน้าปราศรัย
หาเสียงโค้งสุดท้าย  

29 

7 แนวหน้าออนไลน์ 'ช่อ พรรณิการ์' ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ช่วยหาเสียงผู้สมัครนายกฯ หนองตาด 31 

8 บ้านเมืองออนไลน์ เมืองสัตหีบ อยู่ ในมือเรา เลือกคนดีมีคุณธรรม (นายกเทศมนตรี )  
เข้ามาแก้ไขปัญหา 

33 

9 บ้านเมืองออนไลน์ โค้งสุดท้าย ! “ยอดยิ่ง” ทิ้งทวน เปิดเวทีปราศรัยขอสั่งงานเก่าท างานใหม่ 34 

10 บ้านเมืองออนไลน์ "รองเอ" ผู้สมัครนายกเล็กนครปฐม น าทีมกลุ่มร่วมพลัง สาบานไม่ซื้อเสียง 35 

11 เนชั่นทีวีออนไลน์ โค้งสุดท้าย "ช่อ" ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครก้าวหน้าหาเสียง 36 

12 เนชั่นทีวีออนไลน์ โคราชจัดดีเบต 4 ผู้สมัครขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์เข้มข้น 37 

13 เนชั่นทีวีออนไลน์  จัดดีเบต 3 ผู้สมัครนายกนครอุดรฯ ประชันวิสัยทัศน์ 39 

14 สยามรัฐออนไลน์ “กุลวัชร หงษ์คู” ชู 8 นโยบายท าได้จริง หาเสียงรักษาเก้าอ้ีนายกเทศมนตรี 
นครสมุทรสาคร 

42 

15 แนวหน้าออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. วินิจฉัย อสม. ลงสมัครท้องถิ่นได้หรือไม่ 44 

16 ส านักข่าวไทยออนไลน์ กกต. ตอบรับ “ไทยสร้างไทย” เป็นพรรคการเมือง 45 

17 สยามรัฐออนไลน์ ศรีสุวรรณ บุกร้อง กกต. ผู้สมัครนายกเทศมนตรีใช้รูปบุคคลอ่ืนขึ้นป้ายหาเสียง
แทนตนผิดหรือไม ่

46 

18 มติชนออนไลน์ ด่วน ! ศาลฎีการับค าร้อง ปปช. ปารีณาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายเเรง สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 47 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มีนาคม เปิดวิธีเช็คสิทธิ์ท าอย่างไรได้บ้าง ? 49 

2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไม่ไป ‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มี.ค. 64 เปิด 2 ช่องทางรักษาสิทธิ 51 
3 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ย้อน 24 มี.ค. 62 เลือกตั้งครั้งแรก หลัง คสช. ยึดอ านาจ พท. กวาด ส.ส. อับดับ 1 

 แต่ พ่าย รธน. ที่ดีไซน์มาเพ่ือเขา ? 
53 

4 คมชัดลึกออนไลน์ "ครูเหน่ง" เสมา 1 คนที่ 55 สายสระแก้ว - บ้านป่ารอยต่อ 55 

5 มติชนออนไลน์ กลเกม แยบยล จาก วอร์รูม การเมือง กระชับ อ านาจ 57 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ จับสัญญาณ "เดดล็อก" การเมืองไทย 59 
7 ประชาชาติธรุกิจออนไลน ์ ครึ่งหลังรัฐบาล “ประยุทธ์” ทุกขั้วตั้งพรรคส ารอง รับอุบัติเหตุการเมือง 61 

ซุบซิบ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ ตีป๊ิบเลือกตั้ง 65 

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวนั  โฆษณาเชิญชวนเลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  66 

2 หนังสือพิมพ์ข่าวสด โฆษณาเชิญชวนเลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  67 

3 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โฆษณาเชิญชวนเลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  68 
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรี ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานข้อมูลพ้ืนฐานและสรุปการเตรียมความพร้อมในการ

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม  ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประจ า 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ าจังหวดัสมุทรสงคราม 
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายนันทิวัฒน์ สามารถ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ
การเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 2  และคณะ ประชุมร่วมกับ นายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงสถานการณ์การเลือกตั้ง ปัญหาอุปสรรค และการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยมี  
นางสุทธดา คงเดชา ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม 
ณ ห้องรบัรองศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมร่วมกบัผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบุรี เพือ่เตรียมความพรอ้มการจัดการเลอืกตั้งเทศบาล

เทศบาล 
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษา
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายนันทิวัฒน์ สามารถ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ 
การเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 2 และคณะ ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
รองผู้บังคับการต ารวจภูธรเพชรบุรี รองผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด
เพชรบุรีฝ่ายความมั่นคง ปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี และชุดเคลื่อนที่เร็ว
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี  เ พ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
และสถานการณ์การเลือกตั้ง การกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้งในพ้ืนที่ โดยมี นางสุทธดา คงเดชา ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมและวางแนวทางในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง  
ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแนวทางปอ้งปรามการทุจริตเลือกตัง้เทศบาลในจังหวัดเพชรบุร ี
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่า จากที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม 

และรับรายงานการเตรียมความพร้อมของ กกต.  ประจ าจังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีความพร้อมจัดการเลือกตั้ง 

จ านวน 2,472 เทศบาล ซึ่ งขณะนี้ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  

การเตรียมการจัดหน่วยเลือกตั้ง การดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 

ทั่วประเทศ 204 ชุด เพ่ือหาข่าวเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ งอย่างเข้มข้น พร้อมขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ให้ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง เ พ่ือรักษาสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  

ที่ส าคัญห้ามกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง  

 
 

ชิงชัยสนามเลือกตั้งเทศบาล 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ต้องลงพ้ืนที่รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรีกันแบบขึ้นเหนือ ล่องใต้ ผ่านการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบในหลายๆ จังหวัด ทุกภูมิภาค 
ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างสีสันตีปี๊บประชาสัมพันธ์ โหมโรงบรรยากาศในการเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้าย กันแบบรัวๆ 
 แต่นอกจากการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เท่านั้นยังไม่พอ เพราะการลงพ้ืนที่รณรงค์การเลือกตั้งทุกครั้ง
ผู้บริหารส านักงาน กกต. จะต้องหัดพูดภาษาท้องถิ่นให้ได้ เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้ง่ายขึ้น 

แหม...ไม่รู้งานนี้มีการแอบซ้อมท่องภาษาถิ่นกันกี่รอบ แต่ไม่ว่าจะพูดถูกๆ ผิดๆ ส าเนียงจะเป๊ะหรือไม่เป๊ะ 

แบบต้นฉบับ แต่เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร กกต. ก็ท าให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ตระหนักถึงความส าคัญ 

การเลือกตั้งเทศบาลมากยิ่งข้ึน 

 

ก็อซซิปการเมือง 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นผู้แทนของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดีกับกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม  
ครบรอบ 130 ปี พร้อมร่วมบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม โดยมี นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
แสดงความยนิดีกบักระทรวงยุติธรรม เนือ่งในวนัสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบ 130 ป ี



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

10 

 

กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย นายสมยศ อักษร 
ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 8 นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ และคณะ ประชุมประเมินผล 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี นครอุบลราชธานี โดยมี   
นางไดแอนน่า พรหมสอน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครอุบลราชธานี ดร.ภัทรพล นาจาน ดร.ถาวร ศรีสุข 
กรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนครอุบลราชธานี นายอัมพล ทองพุ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
     
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 - 10:52 น. 
กกต. เปิดศูนย์สืบสวนเลือกตั้งเทศบาล ชี้ พบเหตุ - เบาะแสทุจริตแจ้งได้ทันที หวังเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม 
 

 
 
กกต.เปิดศูนย์สืบสวนเลือกตั้งเทศบาล ชี้ พบเหตุ-เบาะแสทุจริตแจ้งได้ทันที หวังเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม 
 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดศูนย์ประสานงาน
สืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปราม
การทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง มีส่วนร่วมใน
การรายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส
และรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอพพลิเคชันตาสับปะรด 
 และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02141 8860, 02141 8579 และ 02141 8858 โทรสาร 02-143-8522 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ กกต.จึงขอเชิญ
ชวนให้ประชาชนที่พบเห็นการทุจริตหรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง เพ่ือให้การ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2640902  

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/0007.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/0007.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2640902
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/0007.jpg
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25 มี.ค. 2564 12:29     
กกต.  เปิดศูนย์ รับแจ้งทุจริ ตท าผิดกม. เลือกตั้ ง เทศบาล ชวน  ปชช.  พบเห็นแจ้ ง ได้ทั้ ง  โทรศัพท์  -  
แอปฯ ตาสับปะรด 
 

 
 
 วันนี้ ( 25 มี.ค.) ส านักงานกกต.แจ้งว่า ได้เปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริต
หรือการกระท าผิดกฏหมายเลือกตั้ง  
 โดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริต หรือกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแส และร ายงาน
สถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
02141 8860 , 02141 8579 และ 02141 8858 โทรสาร 02-143-8522 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มี.ค. เวลา 
08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000028577  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000028577
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25 มี.ค. 2564  
รองเลขาธิการ กกต. ขอให้ประชาชนออกไปใช้สิท ธิ เลือกตั้ ง เทศบาล ในวันอาทิตย์ที่  28 มีนาคม นี้   
โดยยึดมาตรการ ป้องกันโควิด-19 ทุกหน่วยเลือกตั้งท่ัวประเทศ 
 

 
 
            นายแสวง  บุญม ีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงการเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นพร้อมกัน
ทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง โดยขอให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคน หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมือง 6 ประการ อย่างไรก็
ตามหากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง ได้  ขอให้แจ้งเหตุ  ก่อนการเลือกตั้ ง 7 วัน หรือหลังวัน
เลือกตั้ง 7 วัน ณ ท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิทางการเมือง และหากพบเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งได้กับ
หน่วยงานท้องถิ่น  หรือทางแอปพลิ เคชั่นตาสับปะรด  พร้อมฝากประชาชนผู้ มีสิ ทธิ เลื อกตั้ ง  ให้ออกไป
เลื อกตั้ ง  นายกเทศมนตรี เทศบาล  และสมาชิ กสภา เทศบาล  ในวั นอาทิ ตย์ ที่  28 มีนาคม  2564 ตั้ ง แต่
เวลา 08.00 – 17.00 น. เพ่ือท้องถิ่นจะได้พัฒนา  
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวอีกว่า ส าหรับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 นั้น ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ยึดตามมาตรการของ ศบค. เช่น การตั้งจุดคักกรอง จากการเลือกตั้ง อบจ.ที่
ผ่านมา สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างด ี 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210325100959896  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210325100959896
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25.03.2021 
กกต. ย้ าเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ 28 มีนาคมนี้  
หากประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ ขอแจ้งเหตุจ าเป็นเพื่อรักษาสิทธิทางการเมือง 
 
 วันนี้ (25 มีนาคม) แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการเลือกตั้ง
เ ทศบาลที่ จ ะมี ขึ้ นพร้ อมกั นทั่ ว ป ระ เทศ ในวั น อาทิ ตย์ ที่  28 มี น าคม  2564 ซึ่ ง ป ระชาชนที่ มี อ ายุ ค รบ  
18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยขอให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเสีย
สิทธิ์ทางการเมือง 6 ประการคือ 
  -สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับ
เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

-สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
-เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
-ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
-ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่

ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
-ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรอง

ประธานสภาท้องถิ่น 
  อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ขอให้แจ้งเหตุ ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน หรือหลัง
วันเลือกตั้ง 7 วัน ณ ท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง และหากพบเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งได้
กับหน่วยงานท้องถิ่นหรือทางแอปพลิเคชัน ‘ตาสับปะรด’ พร้อมฝากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปเลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรีเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เพ่ือ
ท้องถิ่นจะได้พัฒนา  
  แสวงกล่าวอีกว่า ส าหรับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศยึด
ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เช่น การตั้งจุดคัดกรอง ซึ่งจากการเลือกตั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ผ่านมา สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างด ี
 
อ้างอิง : https://thestandard.co/election-commission-reiterates-municipal-elections-28-march/  
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25 มีนาคม 2564 08:51 น.   
กกต.อ่างทอง เปิดอบรมพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
 

 
  
 วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผอ.สนง.กกต.จว.อ่างทอง ได้มอบหมายกลุ่มงานจัดการเลือกตั้ง
และงานการมีส่วนร่วม เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรม กปน. ของเทศบาลศาลาแดง , เทศบาลต าบลแสวงหา, เทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทองและเทศบาลต าบลม่วงคัน ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีของจังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้กับกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) 
ท าให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)เกิดทักษะ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง (ท าได้ท าเป็น ท าถูก) ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
(กปน.) ในการเลือกตั้ง 
 นอกจากนี้ กกต.อ่างทอง ก็ได้เตรียมการรองรับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส Covid - 19 
ไว้แล้ว โดยจะมีการจัด อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้เข้ามาเลือกตั้ง ล้างมือต่าง ๆ ตาม
มาตรการ Social Distancing พร้อมเน้นย้ าให้ประชาชนที่จะไปเลือกตั้งต้องพกพาหน้ากากอนามัยไปด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/230199  
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24 มี.ค. 2564 
 กกต. โคราชจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมคืนหมาหอน 
 

 
 

กกต.โคราช ป้องปรามซื้อเสียงคืนหมาหอน จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 9 ชุด โลกออนไลน์แจ้งเบาะแสซื้อเสียงเขต
เทศบาลนคร ขณะในเพจและสื่อโซเชียลต่างก็มีการแชร์ข้อความการซื้อเสียงกันที่มีหัวคะแนนท างานกันหนักมาก 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 มีนาคม ที่โคราชฮอลล์ 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา พ.ต.ท.
ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) 
นครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตามค่านิยมวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเครือข่ายศูนย์ประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) ในพ้ืนที่ 32 อ าเภอ จ านวน 290 
แห่ง ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ซึ่งเป็นการชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ท าความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของ ศส.ปชต. และการขยายเครือข่ายคนไม่ขายเสียงใน
หมู่บ้านไม่ขายเสียงพร้อมสังเกตการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 
 พ.ต.ท ระพีพัฒน์ ผอ.สนง.กกต.จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า แนวทางการป้องปรามการกระท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้งในช่วงคืนหมาหอน ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 9 ชุด โดยการควบคุมของผู้ตรวจการ กกต.จ านวน 8 คน ตระเวนลง
พ้ืนที่ออกตรวจการณ์พร้อมรับรายงานแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้มีเพียงการ
โพสต์และแชร์ข้อความในกลุ่มเพจและกลุ่มไลน์ ลักษณะกล่าวหามีการเตรียมซื้อเสียงรวมทั้งแจ้งมาทางสายด่วน ซึ่งยัง
ไม่มีความปรากฏหลักฐานชัดเจนที่จะน าไปสู่การสอบสวนเอาผิดได้ ทั้งนี้มีการร้องเรียน 10 เรื่อง เช่นการบริจาคสิ่งของ
ให้วัดและสถานที่ราชการ การหาเสียงโดยใส่ร้ายป้ายสี นโยบายหาเสียงเป็นไปไม่ได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวน
ตามกระบวนการ กรณีมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตสามารถแจ้งสายด่วน 1444 รวมทั้งแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด ซึ่ง 
กกต.จะด าเนินการเป็นความลับและเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ 
 ด้านนายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา เบอร์ 4 เปิดเผยว่า กลุ่มเทศบาล
ก้าวหน้าได้สื่อสารให้ชาวโคราชมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม โดยช่วยเป็น
หูเป็นตาหากพบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลส่อในการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เพจ "ฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครเบอร์ 4 "  
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 ทั้งนี้ ในกลุ่มเพจและกลุ่มไลน์ได้แชร์ข้อความระบุ "กราบเรียนพ่ีน้องชาวโคราช อีก 5 วัน จะรู้ว่าใครเป็นนายก
เทศบาลนครนครราชสีมา จะเป็นอัคคชา ประเสริฐ  จักริน หรือ ฉัตร  สท.ทั้ง 4 เขตจะเข้ามาแบบครบทีมหรือเป็นราย
บุคล คงได้รู้กันด้วยความระทึกใจ ประชาชนทั้ง 4 เขต คุยกันว่าได้เงินยัง ได้เท่าไร?  รับกี่เบอร์ รับจากใคร?  เห็นว่ามี
อมเงินนะ นี่คือบทสนทนาในช่วงนี้ มีคนกระซิบว่าพรรคใหญ่ที่ส่งขุนพลมาลง ประกาศว่าเท่าไรเท่ากันแพ้ไม่ได้ (ถ้าแพ้
สูญพันธุ์) โค้งสุดท้ายนี้ เงินจะสะพัดทุกเขตแน่นอน เงินไม่มา กาไม่เป็น ท่านว่าจริงไหม...? เทศบาลนครในเขตใจกลาง
เมืองก็แจกกันแล้ว กกต.มีข้อมูลหรือเปล่า อาสาสมัครภาคประชาชนเขาก าลังจับตาอยู่ แถวตลาดสดก็มีหัวคะแนน ไล่
แจกกันแล้วเพราะกลัวคู่แข่งไปแย่งแจกก่อน 28 มีนาคม 64 นี้ ใครจะเข้า ใครจะตก ใครจะมาร้องเรียน กกต. ร้องแล้ว
จะจัดการได้แค่ไหน เพราะในอดีตขนาดจับคนมีหลักฐานเป็นเงินและใบสั่งครบ แต่หลุดเพราะกกต.อ่อน การเลือกตั้งครั้ง
นี้  ท่านว่ามีซื้อเสียงหรือเปล่าครับ 
 "หัวละ500 เหลือแค่ 4 วันเท่านั้น หัวคะแนนท างานกันหนักมาก เพราะเจอทีเด็ดชาวบ้าน เล่นรับกันทุกเบอร์ 
งานนี้ชาวบ้านบอกว่า "เราชนะ" เพราะลุงตู่ก็จ่าย ผู้สมัครก็มาจ่าย ต้องชนะแน่ ๆ ชาวบ้าน อยากให้มีเลือกตั้งทุกเดือน
เลย กกต.คงยังเฝ้าดูอยู่ มาฟังภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครมาท ากันฟรีๆ ท าด้วยหัวใจ เพราะอยากเห็นโคราชสะอาด 
ไม่มีการซื้อเสียง และคนดี ๆ จะได้มีโอกาสเดินเฉียด เข้าสภาได้บ้างส าโรงจันทร์ยิงกันแล้ว 500 ต่อหัว ทั้งเบอร์เลขคู่
และเลขคลี่ หัวคะแนนอักษร "อ" มือเก่า ตะคองเก่า ไกลปืนเที่ยงหน่อยแต่แข่งดุ หัวคะแนนอักษร "น" ขายสินค้าไหว้
พระได้ คอยประสานคนจากคนได้เงินทั้งขายของทั้งเป็นหัวคะแนนเดือนนี้รายได้ดีหน่อยตะคองเหนือ มีหัวคะแนนอักษร 
"ย" ก าลังท างานแบบไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน เพราะเบอร์เลขคี่ สั่งให้สู้เต็มที่ เท่าไรเท่ากัน งานนี้เงินสะพัดดีมาก ไม่เชื่อ
ไปถามร้านเหล้าแถวนี้ได้ เจ้าของร้านยิ้มสวยทุกร้าน ย่านร้านวังฟ้าเก่า อาจคิดว่าคนรวยไม่รับเงิน คิดผิดคิดใหม่ได้ 
หัวคะแนน งง เพราะบอกเลยบ้านฉันได้ไง ตะโกนเรียกให้กลับ บอกว่าฉันก็มีสิทธิ์เลือกนะท่านหัวคะแนน หัวคะแนน
ย่านนี้มีด้วนกัน 2 คน อักษร "ฒ" และอักษร "ม" ใครสนิทกับใครก็ตามอัธยาศัย ยิ่งเหลือน้อยวัน ท่านหัวคะแนนคงไม่มี
เวลากินข้าว ครั้งนี้แพ้กันไม่ได้ เดิมพันสูงมาก ๆ หัวคะแนนที่ชอบอมเงินมีโอกาสเจ็บตัว เพราะนักเลงมาช่วยบางเบอร์
แล้ว ก็ระวังด้วย อาสาสมัครของเรา ท างานกันทั้ง 4 เขต  แต่เขต 4 ดูจะน่าสนใจมาก ก็หวังว่าหัวคะแนนจะโดนจับก่อน
วันลงคะแนนได้ เพราะกล้องมือถือท างานได้ดีมาก ๆ แถมอัดเสียงไว้ด้วย" 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378819194  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378819194
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24 มีนาคม 2564 10:29 น.   
ผู้ว่าฯ อ่างทอง น าทีมหนุมาน สิงโต รณรงค์เลือกตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง 
 

 
 
 วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อม นาย
สกล แก้วปวงค า นายอ าเภอเมืองอ่างทอง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง น าทีมหนุมาน สิงโต อสม. นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ประชาชน ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจ
ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยได้ท า
การเดินรณรงค์ มีหนุมาน สิงโต ชุดมาสคอต อสม. และนักเรียน ชูป้ายรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นการ
เรียกร้องความสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นกัน 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์เชิญชวนให้พนักงาน ลูกจ้าง ภาคีเครือข่าย และประชาชนในเขตเลือกตั้งมีความ
ตื่นตัว ตระหนักถึงความส าคัญในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ในวัน
อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 กันอย่างกว้างขวาง โดยกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองออกเดินรณรงค์จากตลาดสดเทศบาลสองและบริเวณโดยรอบตลาด พร้อมแจก
เอกสารแผ่นพับ คู่มือความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด ใช้สิทธิอย่างถูกต้อง แก่
ประชาชน ตามสองฝากถนนด้วย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/229897  
 
  

https://siamrath.co.th/n/229897
https://siamrath.co.th/n/229897
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วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564, 16.02 น.  
“หัวหิน” รณรงค์โค้งสุดท้ายชวนประชาชนไปเลือกตั้ง 
 

 
  
 วันที่ 24 มีนาคม นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย
พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน ชมรมคนวิ่งวังไกลกังวล ชมรมจักรยานหัวหิน ชมรมวัยสดใส ศูนย์การค้า
มาร์เกตวิลเลจ หัวหิน คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
และประชาชนชาวหัวหินจ านวนมากเข้าร่วมกิจกรรม “วันพุธฉุดใจไปเลือกตั้ง” โดยปล่อยขบวนจักรยาน เดินและวิ่ง
จากสวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร ไปรอบตัวเมืองหัวหิน พร้อมถือป้าย แจกใบปลิวแผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ 
 นายจีรวัฒน์ฯ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ เพ่ือเชิญชวนประชาชนให้
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ เพ่ือเลือกผู้ที่จะมาพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง
และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามช่องทางที่เทศบาลเมืองหัวหินประชาสัมพันธ์ไว้ต่างช่องทางต่างๆ. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227710  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/227710
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วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564, 12.17 น. 
โค้งสุดท้าย ชิงนายกเล็กนครปฐมเข้มข้น "รองเอ" ประกาศล้มช้าง "เสรินทร์" 
 

 
 

 วันที่ 24 มีนาคม 64 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลเทศบาลนครนครปฐม ในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่ง
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากผู้สมัครทั้ง 2 ทีม ซึ่งเป็นผู้สมัครที่เป็นกลุ่มการเมืองเก่าแก่ของจังหวัดนครปฐม 
ต่างขนทีมงานเดินลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นเพ่ือโกยคะแนนจากประชาชนในพ้ืนเพ่ือหวังเข้าวินสู่ชัยชนะในวัน
สุดท้าย  
  โดยนายเสรินทร์ แก้วพิจิตร หรือ นายกเสรินทร์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม หมายเลข 2 
เป็นแม่ทัพในการน าสมาชิก 24 คน ลงสนามเลือกตั้ง ภายในนามกลุ่มสันติธรรม ซึ่งในอดีตเคย นั่งในเก้าอ้ีนี้มาแล้วถึง 2 
สมัย หลังจากได้วางมือไปแล้วเมื่อ 8 ปีก่อน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจาก นายสุนทร แก้ว พิจิตร อดีต
ประธานสภาเทศบาลนครนครปฐม ผู้เป็นบิดาให้กลับมาชิงชัยอีกครั้ง โดยมีฐานเสียงหลักที่ ตระกูลแก้วพิจิตร ได้สร้าง
เอาไว้เมื่อ 40 กว่าปีก่อนซึ่งยังคงเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน  
 นโยบายหลัก ที่นายเสรินทร์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงครั้งนี้ ได้วางแนวคิด 9 ที่
ต้องท า คือ 1.การบริการต้องฉับไว 2. น้ าประปาต้องใสและไหลแรง 3. ไฟต้อสว่างทางดี 4. ชุมชนต้องสะอาดและงาม
ตา 5. คลองเจดีย์บูชาต้องช่วยกันดูแล ต้องสะอาดละงามตา 6. สุขภาพต้องมาก่อน 7. สถานที่ออกก าลังกายต้อง
เพียงพอ 8. น้ าต้องไม่ท่วม 9. การศึกษาทุกระดับต้องได้รับการยอมรับ  
  และ 5 สิ่งที่ต้องพัฒนา 1. การบริการพ่ีน้องประชาชนไปสู่มืออาชีพ 2. พัฒนาไปสู่เมือง IT 3. พัฒนาภูมิทัศน์
ไปสู่เมืองน่าอยู่อาศัย 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยทุกกลุ่มวัย 5. พัฒนาสถานที่ออกก าลังกาย การกีฬา 
ไปสู่ Sport Tourism 
 ซึ่งในโค้งสุดท้ายนี้ได้มีการตอกย้ านโยบายว่าสามารถท าได้จริง และท าได้ทันทีรวมถึงการปรับทัพของผู้สมัคร
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม โดยมีการผสมผสานระหว่างนักการเมืองที่เคยท างานมาแล้วและคนรุ่นใหม่ที่มีเจตนา
และแนวคิดตรงกันมาท างานร่วมกันซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันคนรุ่น
ใหม่ได้สนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น และมีแนวคิดที่จะสร้างอนาคตด้านคุณภาพชีวิตซึ่งการเมืองท้องถิ่นเป็นรากฐาน
ส าหรับการพัฒนาในทุกมิติและเป็นจุดรากฐานที่ส าคัญของการเมืองในระดับชาติ  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

24 

 

 ขณะที่คู่แข่งขันแม้จะเป็นคนหน้าใหม่ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก แต่ก็เป็นคนหน้าเก่าส าหรับการ
ท างานการเมืองในเทศบาลนครนครปฐม เมื่อ นายรัฐการ พรรณพัฒน์ หรือรองเอ อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
นครปฐม สมัยที่ผ่านมา ผู้สมัคร หมายเลข 1 ได้น าลูกทีมมาร่วมลงแข่งขันใน สนามนี้ครบทั้ง 24 ในชื่อกลุ่ม ร่วมพลัง ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของคนในหลายแวดวงในพ้ืนที่ ซึ่งได้ใช้แนวคิดว่า "ร่วมพลังเปลี่ยนนครปฐมไป
กับพวกเรา"  
 ส่วนนโยบายของ นายรัฐการ หรือรองเอ คือ การเปลี่ยน ซึ่งวางแนวคิดว่า นครปฐม เป็นเมืองเก่าแก่ ที่มีเสน่ห์ 
แต่สิ่งอ านวยความสะดวกถูกปล่อยทิ้งเหมือนบ้านที่ไม่ได้รับการดูแล การก่อสร้างอาคารบดบังทัศนียภาพไม่น่ามอง 
สายไฟรุงรัง ทางเท้าไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง  มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ รากไม้บดบังท่อระบายน้ า ทางเดินคนพิการไม่
เพียงพอ สถานที่ออกก าลังกายไม่มากพอ และทุกครั้งที่ฝนตกมักจะมีเสียงบ่นเรื่องน้ าท่วมเมือง สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการ
แก้ไข และได้มีการน าทีมวิศวกรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านผังเมืองมาร่วมวางแผงเพ่ือแก้ปัญหาและมีการปรับแก้น าใน
คลองเจดีย์บูชาให้กลับมาสวยใสเหมือนเดิม ซึ่งรวมเรียกว่า การเปลี่ยนเมืองนครปฐม จากสิ่งที่เคยเป็น  
 ในช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงในเขตเทศบาลนครนครปฐม จึงเป็นสนามที่เรียกว่าถูกจับตามากที่สุดในสนาม
การเมืองระดับท้องถิ่นครั้งนี้ ว่าตระกูลแก้วพิจิตร จะสามารถรักษาเก้าอ้ีไว้ได้อีกสมัยหรือไม่เพราะตั้งแต่มีการยกระดับ
การเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครนครปฐม ตระกูลแก้วพิจิตร ยังไม่เคยเพ่ียงพร้ า เสียเก้าอ้ีให้กับกลุ่มการเมืองใดเลย 
การเลือกตั้งครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ที่ชัดเจนอีกครั้งว่าใครที่จะ
สามารถก้าวเข้ามานั่งในต าแหน่งนายกเล็กเมืองเจดีย์ใหญ่ ซึ่งจะเป็นนายเสรินทร์ ผู้ที่ มีประสบการณ์การบริหารงาน
มาแล้ว หรือจะเป็นนายรัฐการ หรือรองเอ ที่ตั้งเป้าจะมาล้มช้างในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ วันที่ 28 มีนาคมนี้ รู้กัน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227665  
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 24 มีนาคม 2564 15:20 น.    
 “เสรินทร์ แก้วพิจิตร” ตั้งเป้ามากลับมานั่งนายกเล็กนครนครปฐม “รองเอ” น าคนรุ่นใหม่ประกาศล้มช้างเจ้าของพื้นที่เดิม 
 

 
 
 ศึกชิงเก้าอ้ีนายกเทศมนตรีนครนครปฐม คึกคัก “นายกเสรินทร์” หวนคืนสนามปัดฝุ่น 8 ปี หวังกลับมานั่งใน
ต า แ ห น่ ง  ฐ า น ทั พ ข อ ง ต ร ะ กู ล แ ก้ ว พิ จิ ต ร  อี ก ค รั้ ง  ว า ง น โ ย บ า ย  9 ต้ อ ง ท า  5 พั ฒ น น า  อี ก ฟ า ก  
“รองเอ” อดีตรองนายกฯ สมัยล่าสุด หวังน านโยบายเปลี่ยนเมือง มาล้มช้าง ใครดีใครอยู่ 28 มีนาคมนี้รู้เรื่อง 
 บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม ในช่วงโค้ง
สุดท้าย ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากผู้สมัครทั้ง 
2 ทีม ซึ่งเป็นผู้สมัครที่เป็นกลุ่มการเมืองเก่าแก่ของจังหวัดนครปฐม ต่างขนทีมงานเดินลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้น
เพ่ือโกยคะแนนจากประชาชนในพื้นเพ่ือหวังเข้าวินสู่ชัยชนะในวันสุดท้าย 
 โดยนายเสรินทร์ แก้วพิจิตร หรือ นายกเสรินทร์ ผู้สมัครนายกเทศมนตนรีนครนครปฐม หมายเลข 2 เป็นแม่
ทัพในการน าสมาชิก 24 คน ลงสนามเลือกตั้ง ภายในนามกลุ่มสันติธรรม ซึ่งในอดีตเคย นั่งในเก้าอ้ีนี้มาแล้วถึง 2 สมัย 
หลังจากได้วางมือไปแล้วเมื่อ 8 ปีก่อน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจาก นายสุนทร แก้วพิจิตร อดีต
ประธานสภาเทศบาลนครนครปฐม ผู้เป็นบิดาให้กลับมาชิงชัยอีกครั้ง โดยมีฐานเสียงหลักที่ ตระกูลแก้วพิจิตร ได้สร้าง
เอาไว้เมื่อ 40 กว่าปีก่อน ซึ่งยังคงเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน 
 นโยบายหลัก ที่นายเสรินทร์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้น ามาใช้เป็นกลยุทธในการหาเสียงครั้งนี้ ได้วางแนวคิด 9 ที่
ต้องท า คือ 1.การบริการต้องฉับไว 2.น้ าปะปาต้องใสและไหลแรง 3.ไฟต้อสว่างทางดี 4.ชุมชนต้องสะอาดและงามตา 5.
คลองเจดีย์บูชาต้องช่วยกันดูแล ต้องสะอาดละงามตา 6.สุขภาพต้องมาก่อน 7.สถานที่ออกก าลักายต้องเพียงพอ 8.น้ า
ต้องไม่ท่วม 9.การศึกษาทุกระดับต้องได้รับการยอมรับ และ 5 สิ่งที่ต้องพัฒนา 1.การบริการพ่ีน้องประชาชนไปสู่มือ
อาชีพ 2.พัฒนาไปสู่เมือง IT 3.พัฒนาภูมิทัศน์ไปสู่เมืองน่าอยู่อาศัย 4.พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยทุกกลุ่มวัย 
5.พัฒนาสถานที่ออกก าลังกาย การกีฬา ไปสู่ Sport Tourism 

ซึ่งในโค้งสุดท้ายนี้ได้มีการตอกย้ านโยบายว่าสามารถท าได้จริง และท าได้ทันทีรวมถึงการปรับทัพของผู้สมัคร
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม  

https://siamrath.co.th/n/230017
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โดยมีการผสมผสานระหว่างนักการเมืองที่เคยท างานมาแล้วและคนรุ่นใหม่ที่มีเจตนาและแนวคิดตรงกันมา
ท างานร่วมกันซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้สนใจเรื่อง
การเมืองมากขึ้น และมีแนวคิดที่จะสร้างอนาคตด้านคุณภาพชีวิตซึ่งการเมืองท้องถิ่นเป็นรากฐานส าหรับการพัฒนาใน
ทุกมิติและเป็นจุดรากฐานที่ส าคัญของการเมืองในระดับชาติ 
 ขณะที่คู่แข่งขันแม้จะเป็นคนหน้าใหม่ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก แต่ก็เป็นคนหน้าเก่าส าหรับการ
ท างานการเมืองในเทศบาลนครนครปฐม เมื่อ นายรัฐการ พรรณพัฒน์ หรือรองเอ อดีต รองนายกเทศมนตรีนคร
นครปฐม สมัยที่ผ่านมา ผู้สมัคร หมายเลข 1 ได้น าลูกทีมมาร่วมลงแข่งขันในสนามนี้ครบทั้ง 24 ในชื่อกลุ่ม ร่วมพลัง ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของคนในหลายแวดวงในพ้ืนที่ ซึ่งได้ใช้แนวคิดว่า "ร่วมพลังเปลี่ยนนครปฐมไป
กับพวกเรา" 
 ส่วนนโยบายของ นายรัฐการ หรือรองเอ คือ การเปลี่ยน ซึ่งวางแนวคิดว่า นครปฐม เป็นเมืองเก่าแก่ ที่มีเสน่ห์ 
แต่สิ่งอ านวยความสะดวกถูกปล่อยทิ้งเหมือนบ้านที่ไม่ได้รับการดูแล การก่อสร้างอาคารบดบังทัศนียภาพไม่น่ามอง 
สายไฟรุงรัง ทางเท้าไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ รากไม้บดบังท่อระบายน้ า ทางเดินคนพิการไม่
เพียงพอ สถานที่ออกก าลังกายไม่มากพอ และทุกครั้งที่ฝนตกมักจะมีเสียงบ่นเรื่องน้ าท่วมเมือง สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการ
แก้ไข และได้มีการน าทีมวิศวกรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านผังเมืองมาร่วมวางแผงเพ่ือแก้ปัญหาและมี การปรับแก้น้ าใน
คลองเจดีย์บูชาให้กลับมาสวยใสเหมือนเดิม ซึ่งรวมเรียกว่า การเปลี่ยนเมืองนครปฐม จากสิ่งที่เคยเป็น 
 ในช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงในเขตเทศบาลนครนครปฐม จึงเป็นสนามที่เรียกว่าถูกจับตามากที่สุดในสนาม
การเมืองระดับท้องถิ่นครั้งนี้ ว่าตระกูลแก้วพิจิตร จะสามารถรักษาเก้าอ้ีไว้ได้อีกสมัยหรือไม่ เพราะตั้งแต่มีการยกระดับ
การเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครนครปฐม ตระกูลแก้วพิจิตร ยังไม่เคยเพี่ยงพร้ า เสียเก้าอ้ีให้กับกลุ่มการเมืองใดเลย 
 การเลือกตั้งครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ที่ชั ดเจนอีกครั้งว่า
ใครที่จะสามารถก้าวเข้ามานั่งในต าแหน่งนายกเล็กเมืองเจดีย์ใหญ่ ซึ่งจะเป็นนายเสรินทร์ ผู้ที่มีประสบการณ์การ
บริหารงานมาแล้ว หรือจะเป็นนายรัฐการ หรือรองเอ ที่ตั้งเป้าจะมาล้มช้างในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ วันที่ 28 มีนาคมนี้ รู้
กัน 
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 24 มีนาคม 2564 15:37 น.   
 “หน่อย อัศนี” ชู 14 นโยบาย พัฒนาเมืองเชียงใหม่ชีวิตดี -มีกิน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายอัศนี บุรณุปกรณ์ อดีตเลขานายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้สมัคร
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หมายเลข 2 หัวหน้ากลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภา (สท.) เบอร์ 
1-2-3-4-5-6 )ครบทั้ง 4 แขวง แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย และกลุ่มผู้สนับสนุนได้ออก
เดินพบปะผู้ประกอบการค้าและประชาชนตามชุมชน พร้อมน านโยบายพัฒนาเขตเมืองเชียงใหม่ทั้ง 4 แขวงให้น่าอยู่
ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ กล่าวว่า ทางกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม มีนโยบายที่พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเรื่อง
ปากท้อง และด้านคุณภาพชีวิต ของชาวชุมชน 1. เพ่ิมการจ้างงาน ลดภาระช่วงโควิด 19.เพ่ิมการจ้างงานของเทศบาล
ทันที ให้ประชาชนในแต่ละแขวงมีโอกาสท างานช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจเพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆของเ ขต
เมือง 2.มีตลาดชุมชนครบทุกแขวง สร้างพ้ืนที่ค้าขายให้ประชาชน สร้างและบริหารจัดการตลาดชุมชนโดยใช้พื้นที่ว่างใน
เมืองของเทศบาลซึ่งสามารถด าเนินการได้เลยทันทีให้เป็นพ้ืนที่ค้าขายของคนในแต่ละแขวง โดยใช้งบประมาณของ
เทศบาลสนับสนุนและบริหารจัดการ 3.เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวได้ทั้งปี เปลี่ยนเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนพ่ึงพา
นักท่องเที่ยวเชิงคุณค่า เพ่ิมและพัฒนาจุดท่องเที่ยวในเขตเมืองด้วยการพัฒนาทางเท้าให้น่าเที่ยวน่าเดิน ลดป้ายโฆษณา
โดยเฉพาะเขตเมืองเก่า 
 4.พัฒนาตลาดประเพณีก่ึงถาวรและเทศกาลท่องเที่ยวให้ยิ่งใหญ่ โดยร่วมมือกับภาคสังคม กลุ่มคนรุ่นใหม่ และ
กลุ่มน าไปประกอบอาชีพได้จริงทางวัฒนธรรม ในการพัฒนาถนนคนเดินที่มีระยะเวลายาวขึ้น มีการคุมรูปแบบและการ
ออกแบบตกแต่งให้มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมค้าขายและแสดงสินค้าได้อย่างเท่า
เทียมกัน 5.สร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาฝีมือ เรียนแล้วหาเงินได้จริง โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเอกชนในการ
พัฒนาฝีมือ เพ่ือลดความเหลี่ยมล้ าในสังคมกระจายโอกาสทางการศึกษานอกรูปแบบ พัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาเป็นศูนย์
พัฒนาและการเรียนรู้ต่อยอดเน้นให้น าไปประกอบอาชีพได้จริง 
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6.ตลาดน าเดิน พัฒนาคุณภาพตลาดในเขตเทศบาลร่วมกับเอกชนให้มีคุณภาพมากขึ้น และจัดพ้ืนที่รองรับ
การค้าขายในชุมชนเพ่ือให้พ่ึงพาการท่องเที่ยวภายในประเทศได้ในระยะยาวและด้านคุณภาพชีวิต ของชาวชุมชน 7.
พัฒนาบริการของโรงพยาบาลเทศบาล กระจายศูนย์บริการ ด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกแขวง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการของโรงพยาบาลเทศบาล ลดระยะเวลาการรอคอย กระจายการรับยาไปที่ศูนย์ อสม.และเพ่ิมศูนย์ให้บริการทาง
สุขภาพเบื้องต้นของเทศบาล(ปฐมภูมิ) ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกแขวงมากยิ่งขึ้น 8.ถังขยะสาธารณะเพ่ือเมืองสะอาดน่าเดิน 
ท าความร่วมมือในการวางถังขยะสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล โดยไม่รบกวนหน้าบ้านใคร เพ่ือส่งเสริมรณรงค์
ให้นักท่องเที่ยวและชาวชุมชนทิ้งขยะให้เป็นที่ เมืองสะอาดน่าท่องเที่ยวและแยกขยะเท่าที่ท าแล้วเกิดประโยชน์ได้จริง 
โดยเฉพาะประเภทขวดพลาสติกเพื่อน าไปรีไซเคิลได้สะดวกลดการสะสมและแพร่กระจายของเชื้อโรคในชุมชนต่างๆ 
 9.เพ่ิมปอดสุขภาพและที่เล่นกีฬาให้เมือง สวนสาธารณะและสนามกีฬาต้องจัดให้มีห้องน้ าสะอาด ไฟส่องสว่าง
ปลอดภัยให้เป็นพ้ืนที่นันทนาการของชาวเชียงใหม่ทุกช่วงอายุ เปลี่ยนและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยเพ่ิม
อุปกรณ์กีฬาให้เหมาะกับทุกช่วงอายุ 10. ยกระดับบริการของเทศบาลให้ทันสมัย เป็นมิตรกับประชาชนทุกระดับ พัฒนา
บริการต่างๆ ของเทศบาลให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเป็นมิตรกับประชาชนทุกระดับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เทศบาลใช้เทคโนโลยี
เชื่อมข้อมูล เพ่ือลดการใช้กระดา เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เร็วขึ้น 
จัดตั้งศูนย์บริการเทศบาลสายฟ้าเพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทันท่วงที 11. ลดปัญหาป้ายโฆษณา เปลี่ยนเป็นป้าย
อัจฉริยะเพ่ือชาวเชียงใหม่ ป้ายในตัวเมืองต้องมีเท่าที่จ าเป็นและไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนสัญจร เปลี่ยนป้ายที่มีอยู่
ให้เป็นระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของอากาศ และการแจ้งเตือนอ่ืนๆที่ส าคัญอาทิ การซ่อมทางการจราจร ความ
เสี่ยงน้ าท่วม 
 12.เพ่ิมความสามารถ อสม.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน อสม.คือบุคคลากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน
ต่างๆจึงต้องพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการฝึกอบรมและให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เพราะเราก าลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 13.สร้างศูนย์ข้อมูล และการออกแบบพัฒนาเมือง ให้เป็นสภาสร้างสรรค์ของชาวเมืองเชียงใหม่ 
สร้างพ้ืนที่เปิดให้เกิดการเรียนรู้ และเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาเมือง ตรวจสอบการท างานของเทศบาล ได้สร้าง 
mupicipal open data เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ประชาชนน าไปช่วยสร้างสรรค์ต่อยอดได้เทียบเท่าเมืองชั้นน า
ของโลก เพราะความสามัคคีของประชาชนที่ร่วมกันยอมขับเคลื่อนเมืองให้พัฒนาได้อย่างไร้ขีดจ ากัด 14.โรงเรียน
คุณภาพใกล้บ้าน พัฒนาความสามารถของครูในโรงเรียนเทศบาล ท าความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นน าของประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอนของเทศบาลควบคู่กับการพัฒนาอาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน อนาคตของเมืองต้อง
พ่ึงพาการศึกษาที่ดี ช่วยให้เยาวชนอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเรา ที่กล่าวมาเป็นนโยบายที่ 
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24 มีนาคม 2564 16:26 น.    
อดีตนายกอ้อย “ก าภล เมืองโคตร” น ากลุ่มหนองคายก้าวหน้า เดินหน้าปราศรัยหาเสียงโค้งสุดท้าย 
 

 
 

อดีตนายกอ้อย “ก าภล เมืองโคตร” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เบอร์ 1 น ากลุ่มหนองคายก้าวหน้า 
“กล้าน า ท าจริง” เดินหน้าปราศรัยหาเสียงโค้งสุดท้าย ชูนโยบาย “สานงานต่อ ก่องานใหม่” ม่ันใจประชาชนเท
คะแนนให้จากผลงานที่ชัดเจน อ้อนขอประชาชนเลือก สท.ท้ัง 3 เขต ยกทีม 
 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2564 ณ เวทีปราศรัยหาเสียงชั่วคราวชุมชนจอมมณีบริเวณสะพานห้วยวังฮู ในเขตเทศบาล
เมืองหนอคาย นายก าภล เมืองโคตร หัวหน้ากลุ่มหนองคายก้าวหน้า “กล้าน า ท าจริง” เร่งเปิดเวทีปราศรัยหาเสียงสู้ศึก
เลือกตั้งชิงเก้าอ้ีนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมช่วยลูกทีมผู้สมัคร สท.เขต 1 ทั้ง 6 คน 
ขอคะแนนเสียงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1(ชุมชนจอมมณี –ชุมชนบ้านเหล่ามีชัย-ชุมชนหนองบัว-
ชุมชนหนองบัวทอง ) และขอคะแนนเสียงจากประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังนโยบาย 
 นายก าภล กล่าวว่า ส าหรับผลงานเด่น ๆ ที่ทีมหนองคายก้าวหน้า ได้ท าเพ่ือพ่ีน้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 
หรือชาวเมืองหนองคาย นั่นก็คืนการก่อสร้างถนนและลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ าโขง ซึ่งมีระยะทางทั้งหมด ราว 4 
กิโลเมตร ซึ่งเราในฐานะอดีตผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายในสมัยที่ผ่านมา ได้จัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมือง
หนองคายบางส่วน ด าเนินการก่อสร้างล่วงหน้า จากนั้นก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งทั้งหมดก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองหนองคายและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและก็เป็นผลงานของทีมหนองคายก้าวหน้า ในการประสานงานเพื่อก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้กับพ่อแม่
พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ส าหรับสโลแกนหนองคายก้าวหน้ากล้าน าท าจริงนั้น เกิดขึ้นจากการลง
สนามเลือกตั้งครั้งแรก จริงๆ ก็คือ เรากล้าที่จะเป็นผู้น า เมื่อพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนให้ความวางไว้ไว้วางใจเป็นผู้น าแล้ ว 
ก็ต้องท าในสิ่งที่น าเสนอหรือนโยบายที่ทางกลุ่มได้ให้ไว้กับประชาชน ส่วนสโลแกนอีกหนึ่งสโลแกนก็คือ “สานงานต่อ 
ก่องานใหม่” นั่นก็คือ ในหลายๆ โครงการ เราได้น าเสนอต่อส านักงบประมาณ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือน าไปเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือที่จะดึงงบประมาณเหล่านั้นออกมาด าเนินงานให้ส าเร็จ 
นั่นก็คือการก่องานใหม่ 
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  นอกจากนี้ กลุ่มหนองคายก้าวหน้า ก็ยังมีแนวนโยบายที่จะสนับสนุนการเพ่ิมคุณภาพและ ประสิทธิภาพด้าน
การศึกษา โดยการจัดท าโรงเรียนสองภาษา “Mini English Program” และอีกอย่างก็คือการจัดท าโรงเรียนสาธิต
เทศบาล ซึ่งเราก็ได้ประสานงานกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยได้ท าการเปิดการ
เรียนการสอนมาแล้ว 1 ปี และก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็น อย่างมาก จากนั้นเราก็จะผลักดันให้เกิดศูนย์
วิทยาศาสตร์หรือท้องฟ้าจ าลองเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคาย และนี่ก็คือการก่องานใหม่ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนในเขตเทศบาล 
  รวมถึงพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนงานด้านอ่ืนๆ เราก็ได้วางระบบให้มีความสะดวก สะอาด  
ปลอดภัยไว้เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้เพ่ือให้คนหนองคายมีความสุข พร้อมก้าวเข้าสู่ Smart City ในอนาคต ดังนั้นพวกเราจึง
อยากเข้ามาสานต่องานที่ได้ตั้งใจเอาไว้ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม นี้ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เลือกหมายเลข 1 นายก าภล เมืองโคตร พร้อมผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองหนองคายทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง หมายเลข 1 – 6 ยกทีม เพ่ือหนองคายก้าวหน้าต่อไป. 
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วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564, 16.30 น. 
'ช่อ พรรณิการ์' ลงพ้ืนที่บุรีรัมย์ ช่วยหาเสียงผู้สมัครนายกฯหนองตาด 
 

 
 
โฆษกคณะก้าวหน้า อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่  จ.บุรีรัมย์ หาเสียงช่วยผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบล
หนองตาด  เรียกร้องประชาชน ช่วยกันสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจอยู่ในมือเราก าหนดได้เองในวัน
เลือกตั้ง คาดแข่งขันสูง 5 ผู้สมัคร ชิงนายกฯ 
 วันที่ 24 มีนาคม 2564 น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้เดินทางมา
ปราศรัยหาเสียงช่วย นางสาวกาญจนา เขียวรัมย์ อดีตข้าราชการเทศบาลต าบลหนองตาด ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบล
หนองตาด หมายเลข 5 โดยมีทีมงานคณะก้าวหน้าบุรีรัมย์ ประชาชนชาวต าบลหนองตาด เข้าร่วมฟังการปราศรัย ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ อสม.มาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้มาร่วมฟังการปราศรัย ท่ามกลางการดูแลความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ ที่ศาลาวัดโคกมาบสมอ หมู่ที่ 20 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 โดย น.ส. พรรณิการ์ ได้กล่าวถึงการบริหารส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลฯ มีความส าคัญอย่างไรบ้าง งบประมาณ
ที่จะลงมาหาพี่น้องประชาชน ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการยึดอ านาจ งบประมาณแผ่นดิน
ได้ตกมาถึงพ่ีน้องประชาชนน้อยมาก จึงขอให้พ่ีน้องประชาชน ช่วยกันสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลง 
 อยากให้ประชาชนเรียกร้อง การบริหารที่ดี  เราเป็ นเจ้าของประเทศ จึงต้องเรียกร้องและต่อสู้  ใน
วันที่ 28 มีนาคม 2564 เดินเข้าไปแล้วเลือก นางสาวกาญจนา เขียวรัมย์ ซึ่งเสียงของทุกท่านมีความหมาย ให้เลือก
อนาคตใหม่เพ่ืออนาคตของลูกหลาน เบอร์ไหนที่มาให้ 500 บาท หรือ 1,000 บาท เราก็ได้ใช้เท่านั้น แต่เขาเข้ามา
บริหารเงิน 300 ล้านบาท ในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งเป็นภาษีของเรา หรือจะเลือกเอาการบริหารที่ดี 
 “อ านาจอยู่ในมือเราเราก าหนดได้เองในวันเลือกตั้ง ไม่ต้องไปแบมือขอใคร ในฐานะประชาชนเราจะเลือกคน
ที่มารับใช้ประชาชน ให้เลือกเบอร์ไหนก็ได้ แต่ให้เลือกเบอร์ 5 นางสาวกาญจนา เขียวรัมย์ เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรี
ต าบลหนองตาด” 
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ส าหรับเทศบาลต าบลหนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี จ านวน  5 คน ได้แก่ 
หมายเลข 1 นายณรงค์ ประพิณ อดีตนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด หมายเลข 2 นายจ ารัส เสนาปักธงชัย อดีต ผอ.
โรงเรียนบ้านนากลาง หมายเลข 3 นางสาวพิมานมาศ ทองทรวง ทนายความ หมายเลข 4  นายวิเชียร อินกะสังข์ อดีต
รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด และหมายเลข 5 นางสาวกาญจนา เขียวรัมย์ อดีตข้าราชการเทศบาลต าบลหนองตาด 
 ท าให้การเลือกตั้งเทศบาลต าบลหนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ครั้งนี้ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะผู้สมัครส่วน
ใหญ่ล้วนเป็นคนในพ้ืนที่ และเคยอยู่กลุ่มการเมืองเดียวกันมาก่อน จะแยกมาตั้งกลุ่มลงแข่งขันกันเอง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/561468  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/227747  
  

https://www.naewna.com/politic/561468
https://www.banmuang.co.th/news/politic/227747
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วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564, 16.42 น. 
เมืองสัตหีบ อยู่ในมือเรา เลือกคนดีมีคุณธรรม (นายกเทศมนตรี) เข้ามาแก้ไขปัญหา 
 

 
 

 นับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นเมืองในต านานโจรสลัดหีบ 
7 ใบ และเป็นเมืองอยู่ในพ้ืนที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนั้น ผู้น าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงถือมีบทบาทต่อการพัฒนาบ้านเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ให้ได้มีการพัฒนาควบคู่ไป
กับความเจริญ ที่ก าลังเกิดขึ้นในอนาคต “ผู้น า” จ าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล บริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
 ในวันที่ 28 มี.ค.64 ประกาศให้เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่จะชี้ชะตาต าแหน่ง “นายกเทศมนตรีเมือง
สัตหีบ” ที่มีผู้สมัครชิงลงต าแหน่ง 3 คน คือ เบอร์ 1 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี อดีตนายกเทศมนตรี 3 สมัย “กลุ่มสัต
หีบยุคใหม่” ภายใต้นโยบาย สัตหีบเลิกจน สร้างคน สร้างรายได้ เบอร์ 2 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง อดีตผู้บัญชาการ 
ทัพเรือภาคที่1 ดีกรีอดีตผู้น าหน่วยก าลังรบทางเรือ “กลุ่มสัตหีบทีมเรา” อาสารับใช้พ่ีน้องประชาชน ภายใต้นโยบาย 
ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ร่วมพัฒนาบ้านเรา และเบอร์ 3 นายสภา พละวารี อดีตผู้สมัครชิงต าแหน่ง นายก อบจ.ชลบุรี คนรุ่น
ใหม่ไฟแรง มากด้วยความรู้ความสามารถ ดีกรีโปรแกรมเมอร์ ขออาสาเข้ามาพัฒนาความเจริญสู่เมืองสัตหีบ ด้วยเช่นกัน 
 ซึ่งนับเป็นความท้าทาย ที่ผู้เข้ามาบริหารเมืองสัตหีบ นอกจากการมุ่งมั่นพัฒนาความเจริญ ก็ไม่อาจมองข้าม
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน ที่เป็นปัญหาฝังรากลึกมายาวนาน อาทิ ปัญหา "น้ าท่วม" ช่วงเจ็ดร้อยไร่ กม.1 หน้า
โรงเรียนสิงห์สมุทร ทั้งท่ีเป็นเมืองติดทะเล ปัญหา "ขยะ" ชุมชนชายทะเล ใจกลางเมืองที่หมักหมมมานับสิบปี กลายเป็น
ศูนย์รวมขยะท าลายภาพลักษณ์ทางทะเลอย่างสิ้นเชิง ปัญหา "รถติด" ตลาดสัตหีบ และปัญหา “สายต่างๆ” ระโยง
ระยางไปทั่วเมืองท าลายทัศนียภาพ เมืองที่ข้ึนชื่อว่าเจริญแล้ว นับเป็นความท้าทายตอบโจทย์แด่ ผู้จะขึ้นมาด ารงต าแหน่ง 
 ชะตาเมืองสัตหีบ อยู่ในมือคุณ จะเจริญก้าวหน้า หรือจะย่ าแย่ลง ขึ้นอยู่กับทุกคะแนนเสียง ตอน (x) ไม่มีใคร
เห็น ขอจงใช้ความดีในหัวใจ และสติปัญญา วิเคราะห์เลือกคนดี มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ โดยไม่
เล็งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่พวกพ้อง จงนึกถึงอนาคตของเมืองสัตหีบ คิดถึงลูกหลาน เขาจะได้รับประโยชน์
อะไรจากการ “ผลาญงบประมาณแผ่นดิน” คุณจะไม่เสียใจหากเลือกคนดีเขามาบริหารแผ่นดิน "เมืองหีบเจ็ดใบ" บ้าน
ของพวกเรา 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227715  
  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/227715
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วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564, 19.52 น. 
โค้งสุดท้าย! “ยอดยิ่ง” ทิ้งทวน เปิดเวทีปราศรัยขอสั่งงานเก่าท างานใหม่ 
 

 
 

 เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่วัดเกสรวนาราม บ้านโกทา เลยโรงเรียนขามแก่นนคร ไปประมาณ 
2 กิโลเมตร ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองศิลา พร้อม
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล (สท.)ทั้ง 3 เขต ได้เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการลงคะแนนจริงใน
วันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีประชาชน ร่วมรับฟังการปราศรัยกลุ่มรักพัฒนาเมืองศิลาจ านวนมาก 
 นายยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองศิลา กล่าวว่าขอสวัสดีพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน ตลอดจน
สื่อมวลชนทุกคน ที่ได้ให้เกียรติมาวันนี้ ที่เป็นวันแรกที่ได้เปิดเวทีปราศรัย อยู่ที่วัดเกษรวนาราม บ้านเกษร ต.ศิลา อ.
เมือง จ.ขอนแก่น และในวันที่ 26 มีนาคม จะไปเปิดเวที อยู่ที่บ้านหนองกุง อันเป็นเวทีสุดท้ายของการหาเสียงของคณะ 
กลุ่มรักพัฒนาศิลา ซึ่งที่ผ่านมาเป็นนายกมาแล้ว 5 สมัย ในการขันอาสาสมัครเป็นนายกสมัยที่ 6 อยากจะสั่งงานเก่า 
ท างานใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ คิดว่าเป็นประโยชน์แก่หลายๆหน่วยงาน นั้นคือสิ่งที่อยากจะช่วยสนับสนุนคือการได้
ท างานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะก่อให้เกิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ 2 ณ หนองอีเลิง ข้างพุทธมณฑล ข้าง
อนุสาวรีย์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จึงจะขอลงชิงนายกอีกครั้งหนึ่ง 
 "จึงขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลศิลาได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง ผมเองก็ยังแข็งแรง ยังมีแรง อายุเป็น
เพียงตัวเลข ขนาดประธานาธิบดีสหรัฐ ยังอายุมากกว่าผมเขาเขายังท างานได้ ส่วนผมก็มีความรู้ความสามารถ ที่จะ
อาสาสานงานต่อ ในขณะนี้ผมก็ขอฝากเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน ชาวต าบลศิลาได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่ 
28 มีนาคมนี้กันทุกคน"นายยอดยิ่ง กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227746  
  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/227746
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วันพุธ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564, 20.17 น. 
"รองเอ" ผู้สมัครนายกเล็กนครปฐม น าทีมกลุ่มร่วมพลัง สาบานไม่ซื้อเสียง 
  

 
 

 วันที่  24 มีนาคม 2564 ที่ องค์พระปฐมเจดีย์ บริเวณหน้าพระร่วง นายรัฐการ พรรณพัฒน์ ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีนครนครปฐม หมาเลข 1 พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม ในนาม กลุ่มร่วม
พลัง ได้ร่วมกันกล่าวค าสาบานในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครปฐมและสมาชิกสภาเทศบาล นครนครปฐม ว่าไม่
มีการซื้อเสียงแน่นอนเพราะเชื่อว่าชาวเทศบาลนครนครปฐมมีความรู้ มีความคิดไม่เลือกคน ที่ซื้อเสียงหรือแจกของ
แน่นอน ทางกลุ่มร่วมพลังเน้นที่นโยบายในการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซึ่งเป็นปัญหา
เร่งด่วนของชาวเทศบาลนครนครปฐม และเรื่องปัญหาน้ าเน่าในคลองเจดีย์บูชา รวมถึงการจัดการขยะและทางเดินเท้า
ให้เดินได ้
  นายรัฐการ พรรณพัฒน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครปฐม น าทีมสมาชิกกลุ่มร่วมพลังเข้าสาบานต่อหน้า
พระร่วงโรจน์ฤทธ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ว่า "ข้าพเจ้า กลุ่มร่วมพลัง ขอให้ค าม่ันสัญญาต่อหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ว่า ในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม และสภาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐมที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความสุจริต มีความเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย กลุ่มร่วมพลัง จะไม่ซื้อสิทธิ์ ไม่ซื้อเสียงหากกระท าผิดจากที่ได้ให้
ค ามั่นสัญญาไว้ ขอให้ข้าพเจ้า ไม่มีความสุข ไม่มีความเจริญ แต่หากไม่ผิดค ามั่นสัญญา ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุข ความ
เจริญ รุ่งเรืองในและหากมีบุคคล หรือกลุ่มผู้บุคคลใด ซื้อเสียง ใส่ร้าย กลั่นแกล้ง กลุ่มร่วมพลังหรือผู้สมัครในกลุ่มร่วม
พลัง ขอให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลนั้น ประสบแต่ความฉิบหายหน้าที่การงานตกต่ า ล้มเหลว ครอบครัวไม่มีความสุข ไม่มีความ
เจริญ ชีวิต และหน้าที่การงาน สาธุ " 
 หลังจากท าพิธีสาบานตนไม่ซื้อเสียงแล้วทางกลุ่มได้เดินทางกลับและเตรียมไปขอคะแนนพ่ีน้องชาวนครปฐมต่อ
ในช่วงเย็นซึ่งนับเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในวันที่ 28 มีนาคม ที่จะถึงนี ้ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227748  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/227748
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24 มี.ค. 2564 
โค้งสุดท้าย "ช่อ" ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครก้าวหน้าหาเสียง 
 

 
 

"ช่อ พรรณิการ์" น าทีมให้ก าลังใจและช่วยผู้สมัครนายกเล็กเทศบาลนครโคราชกลุ่มเทศบาลก้าวหน้า เบอร์ 4 ขอ
คะแนนโค้งสุดท้ายให้กับทีมที่หาเสียงตามกรอบกฎหมาย ชูนโยบายคุณภาพครอบคลุมรอบด้าน เข้าถึงทุกรุ่นทุกวัย 
 เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 มีนาคม ที่โรงแรมลีโอซอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา "ช่อ" นางสาวพรรณิการ์  วานิช 
แกนน าคณะก้าวหน้า ได้เดินทางพบปะและให้ก าลังใจนายฉัตร   สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) 
นครราชสีมา เบอร์ 4 และผู้สมัครสมาชิกสภา (สท.) กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า จากนั้นได้ร่วมกันไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก " คณะ
ก้าวหน้า Proressive Movement " และ "ฉัตร  สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครเบอร์ 4 " โดยน าเสนอนโยบายและกิจกรรมเวิร์คช็
อปที่เก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลนครโคราช 
 นายฉัตร ฯ เปิดเผยว่า ช่วงโค้งสุดท้าย กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า ได้เน้นนโยบายหลัก "4 แก้ 4 ก้าว เพ่ือชาวโคราช" 
ได้แก่ 1.แก้เศรษฐกิจ 2.แก้รถติด 3.แก้โครงสร้างพ้ืนฐาน 4.แก้การเมืองให้โปร่งใส่ 1.ก้าวสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ 2.
ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 3.ก้าวสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมทางเทคโนโลยี 4.ก้าวสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลุ่ม
เทศบาลก้าวหน้ามีความตั้งใจ สร้างการเมืองใหม่ โดยใช้นโยบายน าเสนอแก้ไขปัญหาซ้ าซากทั้งน้ าท่วมขัง พ้ืนผิวถนน
ช ารุด น้ าประปาไหลค่อยหรือไม่ไหล ฯลฯ พวกเรามีความพร้อมมีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาเมืองให้สู่ความเจริญและ
ยึดมั่น ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ พบง่ายใกล้ชิดติดดินยิ่งกว่าเดิม  
 ด้าน น.ส.พรรณิการ์ ฯ แกนน าคณะก้าวหน้า กล่าวว่า กลุ่มเทศบาลก้าวหน้าเป็นทีมงานที่เข้มแข็งเดินหน้าหา
เสียงอยู่บนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ทุกคนมีคุณภาพพร้อมท างานรับใช้พ่ีน้องประชาชน
ถือเป็นตัวเลือกที่คณะก้าวหน้าเต็มใจน าเสนอและโดดเด่นที่สุดของคณะก้าวหน้า ด้วยนโยบายคุณภาพครอบคลุมรอบ
ด้านโดยเข้าถึงบุคคลทุกสถานะตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้สูงอายุ ในวันที่ 28 มีนาคม ชาวโคราชต้องตัดสินใจเลือกคนที่ดีมีคุณภาพ
ด้วยนโยบายและความมุ่งม่ันตั้งใจอย่างแท้จริง เพ่ือให้เมืองโคราชพัฒนายิ่งขึ้น 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378819204  
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378819204
https://thaibestoffer.com/click.php?key=ochhchhteeehyjb49v1q&cost=0.10476&c1=1818851&c2=255412
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24 มี.ค. 2564 
โคราชจัดดีเบต 4 ผู้สมัครขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์เข้มข้น 
 

 
 

เวทีดีเบตผู้สมัครนายกเล็กโคราชคึกคัก 4 ผู้สมัครขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์เข้มข้น ท่ามกลางผู้ร่วมฟังกว่า 300 คน โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นโคราช KCTV จัดขึ้นเป็นแนวทางให้ประชาชนตัดสินใจ
ว่าจะเลือกใครเข้ามาบริหาร 
 24 มีนาคม 2564  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับเคเบิ้ลทีวีท้ องถิ่นโคราช KCTV ได้จัดเวที
แสดงวิสัยทัศน์ หรือเวทีดีเบต ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาขึ้น โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดเวทีดีเบต และมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เดินทางมา
ขึ้นเวทีดีเบตครั้งนี้ครบทั้ง 4 คน ประกอบไปด้วย เบอร์ 1 นายอัคคชา พรหมสูตร กลุ่มโคราชมหานคร , เบอร์ 2 นาย
ประเสริฐ บุญชัยสุข กลุ่มโคราชชาติพัฒนา, เบอร์ 3 นายจักริน เชิดฉาย กลุ่มโคราชเพ่ือโคราช และเบอร์ 4 นายฉัตร สุ
ภัทรวณิชย์ กลุ่มก้าวหน้า ท่ามกลางผู้สมัคร ส.ท. กองเชียร์แต่ละกลุ่ม ประชาชน และนิสิตนักศึกษา ร่วมรับฟังการแสดง
วิสัยทัศน์กันกว่า 300 คน 
 โดยการจัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ได้มีหน่วยงานภาคเอกชนจัดขึ้นมาแล้วถึง 4 ครั้ง ส าหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร
แต่ละคน ขึ้นพูดแสดงวิสัยทัศน์คนละ 3 รอบๆ ละ 5 นาที ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนได้แสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาหลาย
เรื่อง ทั้งเรื่องปรับปรุงถนน ไฟฟ้า และน้ าประปา รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลด้วย 
 โดยนายอัคคชา พรหมสูตร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 1 กลุ่มโคราชมหานคร ได้ชูนโยบาย 
4 C ท าได้จริง ภายใน 90 วัน ได้แก่ 1.Clean การบริหารต้องสะอาดโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตัวเมืองต้องสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 2.Convenient สะดวกสบาย ขณะนี้เกิดปัญหาพ้ืนผิวถนนไม่เรียบ น้ าประปาไม่เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ าท่วมขังซ้ าซาก แก้ด้วยอุโมงค์น้ าใต้พ้ืนดินเพ่ือเร่งระบายน้ า 3.City of safety ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทั้ง 91 ชุมชน เพ่ือป้องปรามปัญหาสังคม
ในทุกมิต ิ
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 4.Care ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โครงการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจซบเซา ปรับภูมิทัศน์และเพ่ิมทางเดินทางริมถนน
ราชด าเนินให้ใหญ่ขึ้นเหมือนถนนข้าวสาร เพ่ือจัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ กระตุ้นการซื้อขายในเขตตัว
เมืองเก่าและเพ่ิมลานกิจกรรมให้คนเมือง แก้ปัญหา ชุมชนแออัดอย่างถาวร พัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลทุกระดับ 
 ด้านนายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 2 กลุ่มโคราชชาติพัฒนา ได้เสนอ
นโยบายในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา 5 ข้อ ได้แก่ 1.เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2.เมืองศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่งของอีสาน 3.เมืองท่องเที่ยว 4.เมืองกีฬา และ 5. เมืองอัจฉริยะ พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้มีการรื้อเรือนจ ากลาง
นครราชสีมาออกไปตั้งที่อ่ืน เพ่ือคืนพ้ืนที่ให้กับชาวเทศบาลนครนครราชสีมาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อีกด้วย 
 ขณะที่นายจักริน เชิดฉาย ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 3 กลุ่มโคราชเพ่ือโคราช ได้เสนอ
นโยบายพัฒนาพ้ืนที่ 5 ข้อเช่นกัน ได้แก่  1.ปรับปรุงคูเมืองเพ่ือสร้างตลาดสี่มุมเมือง ตลาดน้ า ตลาดนัด ส่งเสริม
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชาวเทศบาล 2.ยกระดับสินค้า SMEs และ OTOP ให้สามารถขายได้ทั่วโลก 3.ส่งเสริมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 4.ท าให้เมืองโคราช เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคึกคักตลอด 24 ชั่วโมง และ 5.สร้าง
แบรนด์ STREET FOOD อันดับ 1 ของอีสาน 
 ส่วนนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 4 กลุ่มก้าวหน้า ได้เสนอนโยบาย
หลัก "4 แก้ 4 ก้าว เพ่ือชาวโคราช" ได้แก่ แก้เศรษฐกิจ แก้รถติด แก้โครงสร้างพ้ืนฐาน แก้การเมืองให้โปร่งใส่ ก้าวสู่
ความมั่นคงทางสุขภาพ ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ก้าวสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมทางเทคโนโลยี และก้าวสู่เมืองแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมกับจะเปิดโอกาสให้เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียในการพัฒนาเมืองโคราช ให้มี
ความทันสมัยพร้อมรับความเจริญก้าวหน้าในอนาคตอีกด้วย 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819169?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  
 

  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819169?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819169?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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24 มี.ค. 2564 
จัดดีเบต 3 ผู้สมัครนายกนครอุดรฯประชันวิสัยทัศน์ 
 

 
 
จัดดี เบต 3 ผู้สมัครนายกนครอุดรฯประชันวิสัยทัศน์ โดยกกต.อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกั บ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี อีสานบิซ และโฮมเคเบิ้ลทีวีอุดรธานี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิด
ทางเลือกให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจในวันที่28 มีนาคมนี้ 
 24 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ ที่อุดรธานีฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี กกต.อุดรธานี 
เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี อีสานบิซ และโฮมเคเบิ้ลทีวีอุดรธานี 
ร่วมกันจัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายอิทธิ
พนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ กลุ่มนครหมากแข้ง (อดีตนายก ทน.อุดรธานี) , หมายเลข 2 นายวีระวัฒน์ ไวยยานุวัตต์ กลุ่มพลัง
อุดร และหมายเลข 3 นายธนดร พุทธรักษ์ กลุ่มรักษ์เมืองอุดรธานี ด าเนินรายการโดยนายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ 
บรรณาธิการอ านวยการอีสานบิซ 
 ค าถาม จากการให้แนะน าตัวเอง-แสดงวิสัยทัศน์ ตามด้วยปัญหาอุดรจะแก้เร่งด่วนคืออะไร มีความเห็นต่าง
อะไรบ้างกับคู่แข่ง เมื่อเป็นนายกฯจะท าอะไรเร่งด่วน-กลาง-ยาว ตอบค าถาม 3 ค าถามที่ไม่เหมือนกันจากการจับสลาก 
ค าถามเฉพาะของแต่ละผู้สมัคร และอุดรธานีมีดัชนีความสุดอันดับ 9 อีสาน อันดับ 39 ประเทศ ที่เกิดจาก 9 ปัจจัย 
(วัตถุนิยมสูง-ข่าวความรุนแรง-ความสัมพันธ์ครอบครัวขั้นวิกฤติ-ยาเสพติด-ขัดแย้งรุนแรงสูง-มีอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่าย-
ผู้คนไม่สามัคคี-ไม่ไว้วางใจกัน-ไม่โปร่งใส่-มีมลพิษ) จะท าอย่างไรให้ดัชนีความสุขดีข้ึน 
 ขณะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต ๆ ละ 6 คน ทั้ง 3 กลุ่ม น าคณะผู้ช่วยหาเสียงและผู้สนับสนุนมาร่วม
ชูป้าย ปรบมือส่งเสียงเชียร์ด้วยเรียกชื่อ และหมายเลขผู้สมัครของทีมตนเอง โดยผู้จัดฯให้แต่ละกลุ่มนั่งในกลุ่มตนเอง
จากด้านซ้ายไปด้วยขวาตามหมายเลข ท าให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และเป็นไปตามกติกาที่ก าหนดไว้ไม่มี
การใช้ภาษา และค าที่ไม่สุภาพ การตะโกนขัดการพูดอีกฝ่าย เชื่อฟังผู้ด าเนินรายการ แต่ก็มีเพียงบางคนออกมาแสดง
ท่าทาง หลังปิดเวทีให้ผู้สมัครทั้ง 3 กลุ่ม มาจับมือแบบไขว้ประสาน และไปร่วมกับกิจกรรมกับผู้สนับสนุน 
 ในเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของ หมายเลข 1 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ กลุ่มนครหมากแข้ง กล่าวถึงความพร้อม 
ท าทันที ท าทั่วถึง ท าต่อเนื่อง จะดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยการน าผลงานที่ผ่านมา จากประสบการณ์เป็น ส.ท. , 
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เทศมนตรี , รองนายกฯ และมาเป็นนายกฯ แผนงานถูกขับเคลื่อนต่อเนื่อง ภายในภารกิจที่ต้องท าในงบประมาณที่มีอยู่ 
และสานต่อพัฒนาเมืองต่อ ทั้งแก้ปัญหาน้ าท่วมเมือง สร้าง รพ.เทศบาลเพ่ือดูแลสุขภาพปฐมภูมิ สวนสาธารณะ 4 มุม
เมือง กล้องวงจรปิดเพื่อจราจรและความปลอดภัย ล่าสุดกล้องวงจรปิด 15 ทางเข้าออกเมือง (เอไอ.) 
 ผลงานที่ผ่านมามีตัวชี้วัดให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นการได้รับรางวัล "เมืองสะอาดที่สุดในประเทศ" ขณะที่ ระบบก าจัด
ขยะจาก "ฝังกลบ" พัฒนามาเป็นการแยกขยะเป็น "แท่งพลังงาน" เพ่ือก้าวเข้าสู่โรงงานไฟฟ้าในอนาคต ขณะการย้าย
เรือนจ ามีแนวคิดมานาน อดีตรัฐมนตรีฯและ ส.ส.ก็พยายามกัน ก็ยังไม่มีความชัดเจน สิ่งแรกที่จะท าเมื่อรับเลือกตั้ง คือ
ปากท้องของชาวบ้านต้องมาก่อนในภาวะระบาดของโควิด-19 ชาวบ้านต้องเข้าถึงช่องทาง สร้างโอกาสให้มากขึ้น กับ
ถนนคนเดินสี่มุมเมือง 
 จากค าถามเฉพาะ ตอบว่า ฟุตบาทเป็นของทุกคน แต่มีคนน าไปใช้ส่วนตน แนวทางคือแบ่งกันใช้พ้ืนที่ และ
ก าหนดจุดผ่อนผัน เพ่ือจัดเป็นฟู๊ดสตรีท , ปัญหาคุณภาพอากาศ PM 2.5 เกิดจากปัจจัยภายนอกจะแก้ไขด้วยการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว สองข้างถนน สวนสาธารณะ ที่รกร้าง ส าหรับปัญหาคนเร่ร่อนได้แก้ปัญหาคนไร้บ้านด้วยโครงการบ้านมั่นคง 
บ้านวันละบาท ได้กว่า 1,300 หลังคาเรือน ขณะปัญหาคนเร่รอน พร้อมสนับสนุนหน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนการพัฒนา
ห้วยหมากแข้ง ทน.อุดรธานี เสนอแนวทางการพัฒนา รัฐบาลมอบให้กรมโยธาฯ มาด าเนินการแล้วต่อเนื่อง 3 ปี 170 
ล้านบาท 
 ดัชนีชี้วัดความสุขน่าจะหมายรวม ทั้งจังหวัดอุดรธานีทั้งหมด ที่ผ่านมานครอุดรธานีมีตัวชีวัด ได้รับรางวัลเมือง
น่าอยู่มาแล้ว กรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น กลุ่มนครหมากแข้งก็ยังคงยืนหยัด ความเป็นกลุ่มนครหมากแข้ง ไม่ได้ไปอยู่ใน
ความขัดแย้ง ท าหน้าที่ดูแลบ้านเมือง 
 ด้าน หมายเลข 2 นายวีระวัฒน์ ไวยยานุวัตต์ กลุ่มพลังอุดร อดีตโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี กล่าวถึง
ประสบการณ์ รับราชการในเทศบาล 8 แห่ง 20 ปี และโยธาธิการ-ผังเมืองอุดรธานี มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอุดรฯ
ตลอดมา หนองประจักษ์-ศาลหลักเมือง-พิพิธภัณฑ์เมือง มีหลายเรื่องที่ถูกละเลย ขอเวลา 4 ปีแก้ไขปัญหา พัฒนา
ยกระดับ 12 โรงเรียนเทศบาล , เพ่ิมประสิทธิภาพถนนเข้าเมือง 2 สาย เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร ที่ก าลังจะเข้าขั้นวิกฤติ, 
เร่งรัดถนนตามผังเมืองรวม 2 สาย ที่ล่าช้ามากกว่า 35 ปี , รพ.เทศบาลเพ่ือผู้สูงอายุ , เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวกับ 2 หนอง
สาธารณะ 
 ตนเองเป็นผู้น าเสนอย้ายศูนย์ราชการ ออกไปอยู่นอกเมืองอุดรธานี เพ่ือแก้ไขปีญหาความแออัด ท าให้เกิดศูนย์
ราชการใหม่ที่ ต.โนนสูง ขณะการย้ายเรือนจ ากลางอุดรธานี ก็เป็นส่ วนหนึ่งที่จะให้อุดรธานีน่าอยู่ , การแก้ไขปัญหา
จราจร อยากจะให้ยกเลิก "เลนจักรยาน" ที่เอามาใช้บนถนน , ลดจ านวนไฟแดง-ไฟเขียวมาเป็น "วงเวียน" แนวทาง
ส าคัญคือ "โปร่งใส ไม่โกง จริงจัง" ชีวิตที่เหลืออยู่ ขอท าคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน 
จากค าถามเฉพาะ ตอบว่า ภูมิใจอุดรธานีไม่เคยมีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ เราอยู่กันแบบฉันท์พ่ีน้อง อยู่ด้วยความสมัครสมาน
สามัคคี อย่ามาคิดว่าเราจะต่างสีกัน หลังการรณรงค์หาเสียงเลือก จนมีผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว เราก็จะหันหน้าเข้า
มาหากัน ช่วยบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า 
 และหมายเลข 3 นายธนาดร พุทธรักษ์ กลุ่มรักษ์เมืองอุดรธานี วิศวกรฯ ประกาศนโยบายเมืองแห่งโอกาส ด้วย
แนวคิดใหม่ องค์ความรู้ใหม่ ด้วยยุทธศาสตร์ 15 ด้าน พัฒนาเมือง-เศรษฐกิจ-ทรัพยากรมนุษย์-สาธารณสุข/กีฬา-ความ
ปลอดภัย เป็นโอกาสเดียว ที่จะเปลี่ยนเมือง พบกับการเปลี่ยนแปลงทันทีที่ออกไปใช้สิทธิ จะไม่ใช้เวลานานถึง 13 ปี ขอ
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เพียง 4 ปีเท่านั้น จากปัญหาการใช้งบประมาณ ไม่ตอบสนองความต้องการประชาชน อาทิ ท่อระบายน้ าไม่มีในชุมชน , 
ถนนไม่เรียบ , ไฟฟ้าถนนไม่สว่าง และการจัดการขยะไม่ครอบคลุม และมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป 
 13 ปีท าอะไรอยู่ ท่อระบายน้ าในชุมชน ที่รณรงค์หาเสียงไว้ครั้งก่อน บ่อบ าบัดน้ าเสียมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท 
ท าไมแก้ไขปัญหาน้ าเน่า ในล าห้วยหมากแข้ง และล าห้วยมั่งไม่ได้ เมื่อได้รับเลือกตั้งสิ่งแรกจะท า คือ "สภาพลเมือง" ให้
ทุกคนมาช่วยกันดู ว่างบประมาณท่ีท าไปแล้ว ได้ตอบสนองความต้องการประชาชนหรือไม่ ขณะเดียวกันแผนงาน "ดูแล
ประชาชน 24 ชม." โดยใช้การสื่อสาร เทคโนโลยี ขึ้นมาช่วย ยืนยันท าได้ทั้งบุคคลากรและงบประมาณ 
 จากค าถามเฉพาะ ตอบว่า การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะเพ่ิมศักยภาพ รพ.เทศบาล นอกจากงาน 24 ชม. ยัง
จะบริการส าหรับผู้สูงอายุ 100 เปอร์เซ็นต์ มีบริการไปรับส่งมาโรงพยาบาล , ด้านเศรษฐกิจจะสร้างกิจกรรมในเมืองมาก
ขึ้น พร้อมลดค่าใช้จ่ายบริเวณถนนคนเดิน และจัดถนนคนเดินเพ่ิมในพ้ืนที่อ่ืน และการเพ่ิมงบให้โรงเรียน มากกว่าเงิน
อุดหนุนที่ได้รับตามปกติ ส าหรับการเพ่ิมดัชนีความสุข การเพ่ิมการมีส่วนร่วม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ดัชนีความสุข
จะตามมาเอง 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819120?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819120?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819120?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 
 
25 มีนาคม 2564 00:19 น.    
“กุลวัชร หงษ์คู” ชู 8 นโยบายท าได้จริง หาเสียงรักษาเก้าอ้ีนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร 
 

 
 

 นายกุลวัชร หงษ์คู อดีตนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ผู้สมัครชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร 
หมายเลข 2 ทีมรักษ์บ้านเกิด เร่งน าทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) ลุยลงพ้ืนที่หาเสียงเพ่ือสะสมแต้มคะแนน ซึ่ง
ล่าสุดจะเน้นไปที่บริเวณตลาด และตลาดนัดต่าง ๆ รวมทั้งตลาดนัดดังวัดโกรกกกราก โดยมีเสียงตอบรับจากประชาชน
เป็นอย่างด ี
 นายกุลวัชร กล่าวว่า การตัดสินใจลงมาเล่นการเมืองอีกครั้ง ชูเปลี่ยนแนวความคิดให้ทันเด็กรุ่นใหม่ มั่นใจ
สามารถเปลี่ยนเมืองบ้านเกิดให้ศิวิไลซ์กว่าเดิม ซึ่งเราถูกปล่อยให้บ้านของเราแช่แข็งมานานหลายปีแล้ว จึงถึงเวลาที่ต้อง
กลับมาเพ่ือเปลี่ยนโฉมบ้านเรา ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าเที่ยว สามารถให้พ่อแม่พ่ีน้องท ามาหากินได้ ลืมตาอ้าปากได้
ด้วยเศรษฐกิจในบ้านเราเอง ซึ่งขณะนี้ได้สร้างทีมงานมีคุณภาพ เพ่ือมาอาสาท าหน้าที่เพ่ือชาวบ้านอย่างแท้จริง ซึ่ง
สามารถพ่ึงพาทีม สมาชิกฯผู้สมัคร สท.ของตนได้ตลอด 
 นายกุลวัชร กล่าวอีกว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะเว้นวรรคเว้นช่วงการเลือกตั้งไปนาน แต่อย่างไรก็ตามการ
เลือกตั้งครั้งนี้ตนมี 7 นโยบายที่ท าได้จริง ตลอดจนการพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ เพ่ือเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยในเบื้องต้น มี
มีวางโยบายบางส่วน ดังนี้ 
1.จัดบริการฟรีแอพพลิเคชั่นในการเชื่อมต่อกับเทศบาล บนมือถือ , และท าระบบข้อมูลข่าวสารแจ้งต่างๆ งานส่งเสริม
การท่องเที่ยว, แจ้งความเดือดร้อน, ทั้งการยื่นขออนุญาตต่างๆ สามารถส่งตรงสู่ผู้บริหารได้แบบไม่เสียเวลา ที่สามารถ
ติดตามความคืบหน้าได้ ตามโครงการสร้างความปลอดภัยในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
2.รักษา สนับสนุน ผลักดันงานประเพณีท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ชุมชน อาทิเช่น งานเฉลิมฉลอง “18 มีนา สุขาภิบาลท่า
ฉลอม” ฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่ของระดับประเทศ ควบคู่การส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวและเพ่ือเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ดีข้ึน 
3.โครงการก าหนดแผนความสัญจรสะดวก และแก้ปัญหาการจราจรที่ช่วงสะพานมหาชัย-ถนนสหกรณ์ แบบยั่งยืนที่
ประสานส่วนกลางอยู่ 
 

https://siamrath.co.th/n/230172
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210325/c93f9591cb28419a3a5e91188cb637a66083cc3878be32ce0a2639682830b500.jpeg?itok=0W9T7dtl
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4.งานเร่งด่วนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ าประปาของเทศบาลให้มีมาตรฐานกว่าที่เป็นอยู่ เป็นต้น 
5.โครงการจัดเพ่ิมหาที่จอดรถให้ประชาชน และของซื้อมาจับจ่ายสินค้าบริเวณตลาดและตลาดสดในย่านมหาชัย 
6.เดินหน้าสั่งยกเลิกการจัดเก็บค่าจอดรถในเขตเทศบาล เพ่ือเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของการท่องเที่ยว 
7.เร่งติดตั้งตรวจเช็ควัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ที่เป็นปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และ 8.งานก าหนดตามแนวทางเพ่ือช่วยลดค่าครองชีพลงมา ท่ามกลางเหตุพิษวิกฤตโควิดฯ 
 นายกุลวัชร กล่าวว่า ทุกงานที่ชูขึ้นมาใช้แข่งขันเลือกตั้งนี้ขอยืนยันว่าท าได้จริง “ตามสโลแกนคิดจริง-ท าได้จริง 
ไม่ทอดทิ้ง ปชช.” ในแต่ละปัญหาความเดือดร้อน ขออาสากลับเข้าท างานเพ่ือการพัฒนาสานงานต่อ และก่องานใหม่ๆ 
อีกสมัย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/230172  
 
  

https://siamrath.co.th/n/230172
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วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564, 11.56 น. 
'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. วินิจฉัย อสม. ลงสมัครท้องถิ่นได้หรือไม ่

 
"ศรีสุวรรณ"ร้อง กกต.วินิจฉัย อสม.ลงสมัครท้องถิ่นได้หรือไม่ พร้อมสอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีขึ้นรูปบุคคลอ่ืน
หวังอาศัยบารมีเพิ่มคะแนนตนเอง เข้าข่ายเป็นการให้ประโยชน์อ่ืนใดเพื่อจูงใจหรือไม่ ก่อนหย่อนบัตร 28 มี.ค.นี้ 
 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้อง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยว่ากรณี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็น
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ เข้าข่ายไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่  โดยในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.นี้ พบว่ามีผู้สมัครที่เคยเป็นอดีต อสม.ลงสมัคร
จ านวนมาก โดยตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข อสม.จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท และยังได้รับสิทธิ
พิเศษต่างๆ รวมถึงสิทธิในการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย ไม่ต่างอะไรกับข้าราชการ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ และ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ได้ก าหนดว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐ 
จะมาสมัครเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นไม่ได้ รวมทั้งเห็นว่าหากให้ อสม.มีสิทธิสมัครจะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบ
กับงผู้สมัครทั่วไปที่ไม่ได้เป็น อสม.เนื่องจาก อสม.ใช้เงินของรัฐมาด าเนินการสร้างปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือประชาชนมาโดย
ตลอด เมื่อมาสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะได้เปรียบ กกต.จึงควรวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมาให้ชัดเจน 
 นอกจากนี้ ยังขอให้ กกต.ตรวจสอบกรณีผู้สมัครนายกเทศมนตรีน ารูปของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้สมัครมาขึ้นคู่กับ
ป้ายหาเสียงของตน ว่าเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 65(1) (5) 
หรือไม่ โดยพบกรณีดังกล่าวในพ้ืนที่ จ.นครสวรรค์ 
 "เห็นว่าการกระท าดังกล่าว เป็นการหวังจะได้คะแนนจากฐานเสียงของบุคคลมาสนับสนุนให้ได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรี ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจัดเตรียมเพ่ือจะให้ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
เสียงให้กับตนเองตามมาตรา 65(1) และ (5) จึงอยากให้ กกต.วินิจฉัยทั้งสองประเด็นนี้ให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง
สมาชิกและนายกเทศมนตรี เพราะหากเป็นความผิดก็จะได้ตัดสิทธิผู้สมัครก่อนการลงคะแนน ก็จะได้ไม่ต้องมีการ
เลือกตั้งใหม่ในภายหลัง รวมทั้งจะได้เป็นบรรทัดฐานในการลงสมัครและการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/561619  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2641013  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/97242  

https://www.naewna.com/politic/561619
https://www.matichon.co.th/politics/news_2641013
https://www.thaipost.net/main/detail/97242
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24/03/2564 19:24 

กกต. ตอบรับ “ไทยสร้างไทย” เป็นพรรคการเมือง 

 

 

กกต.ตอบรับ “ไทยสร้างไทย” เป็นพรรคการเมืองแล้ว ล่าสุดประเทศไทยมีพรรคการเมืองตามกฎหมาย 73 พรรค 

 กกต. วันนี้ (24 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงาน กกต.ได้เผยแพร่ข้อมูลพรรคการเมืองที่ด าเนินกิจการอยู่
ปัจจุบัน โดยเป็นข้อมูลอัปเดตวันที่ 23 มีนาคม 2564 มีจ านวน 73 พรรคการเมือง ในจ านวนนี้มี 3 พรรคการเมืองใหม่ 
ที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ตอบรับการยื่นขอจดแจ้งจัดตั้ง ได้แก่ 
 พรรคสหประชารัฐ หรือ สปร ที่ระบุวันจัดตั้งวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีนายทรรศชล พงษ์ภควัต เป็นหัวหน้า
พรรค น.ส.สมร ดีสมเลิศเป็นเลขาธิการพรรค 
 พรรคพลังสังคมไทย หรือ พ.ส.ม. ที่ระบุวันจัดตั้งวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีนายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ เป็น
หัวหน้าพรรค นายจารุพงศ์สกุล จิณะโชฒิกุล เป็นเลขาธิการพรรค 
 พรรคไทยสร้างไทย หรือ ทสท. ที่ระบุวันจัดตั้งวันที่ 23 มีนาคม 2564 มีนายสอิสร์ โบราณ เป็นหัวหน้าพรรค 
นายวัลลภ ไชยไธสง เป็นเลขาธิการพรรค 
 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น หนึ่งในผู้ยื่นจัดตั้งพรรคไทยส ร้างไทย ระบุว่าหลัง 
นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการยื่นขอจดจัดตั้งแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนน าของภาคจะมีการแถลง
เปิดตัวพรรค และพรรคจะมีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมทั้งประกาศจุดยืน และ
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคสร้างไทย ในช่วงเดือนเมษายน 
.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-661832  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/473433 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929125  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000028396  
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-661832
https://www.thansettakij.com/content/politics/473433
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929125
https://mgronline.com/politics/detail/9640000028396
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25 มีนาคม 2564 08:07 น.    
ศรีสุวรรณ บุกร้อง กกต. ผู้สมัครนายกเทศมนตรี 
ใช้รูปบุคคลอ่ืนขึ้นป้ายหาเสียงแทนตนผิดหรือไม่ 
 

 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ในพ้ืนที่อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ พบ ป้ายผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ได้จัดท าและติดตั้งป้ายหาเสียง โดยรูปภาพในป้ายหา
เสียงมิใช่เป็นรูปของผู้สมัคร หากแต่เป็นบุคคลอ่ืนที่มิได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งอาจเข้าข่ายหลอกลวงหรือจูงใจให้
เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัครได้ 
 จากข้อเท็จจริงปรากฏ ว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล) ในเขตต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ทีมรวมใจพัฒนา โดยนายอนุรักษ์ พงษ์
สาลี ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เบอร์ 2 ได้น ารูปของทีมงาน 2 ราย คือ นางศศิธร ศรีเพ็ง และนายนคร พิริยะโภคานนท์ 
มาข้ึนป้ายภาพพร้อมแปะเบอร์ 2 เพ่ือหาเสียง ทั้ง ๆ ที่บุคคลทั้งสองไม่ได้เป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งเอง โดยทีมรวมใจพัฒนา 
มีนายอนุรักษ์ พงษ์สาลี เป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งในต าแหน่งนายกเทศมนตรี เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งการกระท าดังกล่าว 
อาจส่งผลให้ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสับสน และอาจเข้าใจผิดในตัวผู้สมัครหรือทีมงานได้ 
 ทั้งนี้ ตามพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65 (1) และ (5) บัญญัติว่า ห้ามมิ
ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือการชักชวนให้ไป
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ คือ “จัดเตรียมเพ่ือจะให้
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ใด” และหรือ “หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้
เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด” ซึ่งนางศศิธร ศรีเพ็ง และ นายนคร พิริยะโภคานนท์ ก็ต่างเป็นบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในแวดวงการเมืองท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทีมรวมใจพัฒนา หวังจะได้ฐานเสียงจากบุคคลทั้งสอง บวกเพ่ิมกับ
ฐานเสียงของ นายอนุรักษ์ พงษ์สาลี ในการลงแข่งขันเลือกตั้งชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีที่จะเกิดข้ึนเร็วๆนี้ ซึ่งอาจท าให้
การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือให้ไต่สวนและ
สอบสวนในประเด็นดังกล่าว และให้วินิจฉัยต่อไปว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ ใน
ทุกระดับ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถน ารูปบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้สมัครมาจัดท าป้ายโฆษณาหาเสียงร่วมหรือแยกกับผู้สมัครได้
หรือไม่ด้วย โดยจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันพฤหัส ที่ 25 มี.ค.62 นี้เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ 
อาคาร B เพ่ือให้การเลือกตั้งทุกระดับเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/230191  
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/230191
https://siamrath.co.th/n/230191
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210325/c40ed7897bea433457c8cebcc1ac6347525553323f6839770101d9934d1c1ca4.jpg?itok=gPfh3njN
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 - 10:21 น. 
ด่วน! ศาลฎีการับค าร้อง ปปช. ปารีณาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายเเรง สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
 
ศาลฎีการับค าร้อง ปปช. ปารีณาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายเเรง สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ศาลฎีกาสนามหลวง ศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนในจังหวัด
ราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 
 โดยเห็นว่า ปปช. บรรยายพฤติการณ์ชัดเจนได้เนินการครบถ้วนเกี่ยวกับระเบียบการด าเนินคดีฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรม มีค าสั่งให้รับค าร้อง ที่ผู้ถูกร้อง ค้านว่าขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ศาลเห็นว่า พิเคราะห์ค าร้องยังไม่มีเหตุผล
เพียงพอที่จะให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องแล้ว ยกค าร้องจึงมีค าสั่งให้ น.ส.ปารีณา หยุด
ปฏิบัติหน้าที่เเละเเจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมนัดไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้ง 30 เม.ย.9.30 น. 
 ทั้งนี้ จากกรณีเมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ส านักคดี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นค าร้องขอให้ศาลฎีกา วินิจฉัยกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ (ผู้คัดค้าน) ส.ส.
ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมฯอย่างร้ายแรงหรือไม่ ภายหลังถูก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด กรณีถูกด าเนินคดีฟาร์มไก่บุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนใน จ.ราชบุรี ตามที่กองบังคับกา ร
ต ารวจปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (บก.ปทส.) แจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาไปก่อนหน้านี้ 
 ทั้งนี้ในท้ายค าร้องของป.ป.ช. ได้ขอให้ศาลฎีกามีค าสั่งว่า 1.ให้ น.ส.ปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาล
ฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีค าพิพากษา 2.ให้ผู้คัดค้านพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอน
สิ ท ธิ ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง ข อ ง ผู้ คั ด ค้ า น  แ ล ะ เ พิ ก ถ อ น สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง มี ก า ห น ด เ ว ล า ไ ม่ เ กิ น  10 ป ี
ขณะที่ น.ส.ปารีณา ได้ส่งค าคัดค้านขอความเมตตาจากศาลฎีกา ขอให้มีค าสั่งไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
 ทั้งนี้เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มีนาคม ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ได้นัดพิจารณาว่าจะประทับรับฟ้องคดี
กล่าวหา น.ส.ปารีณา ดังกล่าวหรือไม่ โดยองค์คณะผู้พิพากษา พิจารณาคดีดังกล่าวแล้วเห็นว่า … 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการป.ป.ช.มีมติชี้มูล
ความผิดว่า น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
โดยมิชอบดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/2%E0%B8%B0%E0%B8%B1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/2%E0%B8%B0%E0%B8%B1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/2%E0%B8%B0%E0%B8%B1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0.jpg
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กรณีเป็น ส.ส.กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง และกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ข้อ 17 ประกอบ ข้อ 27 วรรคสอง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัยต่อไป 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรฐานทางจริยธรรมฯ หมวด 1 ข้อ 11ระบุว่า ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม , ข้อ 17 ระบุว่า ไม่กระท าการใดที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง , ข้อ 27 ระบุว่า การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมในหมวด 1 ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง 
  ทั้งนี้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 87 ระบุว่า เมื่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีความเห็นว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่อง
ต่อศาลฎีกาวินิจฉัย โดยในวรรคสาม ระบุว่า ให้น าความในมาตรา 81 และมาตรา 86 มาใช้บังคับด้วยอนุโลม 
 มาตรา 81 ระบุว่า กรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ประทับฟ้องตามมาตรา 77  
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาฯมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่ศาล  ฎีกาฯ 
พิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับ แต่วันหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี  ก าหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีด้วย
หรือไม่ก็ได้ โดยวรรคสองระบุใจความส าคัญว่า หากถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้ว  ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทาง
การเมืองอีกตลอดไป 
 มาตรา 86 ระบุว่า กรณีค าพิพากษาของศาลฎีกาฯถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ และ
ยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2640411 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/833132  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.isranews.org/article/isranews/97087-isranews00-10.html  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-661993  
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2640411
https://www.dailynews.co.th/politics/833132
https://www.isranews.org/article/isranews/97087-isranews00-10.html
https://tna.mcot.net/politics-661993
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24 มีนาคม 2564 
‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มีนาคม เปิดวิธีเช็คสิทธิ์ท าอย่างไรได้บ้าง? 
 

 
 

เช็ค 2 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ “เลือกตั้งเทศบาล” ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 โดย
สามารถท าได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง 
 การเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้ จะเปิดคูหาตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. โดยเป็นการเลือกตั้งทั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล ส าหรับการเลือกตั้ง "นายกเทศมนตรี" ให้ใช้เขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้ง "สมาชิก
สภาเทศบาล" ให้ใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งตามประเภทของเทศบาล ดังนี้ 
1. เทศบาลต าบล แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 
2. เทศบาลเมือง แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง 
และ 3. เทศบาลนคร แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้  1 คน และลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้ไม่
เกิน 6 คน 
 สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์ทุกคนต้องทราบ คือ ปกติแล้ว การเลือกตั้งเทศบาล ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่เปิดให้เลือก
นอกเขต โดยทุกคนจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล ณ ภูมิล าเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น โดย กกต. จะท า
การส่งเอกสารมาถึงทุก ๆ บ้านเลขท่ี เพ่ือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ หรือถ้าเราไม่ได้รับจดหมายก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่ที่ว่า
การอ าเภอ ที่ท าการ อบจ. หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
 เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้รีบตรวจสอบ หากพบว่า ไม่มีชื่อตัวเอง หรือมีข้อมูลผิดพลาด หรือมีรายชื่อคนไม่รู้จัก
มาอยู่ร่วมทะเบียนบ้านเดียวกันกับเรา ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยยื่นค าร้องต่อขอเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ กรณีตรวจสอบไม่พบ
ชื่อตัวเอง หรือ พบบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้านโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง โดยต้องแจ้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือ
ภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
นอกจากนี้ กกต.ยังเปิดให้สามารถเช็ครายชื่อของตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วย 
วิธีตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ ท าได้ง่าย ๆ ดังนี้  
1. เข้าไปยังเว็บไซต์เพ่ือตรวจสอบสิทธิ คลิกท่ีนี่ 
2. กรอกเลขบัตรประชาชนของเราลงไป และกด ค้นหา 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
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เพียงเท่านี้ เราก็สามารถเช็คได้ว่า มีรายชื่อของตัวเองที่จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ไหม และต้องไปเลือกที่ไหน เลขที่
เท่าไร เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดเอกสารหน้าคูหา 

 

 
 

หากไม่ไปเลือกตั้งเทศบาลจะถูกจ ากัดสิทธิ์อะไรบ้าง? 
1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
2. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
4. ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
5. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
ทั้งนี้ การถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929073  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929073
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25 มีนาคม 2564  
ไม่ไป ‘เลือกตั้งเทศบาล’ 28 มี.ค. 64 เปิด 2 ช่องทางรักษาสิทธิ 
 

 
 

ไม่ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้งเทศบาล” ต้องรู้! ด้วย 2 ช่องทางการรักษาสิทธิ เพื่อไม่ให้เราถูกจ ากัดสิทธิในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอ่ืนๆ หากไม่ได้ไปเลือกตั้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในครั้งนี้ 
 นั บถอยหลั ง ก่ อนถึ ง วั น เ ลื อกตั้ ง เ ทศบาล ในวั นที่  28 มี น าคม  2564 ส านั ก ง านคณะกรร ม กา ร
เลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกต. และส่งเอกสารแจ้งให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง
ครั้งก่อนๆ ที ่การเลือกตั้งนี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีเลือกตั้งนอกเขต 
 ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ในวันดังกล่าว ทาง กกต. ได้ก าหนดให้ยื่นแจ้ง
เหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ได้ภายใน 7 วันก่อนหน้า หรือ 7 วันหลังจากวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-
27 มีนาคม 2564 (7วันก่อน) และ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -4 เมษายน 2564 (7 วันหลัง) โดยการยื่นในครั้งนี้เพ่ือ
ไม่ให้ถูกจ ากัดสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอ่ืนๆ ได ้
หากไม่ไปเลือกตั้งเทศบาลจะถูกจ ากัดสิทธิ์อะไรบ้าง? 
ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. 
ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ. 
ไม่สามารถด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ไม่สามารถด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่
ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นการถูกจ ากัดสิทธิ ก าหนดเวลาครั้ง
ละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

"กรุง เทพธุรกิจออนไลน์ "  ชวนทบทวน  2 ช่องทางในการ "ยื่น เอกสารแจ้งไม่ ไปใช้สิทธิ "  เลือกตั้ ง
เทศบาล 28 มีนาคม 2564 ดังนี้ 
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ช่องทางที่ 1 : ยื่นเอกสารด้วยตนเอง 
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดย คลิกท่ีนี่ 
2. เมื่อดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว  สิ่งที่ต้องท าต่อมา คือ การกรอกข้อมูล โดย กรอกข้อมูลแค่หน้าแรก ที่ระบุ
ว่า ด้านหน้า ในส่วนที่ 1 ที่เป็นชื่อ, ที่อยู่ และ เหตุผล 
ส่วนที่ 2 ที่เป็นที่อยู่ของท่านเพ่ือส่งจดหมายตอบรับผลการพิจารณา (ในส่วนด้านหลังไม่ต้องกรอก แต่ต้องยื่น-ส่ง กับ
เจ้าหน้าที่ด้วย) 
จากนั้นแนบส าเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นส าเนาถูกต้อง) 
ขั้นตอนสุดท้าย การยื่นเอกสาร (2 วิธีตามข้อ3) 
3. การยื่นเอกสารครั้งนี้ สามารถท าได้ 2 ทางคือ 
น าเอกสารไปแจ้งต่อนายอ าเภอ โดยสามารถน าไปแจ้งได้ทั้งตัวเอง ให้คนอ่ืนไปยื่นแทน 
ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอ าเภอ ส่งที่อยู่ถึงนายทะเบียนอ าเภอ โดยในกรณีแจ้งทางไปรษณีย์ ให้นับตาม
วันที่แสตมป์หน้าซองจดหมาย 
เ พี ย ง เท่ านี้  เ ร าก็ จ ะ ไม่ ถู กตั ดสิ ท ธิ  หรื อจ า กั ดสิ ท ธิ ท า งการ เมื อ งต่ า งๆ  หาก ไม่ ไ ด้ ไป ใช้ สิ ท ธิ  เ ลื อกตั้ ง
เทศบาล 28 มีนาคม 2564 นี้  
ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ 
ช่องทางพิเศษส าหรับการเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้คือ กกต. ได้เพ่ิมช่องทางส าหรับผู้ไม่สามารถเดินทางไปใช้ได้ โดยให้ยื่น
ผ่านทางเว็บไซต์ > คลิกที่นี่ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิให้แจ้งเหตุจ าเป็น
ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ โดยระบบเปิดให้กรอกข้อมูล ได้ตัง้แต่วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยมีข้อมูลที่จะต้องกรอก ดังนี้  
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
รหัสหลังบัตรประจ าตัวประชาชน 
ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ) 
นามสกุลภาษาไทย 
วัน-เดือน-ปีเกิด ที่ปรากฏในบัตรประชาชน 
 
 นอกจากนี้ยังมีช่องทาง www.ect.go.th แอพพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์" โดยกรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน  และ
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดย
อัตโนมัติ พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หรือจัดเก็บส าเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นหลักฐาน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929109   

https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2020/12/download.pdf
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912591?ant=
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/912591?ant=
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/www.ect.go.th
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929109
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วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 
ย้อน 24 มี.ค. 62 เลือกตั้งครั้งแรก หลัง คสช. ยึดอ านาจ พท. กวาด ส.ส. อับดับ 1 แต่ พ่าย รธน. ที่ดีไซน์มาเพื่อเขา ? 
 

 
 

อ านาจน า การเมือง อ านาจเก่า อ านาจใหม่  
 การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 สะท้อนภาพการปะทะระหว่างความคิดเก่ากับความคิดใหม่ให้ปรากฏ
ขึ้นอย่างเด่นชัดผ่านพันธมิตรทางการเมือง 2 ขั้ว 2 ฝ่าย ฝ่ายอ านาจเก่า ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย ฝ่ายอ านาจใหม่ ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคไทยรักษาชาติ พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ และรวมถึง
พรรคอนาคตใหม ่ความหมายหมายความว่า อ านาจเก่าต่อสู้เพื่อรักษา “อ านาจน า” ในแบบเก่า ความหมายหมายความ
ว่า อ านาจใหม่ต่อสู้เพ่ือน าเสนอและท าให้สถานะแห่ง “อ านาจน า” ในแบบใหม่ได้รับการสถาปนา ผลก็คือแม้อ านาจน า
เก่าจะเป็นฝ่ายก าชัย แต่ก็มิได้หมายความว่าอ านาจน าใหม่จะไม่มีที่ยืนกรองกระแส 
 แม้ว่าพรรคเพ่ือไทยจะได้รับเลือกเข้ามาผ่านระบบเขตมากเป็นอันดับ 1 ด้วยจ านวน 137 ขณะที่พรรคพลัง
ประชารัฐได้รับเลือกเข้ามามากเป็นอันดับ 2 ด้วยจ านวน 97 คล้ายกับว่ากระบวนการของการเลือกตั้งมิได้ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ใหม่ สถานการณ์ใหม่อย่างที่คาดหวัง เพราะว่าทุกอย่างด าเนินไปตามที่พรรคพลังประชารัฐได้เคยเสนอ
บทสรุปอันแหลมคมยิ่งว่า “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพ่ือพวกเรา” อย่างน้อยด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญ แม้ว่า
พรรคพลังประชารัฐจะมีเพียง 119 เสียง แต่ถ้าสามารถหาพันธมิตรได้กว่า 250 เสียงเมื่อไปผนวกรวมกับ 250 ส.ว. 
แผนการสืบทอดอ านาจผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ประสบความส าเร็จ ไม่เพียงแต่จะประสบความส าเร็จในวาระ 
4 ปีขา้งหน้า หากมีความเป็นไปได้ท่ีจะฝังรากแห่งอ านาจยาวนานไปกว่า 2 ทศวรรษ 
 

 
 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/03/%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-.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

54 

 

 หากดูแต่ชัยชนะของพรรคพลังประชารัฐโดยมองข้ามความพ่ายแพ้ของพรรครวมพลังประชาชาติไทย หรือการ
ไม่สามารถโงหัวขึ้นมา ได้ของพรรคประชาชนปฏิรูป พรรคพลังธรรมใหม่ อันล้วนอยู่ในเครือข่ายของ คสช. ก็อ าจจะ
มองเห็นแต่ด้านที่รุ่งโรจน์ 
 ยิ่งกว่านั้น สังคมจะมองข้ามความเสื่อมทรุดของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีส่วนสัมพันธ์กับรัฐประหารตั้งแต่เมื่อ
เดือนกันยายน 2549 และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ไปได้อย่างไร โดยเฉพาะการไม่ได้รับเลือกเลยในพ้ืนที่ กทม. อัน
เคยยึดครองมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกันจ านวน 137 ส.ส.ที่พรรคเพ่ือไทยได้มาสามารถท าให้พรรคเพ่ือไทยยึดกุม
อันดับ 1 เอาไว้ได้เหนือกว่าทุกพรรคการเมืองก็เป็นชัยชนะท่ามกลางกฎกติกาของ คสช.ที่ต้องการบดขยี้ท าลายล้าง
พรรคเพ่ือไทยอย่างเต็มเรี่ยวแรง กระนั้น ก็ยังไม่สามารถท าให้พรรคเพ่ือไทยแหลกละเอียดลงได้ ยิ่งกว่านั้น การทะยาน
ขึ้นมาของพรรคอนาคตใหม่โดยมีหลักการทางการเมืองที่เข้มข้นมากยิ่งกว่าพรรคเพ่ือไทยด้วยซ้ า เท่ากับเป็นเครื่อง
ยืนยันว่า แม้ไม่ว่า คมช. ไม่ว่า คสช.จะต้องการบดขยี้พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพ่ือไทย  แต่ไม่
เพียงแต่พรรคเพื่อไทยมิได้แหลกละเอียด หากแต่ยังมีพรรค 
อนาคตใหม่ปรากฏขึ้นอย่างทระนงองอาจอีก 
 

 
 
อ านาจการเมืองภายหลังเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม มีผลสะเทือนผู้มีอ านาจอย่างแน่นอน แม้ไม่สามารถบั่นทอนอ านาจทาง
การเมืองในมือของ คสช.ได้อย่างเด่นชัด แต่ก็ต้องยอมรับว่าอ านาจทางการเมืองในมือของ คสช.ก็ได้รับผลกระทบและมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 
 สถานะการท าหน้าที่ของ กกต.ในช่วงเวลานั้นล้วนถูกตั้งค าถามจากสังคมในหลายกรณี จนเป็นที่มาของ #บัตร
เขย่ง การไม่ได้นับคะแนนจากเลือกตั้งล่วงหน้าที่ประเทศนิวซีแลนด์ มาจนถึง “การค านวน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์” ที่จากเดิม
ผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า 70,000คะแนนจะได้ ส.ส.1คน แต่กลับกลายว่า พรรคเล็กหลายสิบพรรคที่ถูก
ตั้งขึ้นมากลายเป็นข้อครหาจากรประชาชนว่า “ส.ส.ปัดเศษ” มีเพียงไม่กี่หมื่นคะแนนก็ได้เป็นผู้แทนมาร่วมยกมือให้ 
พล.อ.ประยุทธ์ มาเป็น นายกฯต่อ ในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_412040   

https://www.matichonweekly.com/in-depth/article_412040
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24 มีนาคม 2564 - 11:39 น. 
"ครูเหน่ง" เสมา 1 คนที่ 55 สายสระแก้ว - บ้านป่ารอยต่อ 
 

 
 
 
สระแก้วยุคก านันกี "ตรีนุช" เข้าป้าย "เสมา 1" ตามสโลแกน "ไปกับลุงป้อม ไปได้ไกล"  
 เป็นครั้งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี 3 รัฐมนตรีหญิง ประกอบด้วย “ตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ, “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาฯ และ “กนกวรรณ วิลาวัลย์” 
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาฯ คนแถวภาคตะวันออกแอบแซวเล็กๆ “รัฐมนตรีว่าการ สระแก้ว รัฐมนตรีช่วย 
ปราจีนบุรี” นั่นหมายถึง ครูเหน่ง คนสระแก้ว และครูโอ๊ะ คนปราจีนฯ 
 ย้อนไปเมื่อการเลือกตั้งทั่วไป 2544 “ป๋าเหนาะ” เสนาะ เทียนทอง ในฐานะหัวหน้าซุ้มวังน้ าเย็น เพ่ิงยกก าลัง
พลมาอยู่พรรคไทยรักไทย จึงส่งหลานสาว “เหน่ง” ตรีนุช เทียนทอง ลงสนามสระแก้วเป็นหนแรก โดยก่อนหน้านั้น ก็มี
หลานชาย “หนึ่ง” ฐานิสร์ เทียนทอง เป็น ส.ส.มา 2 สมัยแล้ว 
 สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ หนึ่ง-ฐานิสร์ ได้เป็น รมช.อุตสาหกรรม และ รมช.มหาดไทย โควต้าเสนาะ เทียนทอง แต่
วันนี้ เหน่ง-ตรีนุช เป็น รมว.ศึกษาธิการ โควตาบ้านป่ารอยต่อฯ 
 วันที่สองพ่ีน้อง “หนึ่ง-เหน่ง” ก้าวออกจากร่มเงา “ป๋าเหนาะ” พวกเขาเขียนค าขวัญไว้ว่า “ไปด้วยกัน ไปได้
ไกล” และชั่วโมงนี้ ตระกูล “เทียนทอง” สายก านันกี ก็ไปได้ไกลจริงๆ  
 
คุณแม่ลูกหนึ่ง 
 “ตรีนุช” วัย 49 ปี ลูกสาวของพิเชษฐ์ เทียนทอง และขวัญเรือน เทียนทอง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาการเงินการลงทุน และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Western Illinois University สหรัฐอเมริกา เธอสมรส
กับ นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข มีบุตรชาย 1 คน 
 ชีวิตการเมืองของ “เหน่ง-ตรีนุช” ส.ส.สระแก้ว 5 สมัย แยกเป็นพรรคไทยรักไทย 2 สมัย, พรรคประชาราช 1 
สมัย, พรรคเพื่อไทย 1 สมัย และพรรคพลังประชารัฐ 

https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
https://line.me/R/ti/p/%40pdr1047a
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 “ป๋าเหนาะ” คือผู้มีพระคุณที่ให้โอกาสเธอได้เป็น ส.ส. แต่ผู้ที่เป็นต้นแบบทางการเมืองของเธอ ต้องยกให้
มารดา “ก านันกี” ขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว  
 “ก านันกี” แห่งบ้านใหญ่เขาฉกรรจ์ เป็นผู้ดูแลฐานเสียงให้ “ป๋าเหนาะ” มายาวนาน และเป็นคนปั้นลูกชายลูก
สาวมาแต่ก้าวแรกบนถนนการเมือง เลือกตั้งทั่วไปปี 2562 “ก านันกี” ตัดสินใจครั้งส าคัญ ท าเอาคนสระแก้วช็อกเล็กๆ 
เมื่อ “หนึ่ง-เหน่ง” ทิ้งป๋าเหนาะ ทิ้งพรรคเพื่อไทย ตามค าแนะน าของมารดา  
 อย่าลืมว่า สระแก้วคือเมืองทหาร โดยเฉพาะ “3 ป.” ก็เติบโตมาจาก พล.ร.2 รอ. ที่รับผิดชอบปราจีนบุรี และ
สระแก้ว ย่อมมีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูล “เทียนทอง” มาแต่ยุคเสนาะ เทียนทอง จนถึงยุคก านันกี การเลือกตั้ง ส.ส.
สระแก้วครั้งที่แล้ว จึงเป็นการต่อสู้ระหว่าง “เทียนทอง” สายป๋าเหนาะ กับ “เทียนทอง” สายก านันกี ปรากฏว่า สายป๋า
เหนาะแพ้ราบคาบ เมื่อเข้ามาเป็น ส.ส.พลังประชารัฐ สองพ่ีน้องจาก สระแก้ว ก็ไม่ได้ไปขึ้นตรงกับมุ้งไหน ซุ้มไหน 
เพราะเป็นสายตรง “บ้านป่ารอยต่อ” 
 
หวยออกสระแก้ว 
 ช่วงการปรับ ครม. "ประยุทธ์2/4" มีแรงกระเพ่ือมภายในพรรคพลังประชารัฐพอสมควร เพราะหลายก๊กหลายก๊
วน เริ่มขยับดันคนตัวเองเข้าไปแทนต าแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้กองธรรมนัส และ กลุ่มสามมิตร 
 ในที่สุด “พ่ีน้อง 3 ป.” คุยกัน เพ่ือสยบคลื่นลมในพรรค จากนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ ก็ส่งชื่อ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กับ ตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว ไปให้นายกรัฐมนตรี แม้
จะมีเสียงทักท้วงบ้าง แต่ก็ไม่มีกล้างัดข้อกับลุงป้อม  
  เดิมที มีข่าวชัยวุฒิ จะไปด ารงต าแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ และตรีนุช จะไปนั่งเป็น รมว.วัฒนธรรม แทนอิทธิพล 
คุณปลื้ม ที่จะโยกไปเป็น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แต่ดูเหมือน “ชัยวุฒิ” จะเป็นของแสลง ของร้อน
ที่กระทรวงศึกษาฯ หวยเลยไปออกที่ตรีนุชแทน เหตุปัจจัยหลักที่ท าให้ “ตรีนุช” กลายมา เป็น “ครูเหน่ง” หรือ “เสมา 
1”  
ประการแรก ความเป็น “เทียนทอง” ยุคไร้เงาเสนาะ และชัยชนะทั้งในสนามเลือกตั้ง ส.ส. และนายก อบจ.สระแก้ว 
เป็นสิ่งที่ “3 ป.” ต้องตอบแทน และยึดบ้านใหญ่เขาฉกรรจ์ไว้เป็นฐานการเมืองในอนาค 
 ประการที่สอง ความประสงค์ส่วนตัวของลุงป้อม ที่จะสยบแรงกระเพ่ือมภายในพรรค ระหว่างก๊กต่างๆ 
ประการที่สาม หากดัน “ชัยวุฒิ” เป็น รมว.ศึกษาธิการ ก็เหมือนเงาของ “ตั้น กปปส.” จะเป็นต าบลกระสุนของกลุ่ม
นักเรียนเลว และกลุ่มราษฎร จึงต้องดัน “ตรีนุช” ขึ้นมา   
 ส่วนเรื่องความสามารถในการบริหารงานด้านการศึกษา ก็ดูว่า “ครูเหน่ง” จะมีใครเป็นทีมงานบ้าง 
 
อ้างอิง   : https://www.komchadluek.net/news/scoop/461949  
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/461949


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

57 

 

 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 - 13:04 น. 
กลเกม แยบยล จาก วอร์รูม การเมือง กระชับ อ านาจ 
 

.  
 
ท าไมต้องประเมินปฏิบัติการเมื่อคืนวันที่ 17 มีนาคม ต่อร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านวาระ 2 มาแล้ว
ค่อนข้างสูง 
 ด้านหลัก คือ ดูบทบาท “พลังประชารัฐ” ขณะเดียวกัน ที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดก็คือ บทบาทของพรรค
ประชาธิปัตย์ ประสานเข้ากับบทบาทของพรรคภูมิใจไทย  2 พรรคนี้ไม่รู้ว่า “พลังประชารัฐ” คิดอย่างไร เพราะว่า
บทบาทของพรรคพลังประชารัฐอันประสานเข้ากับ 250 ส.ว.ก็คือ การตีความค าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า 
พิจารณาวาระ 3 ไม่ได้ เบื้องหน้าการประสาน “พลัง” ระหว่างนายไพบูลย์ นิติตะวัน กับ นายสมชาย แสวงการ ในกล
ยุทธ์เบื้องต้นนี้พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยอ่านออกหรือไม่ 
ตอบได้ เลยว่ า  ไม่  GET ความพยายามของ นายจุ ริ นทร์  ลั กษณวิ ศิษฏ์  ที่ พยายามเสนอเป็น  “ญัตติ ”  
เพ่ือสอบถามไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งเห็นได้ชัด ชัดว่าไม่ GET ด้วยความเป็นนักการเมืองที่ยึดกุม
หลักการ “ประชาธิปไตยสุจริต” จึงได้เสนอญัตติ เป้าหมายก็ชัดเจนก็คือ ซื้อเวลาให้กับร่างรัฐธรรมนูญออกไปอีก 
เหมือนกับที่ “ไพบูลย์+สมชาย” เคยท า 
 ค าอธิบายของความไม่ GET ต่อกระบวนท่าของ “ไพบูลย์+สมชาย” ที่ออกมาเล่นเกมหลอกล่อในเบื้องต้นเช่น
นั้นเอง ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งพรรคภูมิใจไทยเลยเป๋ พลันที่ประสบเข้ากับยุทธการรวบรัดสะบัดพลประกาศเดินหน้า
ให้ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเข้าสู่วาระ 3 จึงเกิดความตกใจ กลายเป็น “ไม่ทันเกม” ตามบทสรุปจาก นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล  
 ท่วงท านองของ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่เปิดปฏิบัติการ “วอล์กเอาต์”เดินตาม นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้า
พรรคจึงได้บังเกิด นี่คล้ายกับปฏิบัติการ 26 ส.ส.พรรคเพื่อไทย ไม่ว่าในที่สุด นายชาดา ไทยเศรษฐ์ จะออกมาให้เหตุผล
อย่างไร ไม่ว่าในที่สุด นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร จะออกมาท าเสียงหล่อแบบไหน ในที่สุด ก็คือไม่มีส่วนร่วมกับ “วาระ 3” 
หากเป็นการเมืองในยุคก่อนรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 หากเป็นการเมืองในยุคของ “ปลาไหลใส่สเก๊ต” นี่คือลักษณ์ของ
นักการเมืองผู้เจนจบ เป็นอาการ “พลิ้ว” ของผู้มากด้วย “ประสบการณ”์ 
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ค าอธิบายที่ดีที่สุดต่อปรากฏการณ์ในคืนวันที่ 17 มีนาคมต่อนักการเมืองเหล่านี้มาจากปาก นายไพบูลย์  
นิติตะวัน ประสานกับปาก นายวันชัย สอนศิริ 
 ไม่ว่าของพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าของพรรคเพ่ือไทย สถานการณ์ในคืนวันที่ 17 มีนาคม มิได้เป็นสถานการณ์อย่าง
ธรรมดา ตรงกันข้าม มีการก าหนดและวางแผนมาแล้วอย่างแยบยล ไม่ว่า “ไพบูลย์” ไม่ว่า “สมชาย” เสมอเป็นเพียง 
“หมาก” พวกนี้เล่นไปตาม “บท” พวกนี้เดินไปตาม “เกม” ที่แม้กระทั่งหัวขบวนของพรรคภูมิใจไทย หัวขบวนของ
พรรคประชาธิปัตย์ก็อ่านไม่ออก เสียง “หัวร่อ” จึงดังขึ้นด้วยความข่ืนลึก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2636671  
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พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
จับสัญญาณ "เดดล็อก" การเมืองไทย 
จากการตรวจสอบแนวรบในสภา สถานการณ์ตอนนี้ หลายพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ และพรรค
ฝ่ายค้าน ปรับแผนใหม่เตรียมเสนอแก้รัฐธรรมนูญแบบ รายมาตรา เนื่องจากรัฐนาวาภายใต้การน าของ พล.อ.
ประยุทธ์ฝ่าคลื่นลมการเมืองมาถึงครึ่งทาง เหลืออายุบริหารราชการแผ่นดิน 2 ปีก่อนเปิดคูหาเลือกตั้งใหม่ช่วงต้นปี 
2566  
 

 
 
 หน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเดินมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญ  จับสัญญาณ“เกมอันตราย”เมื่อที่ประชุม
รัฐสภาเสียงส่วนใหญ่ตีตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่สาม เจตนาท าให้แท้งก่อนคลอด !! เท่ากับเป็นการ “เซตซีโร่” 
(Set Zero) กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ เสียทั้งเงิน-เสียทั้งเวลา ทุกอย่างต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดทันที 
 ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ยืนยันไม่ขัดข้องเรื่องที่ฝ่ายการเมืองต้องการเดินหน้า แก้
รัฐธรรมนูญพร้อมท้าหากระแวงกลัวการ สืบทอดอ านาจขอให้ ไปแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก็แล้วกัน  
 “ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว ส่วนจะแก้ไขท้ังฉบับหรือแก้เฉพาะหลายมาตรา ผมไม่ได้ขัดข้องถ้าท าได้ ต้องไป
ดูรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างไร...ถ้าระแวงผมสืบทอดอ านาจก็ไปแก้มา จะเลือกผมหรือไม่เลือกก็ไม่ได้ขัดข้อง ไม่เลือกก็ได้ 
ไปแก้มา แก้ให้ได้ก็แล้วกัน”พล.อ.ประยุทธ์ ย้ า  
  ถอดรหัสจากสัญญาณเสียงเข้มๆ รู้เลยนาทีนี้ท่านผู้น ามีความมั่นใจเกินร้อย สามารถกดปุ่มคุมหมากบนกระดาน
การเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตามแบบฉบับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา!! 
 อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 โดยเฉพาะมาตรา 256 เขียนผูกเงื่อนไขซับซ้อนเป็นค่ายกล หลายชั้น หาก
ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ  
(1)ต้องมี ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3   หรือ 84 คน    
(2) หากแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1 บททั่วไป, หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ต้อง
ผ่านด่านประชามติ  
(3)ก่อนน าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ    ส.ส., ส.ว. มีสิทธิเข้าชื่อ เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด 
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แปลไทยเป็นไทยหากการแก้กติกาสูงสุดของประเทศ ไม่เป็นคุณกับผู้มีอ านาจ โอกาสส าเร็จมีค่าเท่ากับศูนย์   !! 
จากการตรวจสอบแนวรบในสภา สถานการณ์ตอนนี้ หลายพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคฝ่าย
ค้าน ปรับแผนใหม่เตรียมเสนอแก้รัฐธรรมนูญแบบ รายมาตรา เนื่องจากรัฐนาวาภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ์ฝ่า
คลื่นลมการเมืองมาถึงครึ่งทาง เหลืออายุบริหารราชการแผ่นดิน 2 ปีก่อนเปิดคูหาเลือกตั้งใหม่ช่วงต้นปี 2566  
 หากนับหนึ่งแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับตอนนี้ต้องท าประชามติ  2 รอบ  ตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  และต้อง
เผื่อเวลายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เวลาที่เหลือ 2 ปี ไม่ทันแน่นอน!! แต่หากเปลี่ยนไปแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ต้อง
เจอด่านส าคัญ คือ หาก  ส.ว.  ที่แต่งตั้งมาจาก  หัวหน้า คสช.  ไม่ยกมือโหวตเห็นชอบ ผลลัพธ์ที่ตามมาคือแก้
รัฐธรรมนูญไม่ได้เช่นกัน  
 โดยเฉพาะประเด็นที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้าแก้มาตรา 272  ตัดอ านาจ ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรี  ฟันธงล่วงหน้า ส.ว. 
ส่วนใหญ่ไม่ยอมยกมือตัดอ านาจตัวเอง  มองข้ามชอตไปเลยหากท้ายสุดการแก้รัฐธรรมนูญไม่สามารถท าได้สิ่งที่เกิดขึ้น
ตามมา คือ การเลือกตั้งรอบหน้าต้องใช้กฎ กติกา มารยาทแบบเดิม ผลเลือกตั้งกลายเป็น "เบี้ยหัวแตก"มี ส.ส.ปัดเศษ
จากสารพัดพรรคเล็ก ทุกอย่างกลับสู่วงจรเดิมกลายเป็นเดดล็อก(Deadlock)  การเมืองไทย น าไปสู่ความปั่นป่วนทั้งใน
และนอกสภา การแก้รัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายยอมรับ คือตัวแปรส าคัญที่ส่งผลโดยตรงถึงความสงบหรื อความวุ่นวายใน
บ้านเมือง บทสรุปจะเป็นเช่นไร ต้องตามติดชนิดไม่กะพริบตา. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/833050  
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 - 10:30 น. 
ครึ่งหลังรัฐบาล “ประยุทธ์” ทุกข้ัวตั้งพรรคส ารอง รับอุบัติเหตุการเมือง 
 

 
 

สถานการณ์การเมืองในภาพใหญ่ก าลังสั่นคลอน เวทีรัฐสภาอยู่ในช่วง “ปิดเทอม” และเกมแก้รัฐธรรมนูญยังชุลมุน 
ภายหลังร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถูกคว่ าในวาระ 3 
 ลูกผีลูกคน ระหว่างความพยายามแก้ไขรายมาตรา และการชงประชามติถาม เจ้าของอ านาจขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พรรคร่วมรัฐบาลหลัก ๆ อย่าง พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา รวมหัวกับ
ฝ่ายค้านและภาคประชาชน ปฏิบัติการกดดัน พรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนน ารัฐบาล ให้ยอมจ านนในเกมแก้
รัฐธรรมนูญ สถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐ ก็ไม่ต่างกับ “พรรคเฉพาะกิจ” เพราะเป็นการรวมตัวของกลุ่มอ านาจ
ทางการเมืองหลายกลุ่ม-หลายขั้ว-หลายข้าง เกิดภาพชิงเก้าอ้ีการเมือง เปิดศึกแทงข้างหลังไม่เว้นวรรค จนฝุ่นตลบไปท่ัว
ทั้งพรรค บุคคล-ตัวกลางที่ยังท าให้ทุกกลุ่มในพลังประชารัฐยอมสงบศึก-พักรบ คือ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พ่ีใหญ่ที่สุดในรัฐบาลพลังประชารัฐ ซึ่งอยู่ในช่วงโรยรา 
 ด้านนอกอาคารรัฐสภาม็อบ 3 นิ้ว ก็เผชิญหน้ากับต ารวจ รุนแรงจนเลือดตกยางออก แกนน าราษฎรเจอข้อหา
หนักนับไม่ถ้วน เจ้าหน้าที่รัฐตกเป็นจ าเลยสังคมในการใช้ความรุนแรงกับประชาชน  ในขณะเดียวกัน แม้ว่าเก้าอ้ีผู้น า
ประเทศของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จะเข้มแข็งและมั่นคงในทางการเมือง ทั้งเสียง-จ านวนมือในรัฐสภา ที่มี ส.ว.
250 คนค้ าบัลลังก์ และพรรคร่วมรัฐบาลที่ยังไม่กล้าแตกแถว หวั่นเกมล้มกระดานเลือกตั้งใหม่ ในจังหวะที่ทุกฝ่ายยังไม่
พร้อม แต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน โดยเฉพาะครึ่งหลังของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่ก าลังจะผ่านพ้น 2 ปีแรก 
หลังวันที่ 24 มีนาคมนี้ 
 
จับตาพรรค 3 ป. 
 ดังนั้น สถานการณ์การเมืองจึงขมวดเข้าสู่ช่วงไคลแมกซ์ส าคัญในนาทีที่อ่อนไหว พรรค-พวกที่พร้อมที่สุด 
ส าหรับยุทธวิธีการถอย-การรุกทางการเมือง คือ 3 ป. บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ-บิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา รมว.มหาดไทย และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงพบร่องรอย “ข่าวลือ” ที่ลืออย่างหนักช่วงชั่วโมงอ่อนไหว คือ
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การก่อตั้งพรรคใหม่ ภายใต้ชื่อพรรค “รวมไทยสร้างชาติ” โดยมี “บิ๊กฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่ก าลังจะอ าลาจากต าแหน่ง เกษียณอายุราชการ สิ้นเดือนกันยายนนี้ มาเป็นเลขาธิการพรรค 
 ก่อนหน้านี้หลายเดือน มีข่าวสะพัดในกระทรวงมหาดไทย ที่ว่ากันว่า “บิ๊กฉ่ิง” ได้ให้ลูกน้องนักปกครองคนสนิท 
ไปค้นกฎหมายพรรคการเมือง เตรียมตัวส าหรับตั้งพรรคใหม่ เครือข่ายของ “บิ๊กฉ่ิง” ถือตั๋วสิงห์ด าคอนเน็กชั่น มีขุมข่าย
ตั้งแต่อีลีตระดับบน ไปจนถึงผู้ว่าฯ นายอ าเภอ รุ่นน้องที่วางเครือข่ายกันมาอย่างแน่นปึ๊ก เสริมบารมีของ 3 ป.อยู่ข้าง
หลัง เป็นอะไหล่การเมืองได้อย่างดี 
 เพราะตลอดเกือบ 7 ปีที่ “พล.อ.อนุพงษ์” คุมกระทรวงมหาดไทย และมี “บิ๊กฉิ่ง” เป็นลูกมือในฐานะ
ปลัดกระทรวงเกือบ 4 ปี นอกจากสิงห์ด า (รัฐศาสตร์ จุฬาฯ) ที่ผงาดคุมจังหวัดใหญ่ ๆ ก็มีเครือข่าย  “อนุพงษ์” ที่คุม
มหาดไทยยกแผง 
 อีกทั้ง 20 มีนาคมที่ผ่านมา ในงานวันเกิดนางเตือนใจ จรัสเสถียร มารดาของเสี่ยโจ้  “ยุทธพงศ์ จรัส
เสถียร” ส.ส.มหาสารคาม เพ่ือไทย ที่ครบอายุ 70 ปี “บิ๊กฉิ่ง” ยังปรากฏตัว น าหัวหน้าส่วนราชการ-นักปกครอง อาทิ 
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัตน์ ผวจ.สกลนคร ท่ามกลางชาวบ้านที่มาร่วมงาน
นับพันคน 
 กลายเป็นอีเวนต์การเมืองที่ทุกฝ่ายต้องจับตามองมาที่ “บิ๊กฉิ่ง” บนกระแสข่าวเป็นพ่อบ้านพรรคส ารองของ 3 
ป.ที่หนาหูขึ้นเรื่อย ๆ สอดรับกับข่าวหัวขบวนฝ่ายอนุรักษนิยม “นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม” หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี โพสต์
ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อสัปดาห์ก่อน (19 มีนาคม) ว่า ข่าวดีครับ…ผมได้รับใบรับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองจาก กกต.แล้วครับ 
 “เท่ากับว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จะมีพรรคไทยภักดี เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
เราจะไม่ขอเป็นทางเลือกแต่เราจะเป็น #ทางออกของประเทศไทย” 
 
เพื่อไทยล้างไพ่เด็กเจ๊ 
 ขณะที่พรรคเพ่ือไทย แกนน าพรรคฝ่ายค้าน แม้ไม่ตั้งพรรค แต่ก็อาศัยจังหวะปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เคลียร์ล็อกที่ยังไม่ลงตัว หลังจากเปลี่ยนขั้วอ านาจภายใน จากก๊วน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เจ้าแม่ กทม. หัวหน้า
กลุ่มสร้างไทย มาเป็นทีมกลุ่มแคร์ ลูกคู่ของ “พ่ีโทนี่” ทักษิณ ชินวัตร ทว่า…นาทีนี้ เจ้าแม่ กทม.ขยันลงพ้ืนที่อย่างหนัก
หน่วง น าร่องเปิดเส้นทางสร้างไทย บนข่าวลือที่ว่า พรรคการเมืองที่มี  “คุณหญิงสุดารัตน์” กุมบังเหียนจวนจะได้การ
รับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เต็มที แม้ว่ายังหวังใช้ชื่อ “พรรคสร้างไทย” ตามชื่อกลุ่ม สร้างความระทึก
ขวัญให้กับหมู่มวลพรรคเพ่ือไทย ที่มิอาจนิ่งเฉย หลังการโหวตร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เมื่อคว่ าวันที่ 17 มีนาคม 
ปรากฏ 26 ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ที่ไม่โหวตตามมติฝ่ายค้าน จนพรรคต้องรีบสอบปากค าเหตุใดถึงกล้าสวนมติ ท า
ให้ “อนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด” รองหัวหน้าพรรค ฉวยโอกาสนี้ “ดักทาง”พรรคเกิดใหม่ห้าม “ตกปลาในบ่อเพ่ือน” แม้ไม่
เอ่ยชื่อแต่ทั้งก๊กรู้ว่าพรรคใหม่ของใคร ในช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา ทีมผู้บริหารใหม่พรรคเพ่ือไทย เตรียมพิสูจน์ความ
จริงใจ-จับตาดูความร่วมมือส.ส.ที่เคยปักหลักอยู่กับกลุ่มเจ้าแม่ กทม. ไม่ว่าเขตพ้ืนที่ กทม. หรืออีสาน ส่งสายสืบลงไป
มอนิเตอร์ถึงพ้ืนที่ใครท างาน-ใครเกียร์ว่าง  บุคคลในเครือข่ายสายเจ๊ ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ และเสี่ยงถูกคัดชื่อทิ้ง
จากการลงเลือกตั้งครั้งหน้าจึงมีอยู่ 2 จ าพวก  
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 พวกแรกที่แสดงเจตนาชัดเจนว่าอยู่เคียงข้างเจ้าแม่ กทม.ในการลงพ้ืนที่หาเสียง แม้ตัวยังอยู่กับพรรคเพ่ือไทย 
พวกสอง พวกท่ียัง “แทงกั๊ก” ดูทิศทางลม ยังเก้ ๆ กัง ๆ และไม่ค่อย active ในพ้ืนที ่
 
ส่งตัวส ารองลงวอร์ม 
 มีรายงานว่า ส.ส.ในเครือข่ายคุณหญิงสุดารัตน์บางรายถึงขั้นไปยืนยันกับแกนน าพรรคเพ่ือไทยว่า ได้ไปแจ้งต่อ
คุณหญิงแล้วว่า “ขออยู่พรรคเพ่ือไทยที่เดิม” เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ในที่จะอยู่ท างานกับเพ่ือไทยต่อไป ตอนนี้ ส.ส.เพ่ือ
ไทย ที่เคยอยู่ในคาถาของ “คุณหญิงสุดารัตน์” จึงอยู่ในภาวะ “ดวงชง” ทางการเมือง เพราะนอกจากพรรคเพ่ือไทย ส่ง
สายสืบคอยเช็กผลงานแล้ว ยังส่ง “ตัวส ารอง” ลงท าพ้ืนที่กันล่วงหน้า เพราะทีมผู้บริหารพรรคประเมินสถานการณ์ว่า 
หากพรรคเพื่อไทยนิ่งนอนใจ และไม่ส่ง “ตัวส ารอง” ลงไปวอร์มข้างสนาม หากถึงทีอุบัติเหตุการเมือง ต้องมีการเลือกตั้ง
กะทันหัน แล้ว ส.ส.เครือข่ายคุณหญิงสุดารัตน์ย้ายพรรคข้ึนมา จะไม่มีตัวตาย-ตัวแทน 
 “เราก าลังหาว่าใครจะไปบ้าง เพราะถ้าไม่เตรียมตัว กลับตัวไม่ทันก็จะเป็นปัญหา เพราะเกี่ยวกับไพรมารี่โหวต
ด้วย ถ้าไม่ส่งก็ไปไม่ได้เลย ต้องส ารองไว้ เรามองเฉพาะคนที่คิดว่าจะไป” แหล่งข่าวกล่าว 
เพราะตามกฎหมายเลือกตั้ง 2560 บังคับว่า ส.ส.ต้องมาจากการเลือกตั้ง “ไพรมารี่” จากสมาชิกพรรคในพ้ืนที่ และยัง
ต้องเคลียร์คนในการท าพ้ืนที่เลือกตั้ง ส.ก. ส.ข.ในเร็ว ๆ นี้อีก 
 
เจ๊หน่อยโหมอีเวนต์การเมือง 
 ส่วนคู่กรณีกลุ่ม “สร้างไทย” ของ “คุณหญิงสุดารัตน์” ที่ขอยื่นจดทะเบียน “พรรคสร้างไทย” กับ กกต. แต่
ปรากฏว่ามีมือลึกลับจากพรรคเพ่ือไทยไปชิงจดตั้ง “พรรคสร้างไทย” ไปก่อน จึงต้องปรับแผนใช้ชื่อ “พรรคไทยสร้าง
ไทย” ความคืบหน้า ขณะนี้ยังรอการรับรองจาก กกต. และใช้ “บ้านลาดปลาเค้า” ของเจ้าแม่ กทม.เป็นฐานบัญชาการ 
ก าหนดทิศทางทางการเมืองชั่วคราว โดยมีขุนพลข้างกาย โภคิน พลกุล วัฒนา เมืองสุข พงศกร อรรณนพพร ต่อพงษ์ 
ไชยสาส์น “เจ้าแม่ กทม.” ขยันลงพ้ืนที่ ปักหมุดเคมเปญ “สู้เพ่ือคนตัวเล็ก” เน้นหนักปัญหาปากท้อง จัดอีเวนต์
การเมืองทุกสัปดาห์ ควบคู่กับปมแก้รัฐธรรมนูญ และการแก้ปัญหายาเสพติด  อย่างไรก็ตาม แม้ “ไทยสร้างไทย” มีขุม
ก าลังในมืออยู่บ้าง แต่ก็เป็นจ าพวก “อดีต ส.ส.” เพราะกลุ่มที่เป็น ส.ส.ยังฝังตัวในพรรคเพ่ือไทย ณ นาทีนี้ ส.ส.ในค่าย
หลายคนยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ รอดูท่าทีว่าพรรคใหม่ของลูกพ่ีเวิร์ก-ไม่เวิร์ก ดังนั้น ตัว ส.ส.ยังอยู่กับพรรคเพ่ือไทย 
บรรดา ส.ส.ในค่ายเจ้าแม่ กทม.ก็ต้องยอมรับสภาพการ “ถูกบีบ” จากหัวขบวนพรรคเพ่ือไทยให้เร่งแสดงความชัดเจน 
 
สร้างไทย พรรคจาตุรนต์ 
 ขณะเดียวกันยังปรากฏเงาพรรคใหม่ของ  “จาตุรนต์ ฉายแสง” อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ ที่ว่ากันว่าใช้ชื่อพรรค “เส้นทางใหม่” เมื่อ “เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์” อดีต 
ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ประกาศถอยห่างจาก “ทักษิณ ชินวัตร” และพรรคเพื่อไทยอีกราย พร้อมเผยว่าจะไปสังกัด
พรรคชื่อว่า “เส้นทางใหม่”  
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 “30 ปีในทางการเมือง ผมยืนหยัดในแนวทางและอุดมการณ์ทางการเมือง ที่ผมเชื่อมั่นมาตลอดชีวิต การเมือง
ผมเริ่มจากพรรคความหวังใหม่ ย้ายมาอยู่ตั้งแต่ไทยรักไทย พลังประชาชน จนมาเป็นเพ่ือไทย เพราะเชื่อมั่นว่าพรรค
การเมืองนี้จะท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีผู้น าที่มีความสามารถ และผมก็จะท าประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมได้…” 
 สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน มีหลายปัจจัยที่ท าให้เขาต้องคิดใหม่ ท าใหม่  “ผมได้ตัดสินใจแล้วครับว่าจะ
ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย เพ่ือไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ คงต้องหาวันไปยื่นใบลาออก และลาผู้หลัก
ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพ โดยเฉพาะบุคคลที่ผมรัก เคารพและศรัทธา คือท่านทักษิณ ชินวัตร” 
 “ส่วนพรรคการเมืองใหม่ ใครจะเป็นหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค เมื่อถึงเวลาจะแจ้ งให้ทุกท่านทราบ
ต่อไปครับ” 
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่รู้กันว่า เสี่ยเอ-เศกสิทธิ์ แนบแน่นกับ “จาตุรนต์” มาตั้งแต่พรรคความหวังใหม่ ไทยรักไทย 
พลังประชาชน จนถึงเพ่ือไทย ก่อนที่ “เศกสิทธิ์” จะพ้นวงโคจร ส.ส. เพราะผลกระทบจากเขตเลือกตั้ง จ.ร้อยเอ็ด ที่มี
จ านวนลดลง แต่กระนั้น เขาได้เตรียมตั้งสาขา-ที่ท าการพรรคในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเฟซบุ๊กของ “เศ
กสิทธิ์” Seksit Vainiyompong ก็โพสต์กิจกรรมของ “จาตุรนต์” เป็นระยะ พร้อมกับเปิดตัวโลโก้ของพรรคตั้งแต่วันที่ 
25 กุมภาพันธ์ ซึ่งวันนั้นยังไม่มีการเปิดเผยชื่อพรรค 
 ด้าน “จาตุรนต์” เปิดเผยว่า “ขณะนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคดังกล่าว แต่มีพรรคพวกไปจดไว้กับ กกต. ส่วน
จะใช้ชื่อพรรคเส้นทางใหม่หรือไม่ ยังต้องคุยกรรมวิธีกันก่อน เพราะยังอยู่อีกหลายขั้นตอน เดี๋ยวขั้นตอนมีความคืบหน้า
จะแจ้งให้ทราบ” 
 ส่วนที่มีการระบุว่าเตรียมจัดประชุมใหญ่พรรคเดือนมิถุนายนนี้นั้น “จาตุรนต์” กล่าวว่า “มีทีมที่ท ากันอยู่ ผม
ยังต้องฟังคนวางแผนอีกครั้ง” ทุกฝ่ายต่างเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนในช่วง 2 ปี ครึ่งหลังรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-634800  
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พุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
ตีปี๊บเลือกตั้ง 
 

 
 
เข้าสู้ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้   
ซึ่งเหลือเวลาอกีเพียงไม่กี่วันก็จะเปิดคูหากันแล้ว 
 งานนี้ก็ท าเอาผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) โดยการน าทีมของ แสวง บุญมี  
รองเลขาธิการกกต. ต้องลงพ้ืนที่รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีกัน
แบบขึ้นเหนือ ล่องใต้ ผ่านการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบในหลายๆจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างสีสันตี
ปี๊บประชาสัมพันธ์ โหมโรงบรรยากาศในการเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้าย กันแบบ รัวๆ 
 แต่นอกจากการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เท่านั้นยังไม่พอ เพราะการลงพ้ืนที่รณรงค์การเลือกตั้งทุกครั้ง
ผู้บริหารส านักงาน กกต. จะต้องหัดพูดภาษาท้องถิ่นให้ได้ เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้ง่ายขึ้น 
 

 
 
 แหม...ไม่รู้งานนี้มีการแอบซ้อมท่องภาษาถิ่นกันกี่รอบ แต่ไม่ว่าจะพูดถูกๆ ผิดๆ ส าเนียงจะเป๊ะหรือไม่เป๊ะ 
แบบต้นฉบับ แต่เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร กกต. ก็ท าให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ตระหนักถึงความส าคัญ 
การเลือกตั้งเทศบาลมากยิ่งข้ึน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/832924  
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