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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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     ข่าววันน้ี 
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 ข่าวประจ าวันที่ 26 มนีาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ 
1 34/2564 การใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ โควิด -19  

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม นี้ 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ  

ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การอบรมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ ง  (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประจ าที่ เลือกตั้ ง  ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลูกแก  
และนายกเทศมนตรีต าบลลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่ จะมีขึ้น 
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ 

19 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลเข้าคูหา กาบัตร 2 ใบ 20 
3 สยามรัฐออนไลน์ กกต. หนองคาย เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
21 

4 เนชั่นทีวีออนไลน์ "อุตรดิตถ์" ปัดขอ ตร. คุ้มกันหาเสียงโค้งสุดท้าย 22 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 บ้านเมืองออนไลน์ โค้งสุดท้าย ! ศึกชิงนายกเล็กเมืองอ านาจเจริญ นโยบายใครเข้าตา 24 

2 สยามรัฐออนไลน์ ว่าที่  ร.ต. วิทยา ค าพวง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลโพนสา เบอร์  2  
น า “กลุ่มโพนสาก้าวหน้า” ปราศรัยชูนโยบาย 6 ด้าน 

27 

3 บ้านเมืองออนไลน์ โค้งสุดท้าย ! กลุ่มคนรักแม่สอด ปล่อยขบวนรถแห่-เดินลุยเคาะประตูบ้านหาเสียง 29 

4 บ้านเมืองออนไลน์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นมหาสารคาม เร่งหาเสียง – ชูปากท้องประชาชน
ต้องมาก่อน  

30 

5 บ้านเมืองออนไลน์ โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้ง นายก - สท. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 31 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
6 พีพีทีวีออนไลน์ ฮือฮา ! เลือกตั้ง ส.ท. ผู้สมัครในอุบลฯ ก้มกราบอ้อนคะแนนประชาชน 32 

7 แนวหน้าออนไลน์ โค้งสุดท้าย ! 'ธนาธร' ลงพ้ืนที่สัตหีบช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเขาชีจรรย์ 33 

8 เนชั่นทีวีออนไลน์ บุกหาเสียงในโรงเรียน อ้อนเด็กบอกผู้ปกครองเทคะแนนให้ 34 

9 เนชั่นทีวีออนไลน์ ผู้สมัครทีมสารคามก้าวหน้า ขอคะแนนโค้งสุดท้าย 35 

10 แนวหน้าออนไลน์ ส่องนโยบายผู้สมัครนายกเล็กเมืองอ านาจเจริญใครจะสู่ฝั่งฝัน 36 

11 บ้านเมืองออนไลน์ "ปิยบุตร" ลุยร้อยเอ็ดช่วยคณะก้าวหน้าหาเสียง ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 39 

12 เนชั่นทีวีออนไลน์ ชิง ทม. ตะพานหิน - ลุ้นนายกฯหญิงพิการรายแรก 40 

13 บ้านเมืองออนไลน์ ผู้สมัครนายก ทต. บ้านกลาง ร้องศาลปกครองกลาง กกต. ย้ายหน่วยเลือกตั้งผิดปกติ  41 

14 มติชนออนไลน์ ‘คนรักท่าแลง’ ร้อง ‘บิ๊กตู’่ หลังผู้สมัครนายกเทศฯ ท่าแลงถูก กกต. ตัดสิทธิลงสมัคร 43 

15 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ชาวท่าแลงบุก กกต. ทวงถามขอเลื่อนเลือกตั้งเทศบาล 44 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ โค้งสุดท้ายเทศบาลเดือด ! ล้อมรถข่มขู่ กกต. นราธิวาส 45 

17 เนชั่นทีวีออนไลน์ สุดอัดอ้ัน ! ลงทุนท าป้าย ห้ามเลือกผู้แทนโกงกินเข้ามา 48 

18 มติชนออนไลน์ จับโป๊ะ ! ผู้สมัครนายกเล็กสงขลา - ตรัง นโยบาย - โปสเตอร์ เหมือนกันเป๊ะ 49 

19 สยามรัฐออนไลน์ ก านัน ต. กระบี่น้อย จูงมือผู้สมัครสาบานหน้าศาลหลักเมือง หลังมีกระแส 

ทุ่ม 10 ล้าน ซื้อเสียง 

50 

20 ไทยรัฐออนไลน์ ต ารวจพร้อมดูแล เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม ห่วงราชบุรี เมืองใหญ่ แข่งขันสูง 51 

21 MGR ออนไลน์ บขส. เพ่ิมเที่ยววิ่ง “สายอีสานและตะวันออก”  รองรับเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 52 

22 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ก้าวไกลปัดข่าว “พิธา” ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. 53 

23 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เดินเกม หาเสียง "ผู้ว่า กทม." ยก 10 ปัญหา เขต หนองจอก 54 

24 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'รวมไทยสร้างชาต'ิ เปิดตัวโลโก้พรรคชูสถาบันคือหลักชัยชาติ เหลือรอ 'กกต.' รับรอง 56 

25 แนวหน้าออนไลน์ 'พปชร.' ส่อระอุอีกรอบ ! 'สามมิตร – ก๊วน 4 ช. ' เตรียมเปิดศึกชิงเก้าอ้ี 

เลขาฯ พรรค 

57 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ศึกเขากระโดง ลูกสาว "ปู่ชัย" สู้ "เพ่ือนเนวิน" แพ้ไม่ได้ 59 

2 เนชั่นทีวีออนไลน์ เปิดขุมพลัง "ไพ & พ่ีหลวงคร" ชิงนายกหาดใหญ่ 61 

3 ไทยรัฐออนไลน์ ขย่มสมการล็อกอ านาจ 63 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ รัฐหลอกซ้ือเวลาอย่าดูถูก ปชช. ? 65 
5 มติชนออนไลน์ สะสม คมเข้ียว ระหว่าง พรรค‘รัฐบาล’ รอยร้าว ร้าวลึก 67 
6 มติชนออนไลน์ สัญญาณ รวมพลัง ไทยสร้างชาติ เตือนอย่างจริงจัง สู่พลังประชารัฐ 68 

ซุบซิบ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีเคือง 69 

โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โฆษณาเชิญชวนเลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 70 
2 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ โฆษณาเชิญชวนเลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 71 
3 หนังสือพิมพ์มติชน โฆษณาเชิญชวนเลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 72 
4 หนังสือพิมพ์แนวหน้า โฆษณาเชิญชวนเลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 73 
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วันที่  26 มีนาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ ตรวจเยี่ยม 
การอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประจ าที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลลูกแกในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  
โดยมี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี นายธนกร สว่างแก้ว 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลลูกแก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ  
ในการนี้ นายคมสันต์ เริงเสรีย์ ท้องถิ่นอ าเภอท่ามะกา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวนทั้งสิ้น 
66 คน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลลูกแก ประกอบด้วย  2 เขตเลือกตั้ง เขตละ 3 หน่วย รวมจ านวน 6 หน่วยเลือกตั้ง  
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลลูกแก อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยีย่มการอบรมการปฏบิัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตั้งเทศบาลต าบลลูกแก 
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วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการอบรม 
การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลหวายเหนียว ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  โดยมี  
นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี นายจริน ศรีธรรมรงค์   
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลหวายเหนียว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ  
ในการนี้ ส.ต.ท.ปรีดา อุปสิทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้   
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวนทั้งสิ้น 66 คน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหวายเหนียว ประกอบด้วย  2 เขตเลือกตั้ง เขตละ 3 หน่วย รวมจ านวน 
6 หน่วยเลือกตั้ง ณ อาคารส านักงานเทศบาลต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมการปฏบิัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเทศบาลต าบลหวายเหนียว 
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรีในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม รายงานข้อมูลพ้ืนฐานและสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 พร้อมกันนี้ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม  ให้การต้อนรับ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อ าเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจเยีย่มศูนย์ประสานงานการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองรอ้ยเอด็ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลเสลภูมิ โดยมี นายณรงค์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาลต าบลเสลภูมิ ผู้บริหาร และ 
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ส านักงานเทศบาลต าบลเสลภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งเทศบาลต าบลเสลภูมิ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด โดยมี นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสนาเริ่มคิด ชั้น 1 ส านักงาน
เทศบาลเมืองร้อยเอด็ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 

กรรมการการเลอืกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับ
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง  
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยม ีนายกฤช เอ้ือวงศ์ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 502 ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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วันที่ 26 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ให้สัมภาษณ์รายการ  
“คุยหลังข่าว” เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน 
ในพ้ืนที่ 26 จังหวัดของภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร  ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล 
พร้อมเน้นย้ าถึงความปลอดภัยในการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19  
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สัมภาษณ์รายการ “คุยหลังข่าว” เชิญชวนประชาชนในพืน้ที ่26 จังหวัด  

ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก และกรุงเทพมหานคร  ออกไปใช้สิทธิเลอืกตัง้เทศบาล
เทศบาล 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
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กิจกรรมรอบรั้ว
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวพัชรินทร์  
รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ นายสมยศ บุญทาน รอง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ประชุมประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี โดยมี นายธนวัฒน์ ปฐมสีมากุล รองปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี และร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การบูรณาการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกับ นายจรินทร์ อ้ิวสวัสดิ์  ท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี นายอนุ ทองดี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี  ณ ห้องประชุม  
สภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ส านักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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กิจกรรมรอบรั้ว
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย  นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษา
ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  นายทวี ปิยะพัฒนา  นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง 
นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเจริญ แก้วยอดหล้า ผู้ เ ชี่ยวชาญกองทุน 
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง นางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 10 นางสาวอาภรณ์ ศุภเดโชชัย 
รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ และคณะ ร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การบูรณาการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ร่วมกับ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัด นางสาวชนิสา ชมศิลป์ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ า
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพนัธก์ารเลือกตั้งเทศบาลในจังหวดัเชียงใหม ่



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
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วันที ่25 มีนาคม 2564 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษา

ประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง  

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเจริญ แก้วยอดหล้า ผู้เชี่ยวชาญกองทุนเพื่อ  

การพัฒนาพรรคการเมือง นางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์ ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 10 นางสาวอาภรณ์ ศุภเดโชชัย  

รองผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ และคณะ ร่วมประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ การบูรณาการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล อีกทั้งสังเกตการณ์และประเมินผลการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ 

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ 

 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เมืองแม่เหียะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ส านักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหยีะ 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บันทึกเทปรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประเด็น "โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ทั่วประเทศ" เพ่ือเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” 

ประเดน็ “โค้งสุดท้ายกอ่นการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั่วประเทศ" 
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ข่าวอ้างอิง 
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ศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 12.20 น. 
กกต. ติวเข้มอบรม กปน. เตรียมเลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. 
ประธาน กกต. เยี่ยมอบรม กปน.เตรียมเลือกตั้งเทศบาล ชี้เป็นจุดส าคัญท าให้การเลือกตั้งเที่ยงธรรม 
 

 
 
 เมื่อที่ 26 มี.ค. เวลา 09.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พร้อมคณะ 
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การอบรมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลูกแก และนายกเทศมนตรีต าบลลูกแก อ.ท่า
มะกา จ.กาญจนบุรี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. โดยมี นายธนกร สว่างแก้ว ประธาน กกต. ประจ าเทศบาลต าบล
ลูกแก พ.ต.ท.สุธี ชื่นจิตต์ และนายปรีชา ร่มโพธิ์ชี กกต. ประจ าเทศบาลต าบลลูกแก และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมสังเกตการณ์ ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลลูกแก อ.ท่า
มะกา จ.กาญจนบุรี 
 โดยนายอิทธิพร กล่าวตอนหนึ่งว่า ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง คนจะมุ่งไปที่ผลการเลือกตั้งและการใช้สิทธิ  การ
เลือกตั้งที่เที่ยงธรรม  ไม่มีคนทุจริต  ซึ่งเราก็อยากเห็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้น  เราก็เตรียมตัวกันมาจนถึงวันที่จะมีการ
เลือกตั้ง   และวันที่เลือกตั้ง กปน.จะเป็นคนที่ส าคัญที่สุด  เป็นจุดที่จะชี้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ตน
จึงขอฝากความไว้วางใจให้กับ กปน.ทุกท่าน 
 จากนั้นนายคมสันต์ เริงเสรีย์  ท้องถิ่นอ าเภอท่ามะกา   วิทยากรบรรยายให้ความรู้  เพ่ือให้ กปน.ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง เตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจากหน่วยเลือกตั้ง หน่วยละ 11 
คน  โดยในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลลูกแก  ประกอบด้วย 2  เขตเลือกตั้ง  เขตละ 3  หน่วย  รวมจ านวน  6 หน่วย
เลือกตั้ง .-ส านักข่าวไทย (212). 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/833402  
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/833402
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ศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. 

กกต. เชิญชวนผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลเข้าคูหา กาบัตร 2 ใบ 
กกต. ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวัน
อาทิตย์ท่ี 28 มีนาคม 2564 สวมหน้ากาอนามัย เตรียมหลักฐานแสดงตน เข้าคูหา กาบัตร 2 ใบ  
 

 
 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมี
รายชื่ออยู่ โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งสีม่วง ส าหรับลงคะแนน
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ซึ่งในการลงคะแนนต้องท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมายได้เพียงหมายเลข
เดียว  ส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพู  ส าหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งในการลงคะแนนสามารถท า
เครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมายเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินหกหมายเลข ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด ให้ท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
 ส าหรับในการเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เตรียมความพร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยพกบัตรประจ าตัวประชาชน (หมดอายุแล้วก็ใช้ได้)   หรือบัตร หรือ
หลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตน
ต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  หลังจากนั้นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าคูหาลงคะแนน นอกจากนี้ ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิผ่านทางแอปพลิเค
ชัน SMART VOTE เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และลดความแออัดในการรอตรวจสอบสิทธิหน้าหน่วยเลือกตั้ง. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/832729  
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/832729
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25 มีนาคม 2564 21:59 น.    
กกต. หนองคาย เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 
 
 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  25 มี .ค. 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมพัน บูติค รีสอร์ท อ.เมืองหนองคาย  
จ.หนองคาย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมพันธ์ แสงค าเลิศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย และโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดหนองคายได้จัดข้ึน 
 นางศิริพร สืบประเสริฐกุล หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสริมสร้ าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ ศส.ปชต. ซึ่งกระจ่ายอยู่ทุกต าบล ทุกหมู่บ้าน เพ่ือท าหน้าที่เป็นสื่อบุคคลในการรับรู้และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการของประชาชนจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้และการศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “ไปเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่าง
สุจริตโปร่งใส” 
 โดยมีผู้ อ านวยศูนย์ ส่ ง เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอทุกอ า เภอ  
และกรรมการ ศส.ปชต. เข้าร่วมอบรม จ านวน 196 คน. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/230476 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/230476
https://siamrath.co.th/n/230476
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210325/04f3814f5f15859118c4d27469d7c85b871eb3d94380bbbb2d7cdb5c9c661327.jpg?itok=eH363Bx_
https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20210325/04f3814f5f15859118c4d27469d7c85b871eb3d94380bbbb2d7cdb5c9c661327.jpg?itok=eH363Bx_
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25 มี.ค. 2564 
"อุตรดิตถ์" ปัดขอ ตร. คุ้มกันหาเสียงโค้งสุดท้าย 
 

 
 
อุตรดิตถ์ - ศึกชิงเก้าอ้ี นายกทม.อุตรดิตถ์ เริ่มเผ็ดร้อน หลังอดีตแชมป์เก่าถูกเชือด ส่งผลให้ "ชูชาติ - 
ทองดา"ชิงด า กกต.ได้กลิ่นซื้อเสียง พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ด้านผกก.สภ.เมือง ปฎิเสธขอต ารวจติดตามขณะหา
เสียงโค้งสุดท้าย 
 วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.กกต.ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้รับหนังสือค าวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 364/2564 เรื่องการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เมืองอุตรดิตถ์ ให้ถอนชื่อนายส าราญ เอ้ือจิรวาณิชย์ ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือง
อุตรดิตถ์ หมายเลข 1 เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (25) เพราะผู้ถูกคัดค้านเคยถูกสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอ านาจ หรือ
ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
หรือมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่
ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง ลงนามโดย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี 
กรรมการการเลือกตั้ง ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
 ทั้งนี้ ส่งผลให้เหลือผู้สมัครนายเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เพียง 2 ราย คือ หมายเลข 3 นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง และ
หมายเลข 4 นายทองดา ขุนอินทร์ โดยได้ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ หมายเลข 1 และ
กกต.ท้องถิ่นประจ าเทศบาลให้ด าเนินการ ติดประกาศพร้อมค าวินิจฉัยของ กกต.กลางให้ถอนชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรี
หมายเลข  1 ออกจากการเป็นผู้สมัคร หน้าหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง 
 นายนิยม กล่าวว่า ยิ่งเข้าสู่โค้งสุดท้าย นอกจากผู้สมัครนายกฯและ สท.ทั้ง 26 เทศบาลใน จ.อุตรดิตถ์ จะเร่งลง
พ้ืนที่หาเสียงอย่างเข้มข้นแล้ว กกต.เริ่มรับแจ้งการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในพ้ืนที่ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงระหว่างผู้สมัคร
นายกฯ เขต อ.เมืองอุตรดิตถ์ หลายแห่ง จึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจ าพ้ืนที่ คาดว่าจะมีการซื้อสิทธิขายเสียง ฝากเตือนไป
ยังผู้สมัคร กฎหมายเลือกตั้งค่อนข้างแรง หากมีการร้องเรียน เข้าสู่กระบวนการ พบหลักฐานทุจริต อาจหมดอนาคตทาง
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การเมือง และยังต้องถูกด าเนินคดีอีกด้วย ดังนั้นให้เชื่อมั่นศักยภาพของตัวเอง เมื่อเป็นผู้สมัครแล้ว ส่วนการข่มขู่ หรือ
ความไม่ปลอดภัยของผู้สมัคร ยังไม่ได้รับแจ้ง 
 นอกจากนี้ยังได้ย้ า กกต.ท้องถิ่นประจ าเทศบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคมนี้ 
โดยจัดติวเข้มกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ลักษณะซ้อมใหญ่ให้เสมือนจริง ครบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการนับ
และขานคะแนน การวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสีย เชื่อว่าแต่ละหน่วยจะมีประชาชนให้ความสนใจเชียร์ผู้สมัครที่ตนเลือกเป็น
จ านวนมากอย่างแน่นอน เมื่อมีการทักท้วง กปน.ต้องอธิบายไขข้อสงสัยได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากพบบัตรเขย่ง เช่น การ
เลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ กปน.ต้องรอบคอบ ไม่ต้องเร่งรีบใดๆ เน้นความถูกต้อง สุจริต เที่ยง
ธรรม เป็นไปตามข้อกฎหมาย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือจาก นายทองดา ขุนอินทร์ 
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เพ่ือขอเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2 นาย ติดตามขณะออกหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย 
เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น หลังพิจารณาเรื่องดังกล่าว ทราบว่าก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมือง
อุตรดิตถ์ มีน้อย เนื่องด้วย ก าลังส่วนหนึ่งไปดูแลความปลอดภัยงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์ 
ก าลังส่วนหนึ่งก็ต้องไปดูแลการเลือกตั้ง ที่ส าคัญหากเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ไปดูแลผู้สมัครนายกเทศมนตรี
รายใดรายหนึ่ง เกรงว่าจะเกิดภาพเสียหายกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ จึงไม่เหมาะสมที่จะจัดก าลังไปดูแล
ความปลอดภัยให้ผู้สมัครรายดังกล่าวแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378819248  
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819248
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วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564, 13.05 น. 
โค้งสุดท้าย ! ศึกชิงนายกเล็กเมืองอ านาจเจริญ นโยบายใครเข้าตา 
 

 
 

 เข้าสู่โค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ แทนต าแหน่งที่ว่าง 1 ต าแหน่ง และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ( สท.)  แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง โดยเลือกได้เขตเลือกตั้งละ 6 คน รวม 18 คน เพ่ือเข้าไปเป็น
ตัวแทนบริหารเทศบาลเมืองอ านาจเจริญตามนโยบายที่หาเสียงรับปากไว้กับประชาชน เห็นเป็นรูปธรรม และเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
  ส าหรับ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ มีผู้สนใจสมัคร จ านวน 9 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1. 
นายมนัส กมลฤกษ์ หมายเลข 2. นายวรจิตร พิศชวนชม หมายเลข 3. นายธัชกร ยอดสวย หมายเลข 4.นายภานุวัฒน์ 
นาดี หมายเลข 5. นายเทอดศักดิ์ จันทรุกขา (ไม่รับสมัคร) หมายเลข 6. นางสาวฐายิกา ศรไชย หมายเลข 7. นายณัฐ
พงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ หมายเลข 8. นายเกียรติศักดิ์ มุสิกะสาร หมายเลข 9. นายสว่าง นาคพันธ์  ซึ่ง ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ รับสมัคร  8 คน ไม่รับสมัคร 1 คน คงเหลือผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ 
8 คน ที่จะต้องหาเสียงสู้กันที่นโยบายและผลงานที่ผ่านมาให้เข้าตาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด เพ่ือไปสู่ฝั่งฝัน  
  ที่ผ่านมา มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ เพียง 4 คน เท่านั้น ที่หาเสียงเลือกตั้งอย่างเข้มข้น ทั้งป้าย
หาเสียงติดตั้งขึ้นพ่ึบทั่วบ้านทั่งเมือง(เขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ) รวมถึง รถแห่งหาเสียงไปตามตอกซอกซอยทุกวัน 
ซึ่งผู้สมัครต่างก็เปิดเพลง สลับ การแนะน าตัว เสนอ นโยบาย ให้เข้าตาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้รับทราบ จนเด็ก
เล็ก เด็กนักเรียน บางคน ฟัง จ าขึ้นใจ และร้องตามได้ ก็มี  
  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือน จากผู้สมัคร 8 คน มีเพียง 4 คน ที่หาเสียง แข่งขันกันอย่างคึกคัก คือ นาย
มนัส กมลฤกษ์ หมายเลข 1 กลุ่มอิสระ, นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์  หมายเลข 7หัวหน้ากลุ่มภูมิใจไทเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ ,นายเกียรติศักดิ์ มุสิกะสาร หมายเลข 8 หัวหน้ากลุ่มรักอ านาจเจริญ  และนายสว่าง นาคพันธ์ ผู้สมัคร 
หมายเลข 9  กลุ่มอิสระ    
  ส าหรับนโยบาย ซึ่ง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ ทั้ง 4 คน ที่หาเสียง ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
รับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกตั้ง ครั้งนี้ โดยเรียงล าดับ ดังนี้  
  หมายเลข 1. นายมนัส กมลฤกษ์ กลุ่มอิสระ ข้าราชการครูบ านาญ ใช้สโลแกนที่ว่า บ้านเมืองปลอดขยะ 
สวนสาธารณะคือสวนสุขภาพ นันทนาการ ลานกีฬา น้ าประปาเข้าถึงชุมชน ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้  เพ่ือความปลอดภัย
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ของทุกคน และนโยบายหาเสียงดังนี้ 1. เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เป็นองค์กร 4.0 ให้บริการประชาชนที่ความ
ประทับใจ รวดเร็ว ฉับไว มีความเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 2. เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เป็นองค์กรที่โปร่งใส ใสสะอาด
สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง 3. ด้านการศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งคณะกรรมการจัดเก็บเงินบริจาคท าบุญของ
พุทธศาสนิกชนและรายได้จากการจัดงานนมัสการ พระมงคลมิ่งเมือง พร้อมน าเงินมาบูรณปฏิสังขรณ์ เฉพาะพ้ืนที่พุทธ
อุทยานเท่านั้น สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลฯและเด็กก่อนปฐมวัย
ด้านทุนการศึกษาทุกแห่งที่สังกัดเทศบาลเมืองฯ 4. ด้านความสะอาด/สุขอนามัย แก้ปัญหากลิ่น น้ าเน่าเสีย ที่พบอยู่
ทั่วไปในทางระบายน้ าและท่ีสวนสาธารณะอ่ืนๆ เก็บ กวาดขยะทุกวัน วันละ 2 รอบ โดยเฉพาะพ้ืนที่ ที่มีการทิ้งขยะมาก 
ถนน ตรอก ซอย ปลอดหญ้า หน้าบ้านปลอดขยะ  
 5. ด้านการให้บริการสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างขัดข้อง ไฟฟ้าดับ หลอดเสีย เมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จะ
ออกไปแก้ไขทันที ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการท างานของ
เจ้าหน้าที่ ขยายเขตน้ าประปาให้ทั่วถึงทุกชุมชน  6. การค้าชุมชน ตลาดถนนคนเดิน จัดท าประชาพิจารณ์หรือขอ
ประชามติจากชุมชน เพ่ือปรับปรุงและหาสถานที่ตั้ง “ ตลาดถนนคนเดิน “ หรือ “ ตลาดประชารัฐ “  เนื่องจากสถานที่
เดิมคับแคบ(สวนมิ่งมงคล) 7. สถานที่ออกก าลังกายชุมชน ทุกชุมชนจะต้องมี “ ลานกีฬา “ หรือ “ ลานออกก าลังกาย 
“ อุปกรณ์ออกก าลังกายต้องได้มาตรฐานมีความแข็งแรง คงทน ทนทาน 8. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
ปรับปรุงสวนสาธารณะมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ(สวนหลักเมือง) ให้มีความร่มรื่น มีห้องน้ าสาธารณะมีความปลอดภัย
และมีลานออกก าลังกาย 9. ถนน ตรอก ซอย สร้างทางระบายน้ า ถนน ซอยที่ไม่มีทางระบายน้ า ถนน ตรอก ซอย 
ปรับปรุงใหม่ ต้องมีทางระบายน้ า ขยายส่วนต่อถนนเลียบคลองชลประทาน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ  ขยายส่วนต่อถนนระหว่างชุมชน และอ่ืนๆและ 10 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ  
  หมายเลข 7 นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มภูมิใจไทเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ พร้อมทีมผู้สมัคร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ( สท. )จ านวน 18 คน 3 เขตเลือกตั้ง ลงพ้ืนที่หาเสียงพบปะประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ชูนโยบาย 3 ส. ที่ว่า  ส. สะอาด บ้านเมืองและชุมชนต้องสะอาด , ส. สะดวก ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ตลาด 
ต้องสะดวก และ ส. สุขภาพ สวนสาธารณะต้องสวยงาม เป็นที่สร้างสุขภาพให้ประชาชน รวมถึง สโลแกนที่ว่า “ อาสา
พัฒนาเทศบาล ให้ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน “ เพ่ือให้อยู่ในใจประชาชน เลือกเป็นตัวแทนเข้าไปนั่งในสภาเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ ยกทีม  
  หมายเลข 8 นายเกียรติศักดิ์ มุสิกะสาร หัวหน้ากลุ่มรักอ านาจเจริญ และผู้สมัคร สท. 3 เขต รวม 18 คน แชมป์
เก่า เลือกตั้งครั้งนี้ มาเพ่ือป้องกันแชมป์ ภายใต้สโลแกนหาเสียง “ กลุ่มรักอ านาจเจริญ “ มุ่งมั่นพัฒนาพ่ึงพาได้ เข้าใจ
ปัญหา ไม่เสียเวลาเริ่มใหม่ “ โดยมีนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 8 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ 3. ด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 4. ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 5. 
ด้านสวัสดิการสังคมและรักษาความปลอดภัย 6. ด้านการเกษตร 7. ด้านการมีส่วนร่วม และ 8. ด้านการพัฒนาองค์กร   
  หมายเลข 9 นายสว่าง นาคพันธ์ กลุ่มอิสระ อดีต รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ ชูนโยบายหา
เสียง 3 ข้อ ได้แก่  1. ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมคนดี มีอาชีพ มีส่วนร่วม การศึกษา 
การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และ 3. ช่วยเหลืออ้ืออาทร โปร่งใสเป็นธรรม โดยน านโยบายทั้ง 3 ข้อ เสนอให้ประชาชนได้รับ
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ทราบ ในการพบปะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบเคาะบันไดบ้าน เช้าจรดเย็น เพ่ือให้ประชาชนเลือกเป็นตัวแทนเข้าไป
นั่งบริหารเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ สมใจ   
  จึงขอเชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง 
นายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ(สท.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ให้มากที่สุด 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227835  
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25 มีนาคม 2564 13:32 น.   
ว่าที่  ร .ต.  วิทยา ค าพวง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลโพนสา เบอร์  2 น า “กลุ่มโพนสาก้าวหน้า”  
ปราศรัยชูนโยบาย 6 ด้าน 
 

 
 

“ผมกลับมาแล้ว”...ว่าที่ ร.ต.วิทยา ค าพวง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลโพนสา เบอร์ 2 น า “กลุ่มโพนสา
ก้าวหน้า” ปราศรัยชูนโยบาย 6 ด้านเพื่อพัฒนาเทศบาลต าบลโพนสา หลังถูกแช่แข็งไร้การพัฒนาร่วม 8 ปี 
 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ลานวัดเทพมงคล ในเขตเทศบาลต าบลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ว่าที่ ร.ต.
วิทยา ค าพวง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลโพนสา เบอร์ 2 น า “กลุ่มโพนสาก้าวหน้า” ปราศรัยชูนโยบาย 6 ด้าน โดยมี
ประชาชนในพื้นท่ีเข้ารับฟังการปราศรัยจ านวนมาก 
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา ค าพวง กล่าวว่า นโยบาย กลุ่มโพนสาก้าวหน้า ชูสโลแกน “พลังใหม่ คิดใหม่ ท าใหม่เพ่ือไทโพน
สาตามหลักธรรมาภิบาล” กลุ่มโพนสาก้าวหน้า ยึดมั่นและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่ง
การปกดรองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เน้นความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส 
ส าหรับ นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงานพัฒนาเทศบาลโพนสา มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 ปี แบ่งเป็น  
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร คลองส่งน้ า ,การบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค
มีระบบประปาที่ทันสมัย ,การบูรณะและปรับปรุงรักษาแหล่งน้ า ,การบริการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง ,การ
บริการปรับปรุงระบบทางระบายน้ า ,การปรับปรุงก่อสร้างถนนทางเดินและทางเท้า ,ด าเนินการและวางข้อปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายด้านการวางผังเมือง ควบคุมอาคาร การขุดดินถมดิน 
 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือรองรับพ้ืนฐานพัฒนาการเด็กแรกเกิด ,ส่งเสริม
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการตลอดจนกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส ,ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี
เยาวชนและกลุ่มผู้พิการ ,ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเสริมสร้างรายได้ กลุ่มเกษตรเพ่ิมผลผลิต การตลาด ,สนับสนุนข้อมูลการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนส ารอง สร้างโอกาสและรายได้ให้กัน, ส่งเสริมด้านการบริการจัดการด้านสาธารณะสุขมูลฐาน (อสม.), 
ส่งเสริมการกีฬาเยาวชนกีฬาพ้ืนบ้านในเขตเทศบาลต าบลโพนสา , ส่งเสริมการศึกษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นและ
ทุนการศึกษา การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 กลุ่มโพนสาก้าวหน้า ชูนโยบายส าคัญคือการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ความจงรักภักดี
น ามาซึ่งความสงบสันติสามัคคี ,ส่งเสริมพัฒนาการบรรเทาสาธารณะภัยให้รวดเร็วทั่วถึงทันต่อเหตุการณ์ ,การป้องกัน

https://siamrath.co.th/n/230303
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210325/30380e374d36fb7cb2fa12b521aaac51d4c255c7c03be9663c6ddf587d5e8ad9.jpg?itok=CEqjHXKT
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อุบัติภัยทางถนน การจราจรในเขตเทศบาล ,ส่งเสริมพัฒนาตลาด ความสะอาด การจ าหน่ายสินค้าการทะเบียนและการ
อนุญาตด้านต่างๆ ,ส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมหอกระจายข่าว ,ส่งเสริมด้านสุขอนามัยชุมชน ที่พัก หอพัก 
ห้องน้ า ห้องส้วมทั้งบุคคลทั่วไปและผู้พิการ ,ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาฌาปนสถาน การบริการเมื่อมีประชาชนประสบภัย
หรือเสียชีวิต ,ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนประชาชนได้รับความเป็นธรรมและ
ยุติธรรมในการต ารงชีวิต 
 การลงทุนและท่องเที่ยวส่งเสริมพัฒนาจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคม ตลอดจนกองทุนสวัสดิการทุม
ชน ,ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ,ส่งเสริมผลผลิตสินค้าการเกษตร แทรกแซงราคาสินค้าอย่าง
เป็นธรรม มีแหล่งเงินทุน ,ส่งเสริมพัฒนาตลาดสด แหล่งสินค้าที่น ามาค้า-ขายในตลาดสด ตลาดสัญจร ,ส่งเสริมการ
ลงทุน ส่งเสริมรายได้กลุ่มต่างๆอย่างเป็นระบบในท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานภาครั ฐและเอกชนการพัฒนาบริหาร 
ก ากับดูแลโรงงาน อาคาร สถานที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย 
 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นบริหารจัดการเรื่องขยะอย่างเป็นระบบถูกสุขลักษณะอนามัย ,
บ าบัดน้ าเสีย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน , การก ากับดูแลสถานบริการ การรักษาความสะอาด
สถานที่ถนนทางเข้า ที่อยู่อาศัย ด้านการรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่บรรพบุรุษเคยสั่งสอนและปฏิบัติการแข่งขันเรือยาว การดนตรี การผลิตด้านหัตถกรรม ส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามและจารีตประเพณีของท้องถิ่น พัฒนาวัดในเขตเทศบาลให้เป็นศูนย์รวมของแหล่ง
ธรรมะสู่ครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมที่เป็นสากลนิยมดามนยบายแห่งรัฐ เช่น งานลอยกระทง งานวันปีใหม่ 
วันสงกรานต์ 
 “วันที่ 28 มีนาคม 2564 เข้าคูหากานายกเทศมนตรีต าบลโพนสาเบอร์ 2 และกาสมาชิกสภาเทศบาลเบอร์ 1-6 
ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง เพ่ือทีม “กลุ่มโพนสาก้าวหน้า” จะได้เข้ามาพัฒนาเทศบาลต าบลโพนสาอย่างยั่งยืนต่อไป” ว่าที่ ร.ต.
วิทยา ค าพวง กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/230303  
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วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564, 14.14 น. 
โค้งสุดท้าย ! กลุ่มคนรักแม่สอด ปล่อยขบวนรถแห่-เดินลุยเคาะประตูบ้านหาเสียง 
 

 
 
 เมื่อเวลา 10.00 น.  วันที่ 25 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ปวงละคร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครแม่ สอด  เบอร์  2 พร้ อมนายกรรณ กัณฑ์ นิ ล  น าย ไกรสร  กิ จ กา ร    สุ วิ ทย์  ค ามณี ว งศ์  จ าน งค์   
คงปาน และทีมงานผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด “ กลุ่มคนรักแม่สอด “ปล่อยขบวนรถแห่และเดินหาเสียง
เคาะประตูบ้านพบปะพ่ีน้องประชาชนทุกพ้ืนที่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด   ต.แม่สอด อ. แม่สอด จ.ตาก เพ่ือ
ชี้แจงนโยบาย โดยได้รับการตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี  
 โดย"กลุ่มคนรักแม่สอด" ชูนโยบายเมืองแม่สอดต้องทันสมัย น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี สะอาดปราศจากขยะมูล
ฝอย เพ่ิมพ้ืนที่ร่มรื่นเขียวขจี การศึกษาดี คุณภาพชีวิตดี ส่งเสริมอาชีพ ชุมชนน่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดภัย   ใส่ใจ
เศรษฐกิจ เป็นพันธมิตรกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรอบข้าง สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในชุมชนรวมทั้งให้มีการพัฒนา
ต้องการเปลี่ยนเพ่ือแม่สอดที่ดีกว่า ด้วย  แม่สอดเมืองน่าอยู่ ทันสมัย โปร่งใส ไร้ทุจริต “  
 ส าหรับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด “กลุ่มคนรักแม่สอด“ ประกอบด้วย   เขต.1นายสุวิทย์ ดวง
สุริยะ เบอร์ 1ผู้สมัครสมาชิกสภาเขต.2 นายไตรศักดิ์ บุณยเศรณี เบอร์ 4นายทวีวงศ์ อมาตยกุล เบอร์ 5นาฃสาวธันว
รัสม์ เขาวิลาส เบอร์ 6ผู้สมัครสมาชิกสภาเขต.3 นายเอนก ตันค าแดง เบอร์ 1นายอนุชีพ วังค า เบอร์ 2 นายนรินทร์ อยู่
คง เบอร์ 3นายมานิต เกิดมูล เบอร์ 10ผู้สมัครสมาชิกสภาเขต. 4 นายอิทธิพล ค าธร เบอร์ 3นายปรีชา เพชรปัญญา 
เบอร์ 4นายกรกฤตย์ กรัณยพัฒนพงศ์ เบอร์  นายจันทร์ ปัดสา เบอร์ 6นายเสน่ห์ วินิจชอบ เบอร์ 7นายรักษา จันตา 
เบอร์ 8 วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227854  
  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/227854
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วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564, 16.09 น. 
โค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นมหาสารคาม เร่งหาเสียง 
 - ชูปากท้องประชาชนต้องมาก่อน 
 
ผู้สมัครทีมเทศบาลก้าวหน้า เร่งปราศรัยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งเทศบาลต าบลขามเรียง หวังนั่งเก้าอ้ี
นายกเทศมนตรีต าบลขามเรียง ขูนโยบายประชาชนต้องมาก่อน คอร์รัปชั่นต้องเป็น 0 ศูนย์)พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านในวันที่28 มีนาคม 2564 
  ที่บ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายธีระวัฒน์ พรรณะ ผู้สมัครหมายเลข3 ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีต าบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย ในชื่อทีมเทศบาลก้าวหน้า ในเงาของ ธนธร จึงรุ่งเรืองกิจโดยไม่มีลูกทีม
หรือไม่ผู้สมัคร สท.ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมคณะก้าวหน้า หวังขอคะแนนเสียงจากชุมชนและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง
เทศบาลต าบลขามเรียงในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีนิสิตเป็นทางเสียงหลัก โดยได้ลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ทุกหลัง 
มีการปราศรัยทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ซึ่งเป็นผู้สมัครคนเดียวในจังหวัดมหาสารคามที่อุดมการณ์ร่วมคณะพรรคก้าวหน้า 
พันธมิตรคือพรรคก้าวไกล และเป็น บุคคลเดียวที่ลงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลขามเรียง เพราะว่า คือนอกจาก
ประชาชนที่เป็นคนพ้ืนถิ่นแล้วจะมีนิสิตที่เข้ามาเรียน ซึ่งนิสิตที่เข้ามาหลากหลาย ซึ่งมีวิธีการหรือวิธีคิดที่ทันสมัย พร้อมที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยในทางที่ดีข้ึน 
 โดยชูโยบาย การศึกษา มีความรู้ด้านกฎมาย การเมือง การปกครอง และวิทยาศาสตร์ เข้าใจในระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการจัดการการบริหารพ้ืนที่และชุมชน ขออาสาพัฒนาขามเรียงให้ก้าวหน้า ด้วยโยบายที่จับต้องได้เพ่ือ
ประชาชน เหตุผลคือที่ไม่มีทีมผู้สมัคร สท.เพราะต้องการสร้างความร่วมมือกับ สท.ทุกคน ประชาชนต้องมาก่อน 
คอร์รัปชั่นเป็น 0 ในคณะบริหาร มีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายพร้อมจบมือ นิสิต ประชาชน ก้าวไปด้วยกัน โดย เน้น
เทศบาลโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วม ท าให้เทศบาลเป็นจุดเชื่อมระหว่างมนุษย์กับมหาวิทยาลัย รับเรื่องร้องเรียนแบบ
รวดเร็ว ตรวจสอบได้ เปิดให้ประชาชนรับรู้ถึงการใช้จ่ายงบของเทศบาล และการด าเนินงานของเทศบาล พร้อมพัฒนา
ยกระดับย่านเศรษฐกิจต าบลขามเรียง โดยพัฒนาศูนย์ชุมชน เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ของขามเรียง เพ่ิมรายได้ และจ้าง
งานคนในพ้ืนที่ มีพ้ืนที่อ่านหนังสือ และประชุมงาน เพ่ือรองรับการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา เป้นศูนย์ส่งเสริมดิจิทัล 
และ E-sport มีร้านจ าหน่ายสินค้าชุมชน สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน มนาเมืองและคุณภาพชีวิต น าพาขามเรียง
สู่สมมาร์ทซิตี้ น าประปาใส่ทุกหมู่บ้าน จัดการขยะยุคใหม่ 
 เทศบาลต าบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มีทั้งหมด 23 หมู่บ้าน มี 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 
มี 8,077คน เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 6,125 คน รวมทั้งหมด 14,202 คนมี 33 หน่วยเลือกตั้ง 
 จากการสอบสอบถามส่วนใหญ่จากชุมชนประชาชน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าการเลือกตั้งเทศบาลครั้งนี้
อยาก ไม่ว่าจะมีพรรคไหนหนุนหลังก็ตาม แต่อยากได้นายกเทศบาล ที่เป็นผู้น ามาพัฒนาบ้านเมือง ใส่ใจประชาชน 
เข้าถึงได้ พึงพาได้ ไม่ทุจริต 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227891  

https://www.banmuang.co.th/news/region/227891


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564, 18.17 น. 
โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้ง นายก - สท. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
 

 
 

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการหาเสียง ของผู้สมัครนายกเทศมนตรี และ ผู้สมัคร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง เนื่องจากเหลือ  เวลาอีกเพียง 3 
วัน ก็จะถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม นี้. บรรดาผู้ลงสมัครทั้ง 2 ทีมคือ “ทีมบ้านโป่งพัฒนา” น า
ทีมโดย น.ส.วิไล วงศาโรจน์ (เจ้วิไล) ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง หมายเลข 1 และคู่แข่งขันคนส าคัญคือ นายก
ฤษฎา ประดิษฐ์กุล (เสี่ยป๋อม) “ทีมพลังบ้านโป่ง” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง หมายเลข 2 
 ทั้งเจ้วิไล และเสี่ยป๋อม ต่างน าลูกทีมของตัวเอง (ผู้สมัคร สท.) ลงพ้ืนที่หาเสียงอย่างหนัก ด้วยหวังช่วงชิง
คะแนนเสียงจากประชาชนในพ้ืนที่ มีการแจกแผ่นพับแสดงถึงแนวนโยบายของทีม นอกจากนั้นยังใช้รถยนต์ติดเครื่อง
ขยายเสียงประชาสัมพันธ์ไปตามชุมชนต่างๆ ส่วนตัวผู้สมัครจะใช้วิธีเดินเท้าเคาะประตูบ้านเรือนประชาชน เพ่ือขอ
คะแนนจากชาวบ้านในช่วงโค้งสุดท้าย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมอีกว่า การลงพ้ืนที่หาเสียงที่ผ่านมา จนมาถึงช่วงโค้งสุดท้าย ของ น.ส.วิไล และนายก
ฤษฎา ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นั้น ทั้งคู่ต่างคนต่างได้รับคะแนนนิยม จากชาวบ้านพอๆกัน มองดูแล้วไม่มี
ใครได้เปรียบเสียเปรียบ แต่ทั้งนี้ผลจะแพ้หรือชนะก็ต้องขึ้นอยู่กับ “พลังขับเคลื่อนบางอย่าง” ที่จะต้องมีการน าออกมา
ใช้ เพาะจะเป็นยุทธวิธีส าคัญ ที่จะท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกือบ 13,00 คน เท
คะแนนให้กับทีมของตน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227908  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/227908
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25 มี.ค. 2564,18:30น. 
ฮือฮา ! เลือกตั้ง ส.ท. ผู้สมัครในอุบลฯ ก้มกราบอ้อนคะแนนประชาชน 
แห่แชร์! ภาพผู้สมัคร สท.พรรคหนึ่งในอุบลฯ ก้มกราบกรานอ้อนคะแนนประชาชน ช่วงหาเสียงโค้งสุดท้าย 
 

 
 
 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เพจ เขื่องในไม่ใช่แค่ทางผ่าน ได้โพสต์ภาพสีสันบรรยากาศการหาเสียงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นภาพทีมผู้สมัคร ส.ท.พรรคหนึ่งในพื้นท่ีแห่งหนึ่งของ จ.อุบลราชธานี พร้อม
แคปชั่นประกอบ "แนวอยากเป็นเนาะ ยามเลือกแล้ว สิเห็นบ่เห็นกะอีกเรื่องเด้อ" ขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ บ้างก็
บอกว่าก่อนเลือกตั้งให้ท าอะไรท าได้หมด พอหลังเลือกตั้งก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง บ้างก็บอกว่ าตอนนี้กราบประชาชนไป
ก่อน หลังจากนี้ประชาชนก็ต้องกราบคืน 
 ส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จะมีขึ้นทั่วประเทศ ใน
อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
อ้างอิง :  
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/
144396  
  

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/144396
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/144396
https://img.pptvhd36.com/thumbor/2021/03/25/news-f830cae231.jpg
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วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564, 21.21 น. 
โค้งสุดท้าย ! 'ธนาธร' ลงพ้ืนที่สัตหีบช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเขาชีจรรย์ 
 

 
 
 25 มีนาคม 2564 ที่ตลาดสาม ต.หนองจับเต่ า -  เขาชีจรรย์   ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ .ชลบุรี   
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เดินทางพบปะผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ คณะ
ก้าวหน้า นายอภิวัฒน์ ชอบขาย   หมายเลข 2  และสมาชิกสภาเทศบาลคณะก้าวหน้า เขต1 เบอร์ 11-16 และเขต 2 
เบอร์ 9-14  ในนามคณะก้าวหน้าเขาชีจรรย์  เต็มที่เพ่ือบ้านเทศบาลก้าวหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในระดับเทศบาลในวันที่ 28 มี.ค.นี้     
 โดยนายธนาธร ได้ขึ้นเวทีบนรถกระบะขยายเสียง เพ่ือพบปะพูดคุยกับประชาชนและกล่าวถึงความตั้งใจในการ
มาท างานการเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้ตลอดการเดินทางไปในพ้ืนที่ มีประชาชนที่พบเห็นเข้ามาให้ก าลังใจและขอถ่ายรูปด้วย
เป็นจ านวนมาก  
 คณะก้าวหน้าเทศบาลต าบลเขาชีจรรย์ มีนโยบายคือ เทศบาลจัดการขยะ   ดูแลเรื่องขยะเหมือนจัดการบ้าน
ตัวเอง , โปร่งใสรักงาน เทศบาลของประชาชนเทศบาลก้าวหน้าประชาชนต้องมีส่วนร่วม , ลูกหลานคืออนาคตของ
เทศบาล การวางแผนเมืองต้องเตรียมความพร้อมประชาชนตั้งแต่วัยเด็ก , พ้ืนที่เทศบาล คือพ้ืนที่ให้บริการประชาชน มี
งบพัฒนาต้องคิดถึงคุณภาพชีวิตประชาชน , ปลอดภัยในเทศบาลบ้านเรา ต้องดูแลประชาชนในพื้นท่ีให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตประจ าวัน และ  เทศบาลดูแลใกล้ชิดคนที่คุณห่วงใย เจ้านายคือประชาชน  
 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้กล่าวว่า ขอให้พ่อแม่พ่ีน้องช่วยกันสนับสนุนผู้สมัครของ
คณะก้าวหน้า จึงมาขอความสนับสนุนจากทุกท่าน   เราต้องการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจการเมืองท้องถิ่น มี
ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา เป็นเรื่องใกล้ตัว  เรื่องน้ าไหลไฟสว่าง ถนนหนทาง ขยะ สุขภาพ ศูนย์ดูแลเด็ก
เล็ก เราอยากท างานโดยน าความรู้ความสามารถมารับใช้ประชาชนเพราะเราเชื่อว่าเรามี ความสามารถ มีองค์ความรู้ มี
เครือข่ายมากมายที่จะน ามาใช้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้  
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/561823  

 

https://www.naewna.com/politic/561823
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25 มี.ค. 2564 

บุกหาเสียงในโรงเรียน อ้อนเด็กบอกผู้ปกครองเทคะแนนให้ 
 

 
 
อดีต รมว.อุตสาหกรรม ผู้สมัครนายกเล็กโคราช เบอร์ 2 บุกหาเสียงในโรงเรียน หวังให้กลับไปบอกผู้ปกครองให้เท
คะแนนให้ พร้อมย้ านโยบาย 5 ข้อ ได้แก่ 1.ท าให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 2.เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ของอีสาน 3.เมืองท่องเที่ยว 4.เมืองกีฬา และ 5. เมืองอัจฉริยะ 
 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.15 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย
ประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 2 กลุ่มโคราชชาติพัฒนา พร้อมทีมผู้สมัคร ส.ท.ได้
ลงพ้ืนที่หาเสียงกับครูและนักเรียน หลังเคารพธงชาติ โดยมีครู และนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6 ที่รับฟังนโยบาย
การหาเสียงกว่า 800 คน ซึ่งนายประเสริฐฯ ได้แนะน าตัว และแจกโบร์ชัวร์นโยบายต่างๆ ฝากให้นักเรียนน าไปให้กับ
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้ตัดสินใจเลือกตั้งทั้งนายกฯ และ ส.ท. ของกลุ่มโคราชชาติพัฒนายกทีม 
 นายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 2 กลุ่มโคราชชาติพัฒนา กล่าวว่า 
ตนเองนั้นมีประสบการณ์การเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติมาอย่างโชคโชน ดังนั้นจะขอน าประสบการณ์
เหล่านี้มารับใช้พ่ีน้องชาวเทศบาลนครนครราชสีมา เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามนโยบาย 5 ข้อ ได้แก่ 1.ท าให้เป็นเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 2.เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของอีสาน 3.เมืองท่องเที่ยว 4.เมืองกีฬา และ 5. เมืองอัจฉริยะ พร้อม
กันนี้ยังได้เสนอให้มีการรื้อเรือนจ ากลางนครราชสีมาออกไปตั้งที่อ่ืน เพ่ือคืนพ้ืนที่ให้กับชาวเทศบาลนครนครราชสีมาได้
ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อีกด้วย 
 ส าหรับนายประเสริฐ บุญชัยสุข ถือว่าเป็นลูกหม้อของพรรคชาติพัฒนา โดยเป็นอดีต ส.ส.นครราชสีมา หลาย
สมัย และยังเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายของ
พรรคชาติพัฒนา ที่จะมาทวงพ้ืนที่คืน ภายหลังจากพ้ืนที่เขตตัวเมืองนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนาครอบพ้ืนที่ทาง
การเมืองมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี และได้สูญเสียต าแหน่ง ส.ส. เป็นครั้งแรกเมื่อครั้งเลือกตั้งปี 2562 ที่ผ่านมา  
 ส่วนต าแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา แม้ว่าจะเสียต าแหน่งไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว แต่ก็ยังจับมือกับนายสุร
วุฒิ เชิดชัย กลุ่มประสานมิตร ร่วมกันบริหารงานมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมาถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสุรวุฒิฯ 
ตัดสินใจฟ้าผ่าไม่ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ ท าให้พรรคชาติพัฒนา ต้องส่งนายประเสริฐ บุญชัยสุข ลงสมัครเพื่อหวังทวง
พ้ืนที่คืน สู้กับผู้สมัครกลุ่มอ่ืนอีก 3 กลุ่ม ที่เสนอตัวลงแข่งอย่างดุเดือดในครั้งนี้ 
อ้างอิง :  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819239?utm_source=category&utm_medium=internal_ref

erral&utm_campaign=region   

https://www.nationtv.tv/main/content/378819239?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819239?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

 

25 มี.ค. 2564 
ผู้สมัครทีมสารคามก้าวหน้า ขอคะแนนโค้งสุดท้าย 

 
 
โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้ง เปิดมุมมองผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้สมัครหมายเลข2 ทีมสารคาม
ก้าวหน้า ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไข พัฒนา น าลูกทีมออกหาเสียงขอคะแนนจากประชาชนในโค้งสุดท้าย โดยมีการชู
นโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
 25 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายพร้อมสู่การเลือกตั้งนายกเทศมตรี
เมืองมหาสารคาม และเลือกตั้ง ส.ท. โดยผู้สมัครออกเดินสายเร่งขอคะแนนเสียงจาก ประชาชนๆตามคุ้มต่างๆ พร้อมขู
นโยบายที่จะเข้ามท าหน้าที่บริหารงานรับใช้ประชาชน  
 พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ เปลี่ยนข า ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม หมายเลข 2  ทีมสารคามก้าวหน้า  ร่วมมือ 
ร่วมใจ แก้ไข พัฒนา  ได้น าลูกทีมออกหาเสียงขอคะแนนจากประชาชนในโค้งสุดท้าย โดยมีการชูนโยบายเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนจัดการให้มีการติดต่อ ร้องเรียนและการเสนอ การสอนแนะของประชาชน ผ่านระบบ online 
เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ  เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชนจัดการให้มีสภาชุมชนใน
แต่ละพ้ืนที่เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเสนอนโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน   นโยบายการศึกษาและ
ประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ยกระดับ
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านการสาธารณสุข สวัสดิการและสังคมเน้นความปลอดภัยและทรัพย์สิน นโยบาย
พัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง
ถนนสาธารณะ นโยบายปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศที่สะอาด พัฒนาสาธารณะ
และพ้ืนที่สีเขียวทั้งที่มีอยู่เดิมและด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างใน
ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกต้อง 
 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีจ านวนทั้งหมด 3 เขตเลือกตั้ง เขตละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 18 
คน ซึ่งเทศบาลมหาสารคาม มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 49,693 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 39,166 คน 21,446 
ครัวเรือน เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่มีสิทธิ์อยู่ 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819232?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region   

https://www.nationtv.tv/main/content/378819232?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819232?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น. 
ส่องนโยบายผู้สมัครนายกเล็กเมืองอ านาจเจริญใครจะสู่ฝั่งฝัน 
 

 
  
 เข้าสู่โค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ แทนต าแหน่งที่ว่ าง 1 ต าแหน่ง และสมาชิกสภา
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง อ า น า จ เ จ ริ ญ (  ส ท . )   แ บ่ ง เ ป็ น  3 เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง  โ ด ย เ ลื อ ก ไ ด้ เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ล ะ  6 ค น  
รวม 18 คน เพ่ือเข้าไปเป็นตัวแทนบริหารเทศบาลเมืองอ านาจเจริญตามนโยบายที่หาเสียงรับปากไว้กับประชาชน เห็น
เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 ส าหรับ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ มีผู้สนใจสมัคร จ านวน 9 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1. 
นายมนัส กมลฤกษ์ หมายเลข 2. นายวรจิตร พิศชวนชม หมายเลข 3. นายธัชกร ยอดสวย หมายเลข 4.นายภานุวัฒน์ 
นาดี หมายเลข 5. นายเทอดศักดิ์ จันทรุกขา (ไม่รับสมัคร) หมายเลข 6. นางสาวฐายิกา ศรไชย หมายเลข 7. นายณัฐ
พงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ หมายเลข 8. นายเกียรติศักดิ์ มุสิกะสาร หมายเลข 9. นายสว่าง นาคพันธ์  ซึ่ง ผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ รับสมัคร  8 คน ไม่รับสมัคร 1 คน คงเหลือผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ 
8 คน ที่จะต้องหาเสียงสู้กันที่นโยบายและผลงานที่ผ่านมาให้เข้าตาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด เพ่ือไปสู่ฝั่งฝัน  
 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ เพียง 4 คน เท่านั้น ที่หาเสียงเลือกตั้งอย่างเข้มข้น ทั้งป้าย
หาเสียงติดตั้งขึ้นพ่ึบทั่วบ้านทั่งเมือง รวมถึงรถแห่งหาเสียงไปตามตอกซอกซอยทุกวัน ซึ่งผู้สมัครต่างก็เปิดเพลง สลับ 
การแนะน าตัว เสนอ นโยบาย ให้เข้าตาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้รับทราบ จนเด็กเล็ก เด็กนักเรียน บางคน ฟัง จ า
ขึ้นใจ และร้องตามได้ก็มี  
 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือน จากผู้สมัคร 8 คน มีเพียง 4 คน ที่หาเสียง แข่งขันกันอย่างคึกคัก คือ นาย
มนัส กมลฤกษ์ หมายเลข 1 กลุ่มอิสระ, นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์  หมายเลข 7หัวหน้ากลุ่มภูมิใจไทเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ ,นายเกียรติศักดิ์ มุสิกะสาร หมายเลข 8 หัวหน้ากลุ่มรักอ านาจเจริญ  และนายสว่าง นาคพันธ์ ผู้สมัคร 
หมายเลข 9  กลุ่มอิสระ    
 ส าหรับนโยบาย ซึ่ง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ ทั้ง 4 คน ที่หาเสียง ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
รับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกตั้ง ครั้งนี้ โดยเรียงล าดับ ดังนี้  
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 หมายเลข 1. นายมนัส กมลฤกษ์ กลุ่มอิสระ ข้าราชการครูบ านาญ ใช้สโลแกนที่ว่า บ้านเมืองปลอดขยะ 
สวนสาธารณะคือสวนสุขภาพ นันทนาการ ลานกีฬา น้ าประปาเข้าถึงชุมชน ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้  เพ่ือความปลอดภัย
ของทุกคน และนโยบายหาเสียงดังนี้ 1. เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เป็นองค์กร 4.0 ให้บริการประชาชนที่ความ
ประทับใจ รวดเร็ว ฉับไว มีความเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 2. เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ เป็นองค์กรที่โปร่งใส ใสสะอาด
สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง 3. ด้านการศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งคณะกรรมการจัดเก็บเงินบริจาคท าบุญของ
พุทธศาสนิกชนและรายได้จากการจัดงานนมัสการ พระมงคลมิ่งเมือง พร้อมน าเงินมาบูรณปฏิสังขรณ์  เฉพาะพ้ืนที่พุทธ
อุทยานเท่านั้น สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลฯและเด็กก่อนปฐมวัย
ด้านทุนการศึกษาทุกแห่งที่สังกัดเทศบาลเมืองฯ 4. ด้านความสะอาด/สุขอนามัย แก้ปัญหากลิ่น น้ าเน่าเสีย ที่พบอยู่
ทั่วไปในทางระบายน้ าและท่ีสวนสาธารณะอ่ืนๆ เก็บ กวาดขยะทุกวัน วันละ 2 รอบ โดยเฉพาะพ้ืนที่ ที่มีการทิ้งขยะมาก 
ถนน ตรอก ซอย ปลอดหญ้า หน้าบ้านปลอดขยะ 5. ด้านการให้บริการสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างขัดข้อง 
ไฟฟ้าดับ หลอดเสีย เมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จะออกไปแก้ไขทันที ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ ที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ ขยายเขตน้ าประปาให้ทั่วถึงทุกชุมชน  
  6. การค้าชุมชน ตลาดถนนคนเดิน จัดท าประชาพิจารณ์หรือขอประชามติจากชุมชน เพ่ือปรับปรุงและหา
สถานที่ตั้ง “ ตลาดถนนคนเดิน “ หรือ “ ตลาดประชารัฐ “  เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ(สวนมิ่งมงคล) 7. สถานที่
ออกก าลังกายชุมชน ทุกชุมชนจะต้องมี “ ลานกีฬา “ หรือ “ ลานออกก าลังกาย “ อุปกรณ์ออกก าลังกายต้องได้
มาตรฐานมีความแข็งแรง คงทน ทนทาน 8. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ปรับปรุงสวนสาธารณะมิ่งเมือง
เฉลิมพระเกียรติ(สวนหลักเมือง) ให้มีความร่มรื่น มีห้องน้ าสาธารณะมีความปลอดภัยและมีลานออกก าลังกาย 9. ถนน 
ตรอก ซอย สร้างทางระบายน้ า ถนน ซอยที่ไม่มีทางระบายน้ า ถนน ตรอก ซอย ปรับปรุงใหม่ ต้องมีทางระบายน้ า 
ขยายส่วนต่อถนนเลียบคลองชลประทาน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ   ขยายส่วนต่อถนนระหว่าง
ชุมชน และอ่ืนๆและ 10 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ  
 หมายเลข 7 นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มภูมิใจไทเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ พร้อมทีมผู้สมัคร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ( สท. )จ านวน 18 คน 3 เขตเลือกตั้ง ลงพ้ืนที่หาเสียงพบปะประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ชูนโยบาย 3 ส. ที่ว่า  ส. สะอาด บ้านเมืองและชุมชนต้องสะอาด , ส. สะดวก ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ตลาด 
ต้องสะดวก และ ส. สุขภาพ สวนสาธารณะต้องสวยงาม เป็นที่สร้างสุขภาพให้ประชาชน รวมถึง สโลแกนที่ว่า  “ อาสา
พัฒนาเทศบาล ให้ก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน “ เพ่ือให้อยู่ในใจประชาชน เลือกเป็นตัวแทนเข้าไปนั่งในสภาเทศบาลเมือง
อ านาจเจริญ ยกทีม  
 หมายเลข 8 นายเกียรติศักดิ์ มุสิกะสาร หัวหน้ากลุ่มรักอ านาจเจริญ และผู้สมัคร สท. 3 เขต รวม 18 คน แชมป์
เก่า เลือกตั้งครั้งนี้ มาเพ่ือป้องกันแชมป์ ภายใต้สโลแกนหาเสียง “ กลุ่มรักอ านาจเจริญ “ มุ่งมั่นพัฒนาพ่ึงพาได้ เข้าใจ
ปัญหา ไม่เสียเวลาเริ่มใหม่ “ โดยมีนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 8 ด้าน คือ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.ด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ 3. ด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 4. ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 5. 
ด้านสวัสดิการสังคมและรักษาความปลอดภัย 6. ด้านการเกษตร 7. ด้านการมีส่วนร่วม และ 8. ด้านการพัฒนาองค์กร   
 หมายเลข 9 นายสว่าง นาคพันธ์ กลุ่มอิสระ อดีต รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลอ านาจเจริญ ชูนโยบายหา
เสียง 3 ข้อ ได้แก่  1. ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมคนดี มีอาชีพ มีส่วนร่วม การศึกษา 
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การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และ 3. ช่วยเหลืออ้ืออาทร โปร่งใสเป็นธรรม โดยน านโยบายทั้ง 3 ข้อ เสนอให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ในการพบปะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบเคาะบันไดบ้าน เช้าจรดเย็น เพ่ือให้ประชาชนเลือกเป็นตัวแทนเข้าไป
นั่งบริหารเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ สมใจ   
จึงขอเชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมือง
อ านาจเจริญ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ(สท.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ให้มากที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/local/561763   

https://www.naewna.com/local/561763
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วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564, 09.37 น. 
"ปิยบุตร" ลุยร้อยเอ็ดช่วยคณะก้าวหน้าหาเสียง ชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
 

 ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางมาที่  อ.จั งหาร    
จ.ร้อยเอ็ด เพ่ือช่วยผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลดงสิงห์ นายกเทศมนตรีต าบลจังหาร และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล
ในนามคณะก้าวหน้า หาเสียงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล ซึ่งก าลังจะมีข้ึนในวันที่ 28 มีนาคม 2564 
 โดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล ลงพื้นที่ปราศรัย ณ วัดบ้านหนองเข็ง ต าบลดงสิงห์ อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือช่วยผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลดงสิงห์ นายทวีสิทธิ์  มนตรีชน กลุ่มดงสิงห์ก้าวหน้า หมายเลข 1 และสมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 และเขต 2 หมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ซึ่งมีนโยบายที่ส าคัญ คือ การบริหารงาน ยึดหลักธรรมมา ภิ
บาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเสมอภาค พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ปรับปรุงตลาดให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายในชุมชนให้ได้มาตรฐาน จัดตั้งส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ก่อสร้างปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้ดี   จัดหาไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน เส้นทางสัญจร และ
ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร ขยายคลองส่งน้ าให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร โดยมีประชาชนร่วมฟังการปราศรัย ประมาณ 700 คน  
 ต่อมานายปิยบุตร ลงพ้ืนที่ปราศรัย ณ ตลาดชุมชนบ้านหาด ต าบลผักแว่น อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือ
ช่วยผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลดงสิงห์ นายประมวล สุวลักษณ์ หมายเลข 2 และสมาชิกเทศบาล โดยมีประชาชนร่วม
ฟังการปราศรัย ประมาณ 150 คน โดยกล่าวว่า การเลือกตั้ง 28 มีนาคมนี้ เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่กินได้อยู่หน้า
บ้านของพี่น้อง หากได้นายกเทศมนตรีมีความสามารถ บริหารงบประมาณเป็นสักคนชีวิตในบ้านของพ่ีน้องจะเปลี่ยนไป
ได้ชั่วข้ามคืน จึงอยากชวนออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆ ถ้าไม่ใช้สิทธิใช้เสียง แปลว่า ปล่อยให้งบประมาณปีละหลายล้าน
บาท เอาไปให้ใครไม่รู้บริหาร 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227953  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6204236  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/561835  
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/227953
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6204236
https://www.naewna.com/politic/561835
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26 มี.ค. 2564 
ชิง ทม. ตะพานหิน - ลุ้นนายกฯหญิงพิการรายแรก 
 

 
 

พิจิตร - หาเสียงโค้งสุดท้ายคึกคัก "รินทร์ลภัส บัณฑิตสกุลชัย" ลุ้นคว้าชัยเลือกตั้งนายกทม.ตะพานหิน เป็นหญิง
พิการรายแรกของประเทศไทย ด้านชาวบ้านอยากได้นายกฯที่มีความโปร่งใส 
 ศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะหานหิน จังหวัดพิจิตร นางสาวรินทร์ลภัส บัณฑิต
สกุลชัย ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือตะพานหิน หมายเลข 2 พร้อมด้วยลูกทีมที่รวมบรวมเอาผู้สมัครในนาม
อิสระ และส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ใช้เวลาในช่วงโค้งสุดท้ายเดินเคาะประตูบ้าน เพ่ือขอคะแนนเสียง สลับกับการ
ขึ้นรถแห่หาเสียงไปตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน 
 โดยนางสาวรินทร์ลภัส บัณฑิตสกุลชัย เธอพิการขาด้านขวา โดยเธอใช้ปมด้อยในร่างกายออดอ้อนขอคะแนน
เสียงว่าเธอแม้ร่างกายพิการ แต่ใจไม่พิการ และชูสโลแกนการท างานว่าต้องมีจิตอาสา เสียสละ และโปร่งใส และหาก
เธอสอบผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้เธอจะเป็นนายกเทศมนตรีที่มาจากผู้หญิงพิการรายแรกของประเทศไทย 
 ขณะที่ผู้สมัครอีกคน คือ นายปัญญา แพมงคล ที่สมัครในนามทีมพัฒนาตะพานหิน แม้จะเป็นการสมัครนายก
เทศบาลเมืองตะพานหินครั้งแรก แต่เจ้าตัวถือเป็นนักการเมืองที่คร่ าหวอดในสนามการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
หลายสนาม โดยชูสโลแกนจริงใจ มุ่งม่ัน พัฒนา 
 นางสาวปณกรณ์ มีธะระ แม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน กล่าวว่า มีความหวังกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่า 
อยากได้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะพานหินที่มีความโปร่งใส เสียสละ เข้ามาบริหารบ้านเมือง และต้องมีจิตอาสา
อย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819337?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819337?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819337?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564, 16.21 น. 
ผู้สมัครนายก ทต. บ้านกลาง ร้องศาลปกครองกลาง กกต. ย้ายหน่วยเลือกตั้งผิดปกติ 
 

 
 

 เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2564 พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์ ผู้สมัคร นายกเทศมนตรีต าบลบ้าน
กลาง  เบอร์ 2 อ าเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าวันนี้ได้ยื่นหนังสื่อร้องเรียนที่ศาลปกครองกลาง กรณี
ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทศบาลในต าบลบ้านกลาง   ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2564 นางมุกดา ดนตรีเสนาะ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ออกประกาศก าหนด
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีทศบาลต าบลบ้านกลาง พบว่าประกาศดังกล่าว ได้มีการย้ายผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมณีรินทร์ เลคแอนลากูน และหมู่บ้านมณีรินทร์ พาร์ค จ านวนประมาณเกือบ 1,000 
คน ไปลงคะแนนเลือกตั้งใกล้กว่าที่เคยใช้ได้ออกไปใช้สิทธิทุกครั้งที่ผ่านๆมา  เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว ได้
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านมณีรินทร์ เลคแอนลากูน แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชน
ทั้งสองหมู่บ้านได้ถูกย้ายจุดลงคะแนนเสียง ไปลงคะแนนไปที่ปากทางเข้าโรงแรมรอยัล วิว และที่จุดเลือกตั้งหน้า
หมู่บ้านลดาวัลย์ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเลือกตั้งเดิมประมาณ 6 กม.ซึ่งมองว่าเป็นการจัดกลไกเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับฝ่ายตรง
ข้าม 
       ทั้งนี้พล.ต.ต.วัฒนา วงศ์จันทร์ ผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2564 ตนเองในฐานะผู้สมัครนายกเทศมนตรีฯ และเป็นผู้พักอาศัย ในหมู่บ้านมณีรินทร์ เลคแอนลากูน ได้ไปยื่นหนังสือ
คัดค้าน ต่อ กกต.กลาง /กกต.จว.ปทุมธานี และ ผวจ.ปทุมธานี ให้พิจารณาจัดให้ประชาชนของทั้งสองหมู่บ้านกลับมาใช้
สิทธิ์ ในหน่วยเลือกตั้งประจ า หน้าหมู่บ้านมณีรินทร์ เลคแอนลากูน ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิม เพราะหน่วยเลือกตั้งที่ได้
จัดให้ประชาชนของทั้งสองหมู่บ้านไปลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ได้อยู่ไกลจากหน่วยเลือกตั้งเดิมมาก ท าให้ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิ์ ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ 
      และเมื่อวันที่ 9  มีนาคม 2564 ตนเองได้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.สวนพริกไท และได้ร้องทุกข์ให้
ด าเนินคดีกับผู้อ านวยการเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าเทศบาลต าบลบ้านกลาง ตาม ปอ.มาตรา 157 
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
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ต่อมาเม่ือ วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลบ้านกลางได้มีมติให้ ด าเนินการ
ตามประกาศที่ได้ออกไปแล้ว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และต่อมาคณะกรรมการเลือกตั้งฯดังกล่าวได้ลาออก
ทั้งคณะ และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 3564  ตนเอง ได้ไปยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 ขอไต่สวนฉุกเฉินและขอให้สั่งให้
คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลบ้านกลาง ออกค าสั่งแก้ไขให้ประชาชนของหมู่บ้านทั้ งสองกลับมาใช้สิทธิ์ที่
เดิม ประจ าหน้าหมู่บ้านมณีรินทร์ เลคแอนลากูนและศาลมีค าสั่งยกค าร้องไม่รับพิจารณาเพราะอยู่นอกเขตอ านาจศาล 
ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมาทุกอย่างมันผิดปกติตนจึงต้องมา ยืนเรื่องที่ศาลปกครองเพ่ือให้ท่านพิจารณาต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/region/227894 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.77kaoded.com/news/panor-chompusri/2088566  
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/region/227894
https://www.77kaoded.com/news/panor-chompusri/2088566
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 - 15:17 น. 
 ‘คนรักท่าแลง’ ร้อง ‘บิ๊กตู’่ หลังผู้สมัครนายกเทศฯ ท่าแลงถูก กกต. ตัดสิทธิลงสมัคร 
 

 
 
‘คนรักท่าแลง’ ร้อง ‘บิ๊กตู’่ หลังผู้สมัครนายกเทศฯ ท่าแลงถูก กกต. ตัดสิทธิลงสมัคร เชื่อเจตนากลั่นแกล้ง 
 เมื่อวันที่  25 มีนาคม ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท าเนียบรัฐบาล กลุ่มประชาชนพ้ืนที่  ต.ท่าแลง  
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี น าโดย นายจีระศักดิ์ เทศเกิด ประธานกลุ่มคนรักท่าแลง เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอความเป็นธรรม 
กรณีท่ีนายสงวน จิตต์พุ่ม ถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบล ท่าแลง โดยระบุว่าจงใจทอดทิ้ง หรือละเลยไม่
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่ หรือ
ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือฝ่าฝืนค าสั่ง จึงเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีต าบลท่าแลง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
มาตรา 50 (25) 
 ซึ่งทางกลุ่มฯ มองว่าอาจมีการกลั่นแกล้งกันทางการเมือง มีความไม่ชอบธรรม ไม่โปร่งใส เนื่องจากนายภัคพงศ์ 
ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกค าสั่งที่ 342/2564 เรื่อง ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าแลง อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี พ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรี ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 จากกรณีด าเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยมิได้ยึดระเบียบกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณี
การออกใบอนุญาตการด าเนินการขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง 3 กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 
ปี เป็นการกระท าที่เกินกว่าเทศบาลบัญญัติก าหนด ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี ออกค าสั่งตัดสิทธินายสงวน จิตต์พุ่ม ในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลท่าแลง จึง
ขอให้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับขอให้ตรวจสอบนายพรชัย ภู่ระหงษ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีท่าแลง ในกรณีที่มี
ข้อร้องเรียนการบุกรุกป่าสงวน และขุดดินลูกรังไปพร้อมกันด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2641670    

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/002-7.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/002-7.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2641670
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/002-7.jpg
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25/03/2564 17:59 
ชาวท่าแลงบุก กกต. ทวงถามขอเลื่อนเลือกตั้งเทศบาล 

 
กรุงเทพฯ 25 มี.ค.-ชาวท่าแลงเพชรบุรี บุก กกต. ทวงถามขอเลื่อนเลือกตั้งเทศบาล เหตุเหลือผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีคนเดียว ไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านที่ต้องเลือก 
 ส านักงาน กกต.  วันนี้  (  25 มี .ค . )  นายจี ระศักดิ์  เทศเกิด ประธานกลุ่ มคนรักท่าแลง อ.ท่ ายาง  
จ.เพชรบุรี พร้อมตัวแทนชาวบ้านกว่า 30 คน เดินทางมาติดตามกรณีก่อนหน้านี้ได้ยื่นค าร้องต่อ กกต.เพชรบุรี ขอให้สั่ง
เลื่อนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในวันที่ 28 มีนาคมออกไป เนื่องจากนายพรชัย ภู่ระหงษ์ 
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลท่าแลง เพียงคนเดียว เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิลงสมัคร เนื่องจากเคยถูก
กล่าวหาว่าลักลอบขุดและขนดินลูกรังในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี ออกไปขาย 
 นายจีระศักดิ์ กล่าวว่าชาว ต.ท่าแลง ไม่เอานายพรชัย เพราะกระท าผิดในหลายเรื่องโดยนายพรชัยเป็นผู้สมัคร
นายกฯเพียงคนเดียวในเวลานี้ เนื่องจากนายสงวน จิตต์พุ่ม ผู้สมัครนายกเทศมนตรี อีกคนหนึ่งถูก กกต.ตัดสิทธิสมัคร จึง
มองว่าการเลือกตั้งที่ก าลังจะเกิดขึ้นไม่เป็นธรรม ท าไม กกต.ไม่เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน 
 ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่ง กล่าวว่า ชาวบ้านต้องการเลือกตั้งอยู่แล้ว แต่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียวใน
เวลานี้เป็นคนไม่โปร่งใส มีพฤติกรรมใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่เป็นสมบัติของแผ่นดินไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเห็น
ว่าขณะนี้ยังไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรียังมีพฤติกรรมขนาดนี้ ชาวบ้านจึงไม่อยากเลือก และอยากให้ กกต.เลื่อนการ
เลือกตั้งออกไป 
 ด้านนายสมเกียรติ คงดี ผู้อ านวยการส านักกิจการ กกต. กล่าวว่า ตามกฎหมายแล้วหากศาลมีค าพิพากษา
ลงโทษจ าคุก ผู้นั้นจึงจะเข้าลักษณะต้องห้ามในการลงสมัคร แต่ขณะนี้ผู้สมัครน่าจะเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา หากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเห็นว่าผู้สมัครรายใดไม่เหมาะสมจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ในวันเลือกตั้งก็สามารถไปใช้สิทธิโดยกาในช่องไม่
ประสงค์ลงคะแนนได้ หากคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน มากกว่า จ านวนผู้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ตามกฎหมายก็จะถือว่า
ผู้สมัครคนนั้นก็จะไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่เราต้องไม่ไปรณรงค์ใส่ร้ายป้ายสีเขาเท่านั้น 
 อย่างไรก็ตามในช่วงเช้า กลุ่มคนรักท่าแลงก็ได้มีการไปยื่นค าร้องเรื่องดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับขอ
ความเป็นธรรมให้กับนายสงวน ที่ถูก กกต.ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพราะมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เนื่องจากถูกค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มีค าสั่งให้นายสงวน พ้นจากต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลท่าแลง โดย
ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 31 ม.ค.64 จากกรณีด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยไม่ได้ยึดระเบียบ
กฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณีการออกใบอนุญาตการด าเนินการขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 3 
กรกฎาคม 2560 ถึง 3 กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 ปี เป็นการกระท าที่เกินกว่าเทศบาลบัญญัติก าหนด ถือว่าเป็นการ
กระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย .-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-662504  
 

https://tna.mcot.net/politics-662504
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26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น.     
  โค้งสุดท้ายเทศบาลเดือด ! ล้อมรถข่มขู่ กกต. นราธิวาส 
 

 
 

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเทศบาลเดือด! กกต.ลงตรวจป้ายหาเสียงที่ อ.ตากใบ โดนทีมงานผู้สมัครนายกเทศมนตรีกรูเข้า
ล้อมรถ ขู่ลั่น "มึงรู้จักกูไหม กูเพิ่งออกจากคุกมา มึงเจ็บตัวแน่"   ด้านทีมผู้สมัครหมายเลข 3 ขึ้นโรงพักแจ้ง
ด าเนินคดีข่มขู่คุกคาม ขณะที่ กกต.เปิดศูนย์รับศึกเลือกตั้ง วอน ปชช.ส่งเบาะแสหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทุจริต 
ต ารวจสั่งคุมเข้มหลังพบหลายพื้นที่แข่งขันดุ 
 โค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ 
บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งเริ่มดุเดือดขึ้น โดยเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ชุดสืบสวนสอบสวน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยชุดสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่
ตรวจสอบป้ายหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หลังพบว่ามี
ป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 1 นายซันตารา นูซันตารา เกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด ซึ่งตาม
ประกาศ กกต.นั้น ป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองตากใบต้องติดตั้งไม่เกิน 75 แผ่น 
 โดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ กกต.ลงพ้ืนที่ตรวจสอบป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอตากใบนั้น 
ทีมงานของผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตากใบรายหนึ่งได้ขับรถกระบะสีแดง กระจกด า ติดตามรถของ
เจ้าหน้าที่ กกต. และได้ลงจากรถคันกล่าวจ านวน 5-6 คน วิ่งกรูเข้ามาลักษณะล้อมรถของ กกต. โดยมีชายคนหนึ่งพูด
เสียงดังลักษณะไม่พอใจใส่ทีมบริหารของผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หมายเลข 3 ซึ่งนั่งอยู่ในรถของ กกต.ด้วย และ
พูดข่มขู่ว่า “มึงรู้จักกูไหม กูเพ่ิงออกจากคุกมา มึงเจ็บตัวแน่” พร้อมทั้งได้เปิดประตูรถจะเข้ามาท าร้ายร่างกายด้วย แต่
พรรคพวกได้ห้ามปรามไว้ 
 ซึ่งในขณะเกิดเหตุนั้นมีทีมบริหารทั้งผู้สมัครเลือกตั้งรองนายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
หมายเลข 1 ร่วมอยู่ด้วย และคอยห้ามปราบทีมงานไม่ให้ใช้ก าลังท าร้ายร่างกาย และระวังการท าผิดกฎหมาย 
 จากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวน กกต.นราธิวาสจะเคลื่อนรถออกไป มีรถกระบะสีแดงกระจกมืดจอดขวางบนถนน
หน้าที่ว่าการอ าเภอตากใบ และมีคนลงจากรถมาเรียกเจ้าหน้าที่ กกต.ไปคุย  
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โดยนายอารี เจ้าหน้าที่สืบสวน กกต.นราธิวาส ลงไปเจรจาและพยายามพูดให้ใจเย็น ขอให้ อย่าขัดขวางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อย่าท าอะไรที่ไม่เหมาะสม เพราะตนอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และใช้รถราชการ จึงท าให้
กลุ่มคนดังกล่าวขึ้นรถถอยกลับไป โดยไม่มีเหตุใดๆ เกิดข้ึนนอกจากการปะทะคารม 
 ทั้งนี้ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบจะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.นี้ โดยมีผู้ลง
สมัครนายกเทศมนตรีเมืองตากใบจ านวน 3 ทีม คือ หมายเลข 1 นายซันตารา นูซันตารา (อดีตนายกเทศมนตรี) , 
หมายเลข 2 นายนิริดวาล สาแม (นักธุรกิจ) และหมายเลข 3 นายคอยรูซามัน มะ (อดีตผู้ลงสมัครนายก อบจ.นราธิวาส) 
 ต่อมาผู้สมัครหมายเลข 3 นายคอยรูซามัน มะ และทีมผู้สมัครสมาชิกเทศบาลเมืองตากใบ ได้เดินทางไปยัง สภ.
ตากใบ และได้แจ้งความร้องทุกข์เพ่ือด าเนินคดีกับกลุ่มที่ใช้พฤติกรรมล้อมรถ และกลุ่มตนอยู่ในรถขณะโดนล้อม ตาม 
392 และ 393 ซึ่งเจ้าหน้าที่บันทึกปากค าและบันทึกแจ้งความไว้ที่ สภ.อ.ตากใบแล้ว 
 ส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริต
หรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสและรายงานสถานการณ์ได้ ทั้งข้อความภาพ 
เสียง หรือวิดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141- 8860, 0-2141-8579 
และ 0-2141-8858 โทรสาร 0-2143-8522  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มี.ค.2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ กกต.จึงขอ
เชิญชวนให้ประชาชนที่พบเห็นการทุจริตหรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งร่วมแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง เพ่ือให้
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม 
 พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ไปยังกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1-9 กองบัญชาการต ารวจสันติบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยจัดให้มี
การเฝ้าระวังด้านการข่าวและการสืบสวนสอบสวนกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีอาจมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ และดูแลความ
เรียบร้อยในพ้ืนที่ไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างผู้สมัคร เกิดเหตุประทุษร้ายต่อร่างกายหรือการตัดคู่แข่งทางการ
เมือง จัดชุดป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง สอดส่องไม่ให้มีการกระท าความผิดในช่วงโค้ง
สุดท้าย 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวหลังเข้ายื่ นหนังสือต่อ กกต.
เพ่ือให้วินิจฉัยกรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้หรือไม่ ว่า 
อสม.หลายคนได้เข้ามาสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ก าลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มี.ค.นี้ ตาม
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท  และได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย รวมทั้ง
สิทธิในการเสนอเพ่ือรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย ไม่ต่างอะไรกับ ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ แต่ใน พ.ร.บ.การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ได้ก าหนดว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐ จะมาสมัครเป็นสมาชิก
หรือผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นไม่ได้ แต่ที่ปรากฏทั่วประเทศตอนนี้คือ อสม.ไปสมัครเป็นสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นกัน
เยอะ ซึ่งก็จะเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้สมัครทั่วไปที่ไม่ได้เป็น อสม.  
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 นอกจากนี้ ยังขอให้ กกต.ตรวจสอบกรณีผู้สมัครนายกเทศมนตรีน ารูปของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้สมัครมาขึ้นคู่กับ
ป้ายหาเสียงของตน ว่าเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 65(1) (5) 
หรือไม่ โดยพบกรณีดังกล่าวในพ้ืนที่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  
 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกระแสข่าวนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล จะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริง พรรค
ก้าวไกลยังไม่ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และนายพิธายังคงขับเคลื่อนในการเมืองระดับชาติอยู่ ในสนาม กทม.ได้
ตัวบุคคลแล้ว แต่ยังไม่ถึงช่วงเวลาแคมเปญเปิดตัวช่วงนี้ จะยังให้ความส าคัญในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพ (ส.ก.) ที่
เปิดรับสมัครจากทุกส่วน และใกล้ครบ 50 คนแล้ว เพียงแต่มีคนเข้าคนออก เนื่องจากมีพรรคเล็กๆ ที่เปิดใหม่และพร้อม
จะผู้สมัคร ส.ก.เช่นกัน จึงมีการดึงตัวกัน ซึ่งเราต้องการจะเปิดตัว ส.ก.ให้ครบ 50 เขตก่อน หลังจากนั้นจะเป็นเรื่อง
ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.  
 “ผู้ว่าฯ กทม.เป็นคนจากภายนอก อาจจะไม่ใช่คนดัง มีชื่อเสียง  แต่เชื่อว่าเราสู้แคนดิเดตผู้สมัครที่เป็นวิศวกร
และอดีตนายต ารวจใหญ่ได้แน่นอน เพราะคนที่จะลงในนามพรรคก้าวไกล เป็นบุคคลที่มีครบทุกมิติในการบริหาร และมี
ทีมรองผู้ว่าฯ กทม.ที่พร้อมเปิดตัวพร้อมกัน เป็นทั้งวิศวกรและผู้บริหารครบทุกมิติ ตามสโลแกน ใหม่ ชัด โดน คือเป็น
คนใหม่ ชัดเจนทางอุดมการณ์ทางการเมือง และโดนใจประชาชนชาวกรุงเทพฯ แน่นอน” นายณัฐชากล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/97313  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/97313
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26 มี.ค. 2564 
สุดอัดอ้ัน ! ลงทุนท าป้าย ห้ามเลือกผู้แทนโกงกินเข้ามา 
 

 
เหลือเวลาอีกเพียง 2 วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาล-อบต.ทั่วประเทศ ที่จังหวัดศรีสะเกษมีทั้งบรรยากาศ
ของการรณณรงค์หาเสียง บรรยากาศของการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้ง และมีประชาชนบางคน
ลงทุนติดป้ายหาเสียงรูปผู้สมัคร แต่ไม่ประสงค์จะให้เลือก โดยใบหน้าผู้สมัครเป็นรูปศีรษะกระบือ 
 26 มีนาคม 2564 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ เหลือเวลาอีกเพียง2 วัน ก็จะถึงวันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี 
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ ซึ่งบรรยากาศมีทั้งการออกมาเดินรณรงค์เพ่ือเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์นี้ ตั้งแต่ 08.00 น ไปจนถึงเวลา 17.00 น ซึ่งก็ได้มีบรรดาผู้สมัครได้ออกเดินหาเสียงไป
ตามหมู่บ้าน ไปตามท้องถนน เดินเคาะประตูบ้าน 
 น ารถเปิดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์กันอย่างหนักหน่วง เป็นบรรยากาศของสองวันสุดท้ายที่จะได้มีสิทธิ์
เดินหาเสียงกับพ่ีน้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ขณะเดียวกันที่อ าเภอพยุห์ ผู้สื่อข่าวได้พบกับป้ายรณรงค์หาเสียงแต่ไม่
ต้องการให้เลือกผู้สมัครดังกล่าว เป็นการสะท้อนภาพอีกมุมหนึ่งของการเมือง ของบรรดาผู้แทนประชาชนในทุกระดับ 
ทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ที่มุ่งจะเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์มากกว่าท าประโยชน์ให้บ้านเมืองและประชาชน 
โดยป้ายเลียนแบบผู้สมัครที่ยกมือไหว้แต่ใบหน้ากลับเอาศีรษะของกระบือมาใส่ไว้แทน   เพราะมีข้อความหาเสียงก ากับ
ไว้ อย่างเช่น ทุจริตอย่างจริงใจ ไม่เคยโปร่งใส ตรวจสอบก็ไม่ได้ ขี้โม้ไปวันวัน พร้อมติดป้ายประกาศหาเสียงไว้ข้าง
ก าแพงข้างบ้านตนเอง ติดกับถนนประชาชนสัญจรผ่านไปมาได้เห็นได้อ่านกันอย่างชัดเจน 
 โดยเจ้าของบ้านผู้ติดป้ายยินยอมเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ได้ไอเดียมาจากรถหาเสียงที่โฆษณาให้ชาวบ้านเข้าใจว่า 
ผู้สมัครมีความซื่อสัตย์ เขาจะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ แต่ข้อเท็จจริงทั้งหมด ชาวบ้านเขาก็รู้ว่าพวกคุณเข้าไปท าอะไร 
ใคร ๆ ก็รู้ว่าเรื่องผลประโยชน์ เรื่องการสร้างปัญหา ค าว่าตรวจสอบได้ ไม่เคยมีใครตรวจสอบ บอกว่าจริงใจ จริงใจ
ตรงไหนมีแต่การทุจริต อิฐหินปูนทรายก็กิน เก้าอ้ีก็กิน ไม้กวาดก็กิน ถนนก็กิน คลอรีนก็ยังกิน กินทุกอย่าง แต่ก็มาโม้ว่า
ท าโน่น ท านี่ แต่ไม่มีผลงาน และก็มีแต่นักการเมืองเดิม ๆ มาลงสมัครเหมือนเดิม ชาวบ้านก็รู้แต่ไม่อยากแสดงออก พอ
ถึงวันคุณก็แจกเงิน แจกเงินให้ชาวบ้าน ชาวบ้านก็ดีใจเอาเงินไปกินเหล้า กินเนื้อย่าง ก็หมด บ้านเมืองก็ฉิบหาย
เหมือนเดิม เราเสียเงินเดือนต่อเดือนหลายล้านบาท เพ่ือจ่ายให้คนพวกนี้ โดยที่ไม่มีประโยชน์ใด ๆ หน้าที่หลักท่ีเราเห็น
อยู่ปัจจุบันเนี่ย หลัก ๆ ก็คือ มาเก็บขยะ ประปาก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง บางวันก็แถมน้ าเหลือง น้ าด า คุณท าเหมือนกับชาวบ้าน
โง่ ผมก็แค่แสดงออกเท่านั่นเองครับ 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819338?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_
campaign=region  
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819338?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819338?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 - 13:35 น. 
จับโป๊ะ ! ผู้สมัครนายกเล็กสงขลา - ตรัง นโยบาย - โปสเตอร์ เหมือนกันเป๊ะ 
 

 
 
 
จับโป๊ะ! ผู้สมัครนายกเทศมนตรีสงขลา-ตรัง พบโปสเตอร์-นโยบายเหมือนกันเป๊ะ 
 จากกรณีที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ผู้สมัคร
ในจังหวัดต่างๆ ออกหาเสียงกันอย่างคึกคัก  
 อย่างไรก็ตามล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบป้ายหาเสียงที่เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทีมสงขลาใหม่ ของ นาย
สมศักดิ์ ตันติเศรณี  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีบ่อยาง จังหวัดสงขลา หมายเลข 2 และ ทีม ต้นกล้า นครตรัง ของนายทวี
รัตน์ เลาหทัยชนก  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครตรัง จังหวัดตรัง หมายเลข 5 มีป้ายหาเสียงและนโยบายที่เหมือนกัน
อย่างไม่มีผิดเพี้ยน สร้างความสงสัยให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง 
 โดยป้ายโปสเตอร์นโยบายหาเสียงของนายทวีรัตน์ และนายสมศักดิ์ พบว่ามีความเหมือนกันอย่างมาก จะ
แตกต่างกันเฉพาะรูปภาพ ชื่อ และหมายเลขของผู้สมัครเท่านั้น 
 ไม่ว่าจะเป็นค าโปรยอย่าง “ชาว…จะไม่พลาดโอกาสครั้งใหญ่ ถ้าให้….เป็นผู้ดูแล” ไม่เท่านั้นยังมีนโยบายหา
เสียงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น “สวัสดิการชุมชนเทศบางนคร…”, “การฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาล” ไม่เว้นแม้แต่
รายละเอียดนโยบายที่ยังเหมือนกันเป๊ะๆอีกด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2641253  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0.jpg
https://www.facebook.com/Songkhlanew64/posts/116079553839872
https://www.facebook.com/tonklatrang/posts/474367847253150
https://www.matichon.co.th/politics/news_2641253


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

50 

 

 
 
25 มีนาคม 2564 12:42 น.  
ก านัน ต.กระบ่ีน้อย จูงมือผู้สมัครสาบานหน้าศาลหลักเมือง หลังมีกระแสทุม่ 10 ล้าน ซื้อเสียง 
   

 
 

 วันที่  25 มีนาคม 2564 ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่  นายมะโน เครือแก้ว ก านันต าบลกระบี่น้อย  
อ.เมืองกระบี่ ได้เชิญผู้สมัครนายกเทศบาลต าบลกระบี่น้อย ได้แก่ นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง หมายเลข 1กลุ่มสวัสดีกระบี่
น้อย และนายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง หมายเลข 2 กลุ่มรักษ์กระบี่น้อย ได้ร่วมกันกล่าวค าสาบาน ในการเลือกตั้งนายก
เทศบาลต าบลกระบี่น้อย ว่าจะไม่มีการซื้อเสียงอย่างแน่นอน หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าต่างฝ่ายเตรียมเงินในการมาใช้
ซื้อเสียงฝ่ายละนับสิบล้านบาท โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอ าเภอเมืองกระบี่  นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
 โดยนายผู้สมัครฯ ทั้ง 2 ให้ค ามั่นสัญญาต่อหน้าศาลหลักเมือง และสักขีพยานว่า ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นใน
วันที่ 28 มี.ค.นี้ ตนทั้ง 2 จะท าให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต มีความเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย จะไม่ซื้อ
สิทธิ์ ไม่ซื้อเสียงหากกระท าผิดจากท่ีได้ให้ค ามั่นสัญญาไว้ ขอให้ ไม่มีความสุข ไม่มีความเจริญ แต่หากไม่ผิดค ามั่นสัญญา 
ขอให้มีความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองและหากมีบุคคล หรือกลุ่มผู้บุคคลใด ซื้อเสียง ใส่ร้าย กลั่นแกล้ง ขอให้บุ คคล หรือ
กลุ่มบุคคลนั้น ประสบแต่ความฉิบหายหน้าที่การงานตกต่ า ล้มเหลว ครอบครัวไม่มีความสุข ไม่มีความเจริญ ชีวิต และ
หน้าที่การงาน หลังจากท าพิธีเสร็จ ต่างฝ่ายได้เดินทางกลับไปขอคะแนนพ่ีน้องชาวต าบลกระบี้น้อย ซึ่งนับเป็นโค้ง
สุดท้ายก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในวันที่ 28 มีนาคม ที่จะถึงนี้ 
 นายมะโน เครือแก้ว ก านันต าบลกระบี่น้อย กล่าวว่า การเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลต าบลกระบี่น้อย ที่
จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ค่อนข้างจะเข้มข้นและแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ส าคัญรองจากเทศบาล
เมืองกระบี่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่าหนึ่งหมื่นคน และมีกระแสข่าวลือกันมาเป็นระยะๆว่าทั้งสองฝ่ายเตรียมหาเงินนับสิบล้าน
บาท เพ่ือที่จะน ามาท าการซื้อเสียง ซึ่งตนไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าเมื่อนักการเมืองมีการลงทุน
ไปแล้วหลังจากที่ได้รับเลือกเข้าไปท าหน้าที่ก็จะมีการถอนทุนคืนอย่างแน่นอน ตนอยากท าให้กระบี่น้อย เป็นต้นแบบ
และเป็นแบบอย่างแก่เทศบาลอ่ืนๆที่ก าลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 นี้ด้วย จึงได้น าผู้สมัครทั้งสองมาสาบานร่วมกันว่าจะ
ไม่มีการซื้อเสียงหรือทุจริตในการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/230277  
  

https://siamrath.co.th/n/230277
https://siamrath.co.th/n/230277
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210325/f3090bd493a8f53b0cb04159cdfc14fb967e64bf99acdcfea1d0896939da49eb.jpg?itok=whTs4pIp
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25 มี.ค. 2564 14:21 น. 
ต ารวจพร้อมดูแล เลือกตั้งเทศบาล 28 มีนาคม ห่วงราชบุรี เมืองใหญ่ แข่งขันสูง 
 

 
 
 
 
 
“บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย 
และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 
มี.ค.2564 
 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 มี.ค.64 ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 
ผบ.ตร. แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.2564 
 พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กล่าวว่า ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ตน และ พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รอง จตช. ลงมา
ควบคุมการปฏิบัติในเรื่องนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการสั่งการให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอิทธิพล 
มือปืนรับจ้าง อาวุธ สงคราม ทั่วประเทศ ในห้วงวันที่ 12-21 มี.ค.2564 รวมระยะเวลา 10 วัน และวันนี้ได้สั่งการให้ทุก
พ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการข่าว เช่น กลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีอาจสร้างสถานการณ์ จัดชุดป้องกันปราบปรามการ
กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น การท าลายป้ายผู้สมัคร การซื้อสิทธิขายเสียง รวมถึงกิจกรรมที่ต้องห้ามก่อนการ
เลือกตั้ง เช่น ห้ามหาเสียง ขาย แจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด หลัง 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง ห้ามถ่ายภาพในหน่วย
เลือกตั้ง หรือฉีกบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น มีชุดเคลื่อนที่เร็วประจ าหน่วย เพ่ือดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการ
กระทบกระทั่งหรือประทุษร้ายกันระหว่างผู้สมัคร และผู้สนับสนุนแต่ละฝ่าย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการขน
ย้ายหีบเลือกตั้ง 
 นอกจากนี้แล้วยังให้เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเลือกตั้ง โดยเฉพาะเรื่องการจราจร และช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ถามถึงเรื่องพ้ืนที่ๆ น่าเป็นห่วง ก็คงเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ มีการแข่งขันสูง อย่างเช่น ราชบุรี ก็มีการฆ่ากันตาย 
ขอนแก่น ก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ขอฝากเตือนไปถึงผู้สมัครทุกท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า ขอให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย แข่งขันกันโดยเป็นธรรม. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2057208  
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25 มี.ค. 2564 17:02    
บขส. เพิ่มเที่ยวว่ิง “สายอีสานและตะวันออก” 
 รองรับเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
บขส.ปรับเที่ยวว่ิงเส้นทางภาคอีสานและภาคตะวันออกเพิ่มเติม เป็น 26 เส้นทาง 85 เที่ยวว่ิง เพื่อรองรับประชาชน
เดินทางกลับภู มิล า เนา ไปใช้ สิ ทธิ เ ลื อกตั้ งท้ อ งถิ่ น สุ ดสั ปดาห์นี้  ย้ า ใช้ สิ ทธิ  “ เ ราชนะ” กับ  “ม33 
เรารักกัน” ซื้อตั๋วได้ถึง 31 พ.ค.นี้ 
 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) กล่าวว่า บขส.เตรียมปรับเพ่ิม
เที่ยววิ่งเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จาก 23 เส้นทาง 44 เที่ยววิ่ง เป็น 26 เส้นทาง 85 เที่ยว
วิ่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิล าเนาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ รวมถึงรองรับการเดินทางเพ่ือไปคัดเลือกเกณฑ์ทหาร และการเดินทางข้ามจังหวัด หลังจาก
รัฐบาลผ่อนคลายให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ 
 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส.สามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายตั๋วของ บขส. เช่น เว็บไซต์ 
บขส. www.transport.co.th, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจ าหน่ายตั๋วของ บขส.ทั่วประเทศ 
ส าหรับผู้ใช้สิทธิโครงการ “เราชนะ, ม33เรารักกัน” และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อตั๋วโดยสารของ บขส.ได้ที่
ช่องจ าหน่ายตั๋วของ บขส.ทั่วประเทศ ไม่สามารถจองทางออนไลน์ได้ สอบถามเส้นทางการเดินรถเพ่ิมเติมได้ที่ Call 
Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง 
 ส่วนความปลอดภัยนั้น ได้ก าชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ทั้งตรวจสภาพรถ
โดยสารให้พร้อมใช้งาน มีการใช้ GPS ติดตามและควบคุมความเร็วของรถโดยสาร จัดพนักงานขับรถ 2 คนในเส้นทาง
สายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง เพ่ือความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดิ นทาง 
นอกจากนี้ บขส.ยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารและบนรถโดยสารอย่างเคร่งครัด เช่น 
 มีการตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ส าหรับผู้โดยสารภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ก าชับให้พนักงานฯ และผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ขอ
ความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง 
และให้สแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไทยชนะ และ “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่ง
ทางบกก าหนด เพ่ือบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทาง เป็นต้น 
อ้างอิง : https://mgronline.com/business/detail/9640000028739   

https://mgronline.com/business/detail/9640000028739
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ก้าวไกลปัดข่าว “พิธา” ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. 
 

 
 
กรุงเทพฯ 25 มี.ค.-ก้าวไกล สยบข่าวลือ ”พิธา” ลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ขอเดินหน้าสนามสมาชิกสภากรุงเทพ(สก.) 
ก่อน เผยได้ตัวแคนดิเดตแล้วเป็นคนนอกพรรค เชื่อสู้คนจากพรรคใหญ่ได้ 
 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกระแสนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า
พรรคก้าวไกล จะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
พรรคก้าวไกลยังไม่ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และตัวนายพิธา จะยังคงขับเคลื่อนในการเมืองระดับชาติ อยู่ และ
ขณะนี้เป็นที่ยุติว่าพรรคก้าวไกลได้ตัวบุคคลแล้ว แต่ยังไม่ถึงช่วงเวลาแคมเปญเปิดตัว ช่วงนี้จะยังให้ความส าคัญในส่วน
ของสมาชิกสภากรุงเทพ (สก.) ที่เปิดรับสมัครจากทุกส่วน และใกล้ครบ 50 คนแล้ว แต่มีคนเข้า-ออก เนื่องจากมีพรรค
เล็กๆที่เปิดใหม่และพร้อมจะส่งผู้สมัคร สก. จึงมีการดึงตัวกัน แต่ในส่วนของพรรคต้องการจะเปิดตัว สก.ให้ครบ 50 เขต
ก่อน หลังจากนั้นจึงจะเป็นการเปิดตัวผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. 
 “ผู้ว่าฯกทม.เป็นคนจากภายนอก ซึ่งอาจจะไม่ใช่คนดังมีชื่อเสียง แต่เชื่อว่าเราสู้แคนดิเดตผู้สมัครที่เป็นวิศวกร 
และอดีตนายต ารวจใหญ่ได้แน่นอน เพราะคนที่จะลงในนามพรรคก้าวไกลเป็นบุคคลที่มีครบทุกมิติในการบริหาร และมี
ทีมรองผู้ว่าฯที่เราพร้อมเปิดตัวพร้อมกัน ที่จะเป็นทั้งวิศวกรและผู้บริหารครบทุกมิติ ตามสโลแกน ใหม่ ชัด โดน คือเป็น
คนใหม่ ชัดเจนทางอุดมการณ์ทางการเมือง และโดนใจประชาชนชากรุงเทพแน่นอน” นายณัฐชา กล่าว 
 นายณัฐชา กล่าวอีกว่า ในส่วนของนโยบายที่จะใช้หาเสียงนั้น มีนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงษ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
และรองเลขาธิการก้าวไกล ในฐานะ ผอ.นโยบายกรุงเทพ เป็นผู้ออกแบบ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ว่าที่ผู้สมัคร สก.แต่
ละเขต ลงพื้นที่ เพ่ือเอาปัญหาชาวบ้านเข้ามารวมเป็นนโยบาบภาพใหญ่ของกทม.ซึ่งเราต้องการฐานะข้อมูลจาก 50 เขต
ทั่วกทม.ว่าแต่ละเขตมีปัญหาอะไร มีสิ่งไหนต้องการเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ตัวนโยบายนั้นเราจะเปิดตัวพร้อมกับตัว
ผู้สมัครผู้ว่าฯ.- ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-662399  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.nationtv.tv/main/content/378819287?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=politics  
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-662399
https://www.nationtv.tv/main/content/378819287?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationtv.tv/main/content/378819287?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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25 Mar 2021 20:39 น. 
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เดินเกม หาเสียง "ผู้ว่า กทม." ยก 10 ปัญหา เขต หนองจอก 
 

 
 

สนามเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. เริ่มร้อน ' ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ' เดินเกม ลงพื้นที่รายวัน ล่าสุด ลงพื้นที่เขตหนองจอก ยก 
10 ปัญหา คนแห่ตอบรับดี 
 25 มี.ค. 2564 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ฐานะว่าที่ ผู้สมัครผู้ว่าราชการ
กรุงเทพฯ (ผู้ว่า กทม.) โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก หลังวันนี้ ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาประชาชนในเขตหนองจอก พบ 10 
ปัญหาส าคัญ ตามข้อความดังนี้ ...  
 วันนี้พ่ีไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ อดีต ส.ส.หนองจอก ที่ผมมีความคุ้นเคยมานานตั้งแต่ตอนที่ผมยังอยู่พรรคเพ่ือ
ไทย ชวนผมไปฟังปัญหาของประชาชนในเขตหนองจอก ผมแจ้งพ่ีไพโรจน์ว่าผมไม่ได้อยู่พรรคเพ่ือไทยแล้ว แต่ก็ยินดี
มากๆ ที่จะไปฟังปัญหาเรื่องราวต่างๆ จากประชาชนทุกภาคส่วนให้มากที่สุด 
 เขตหนองจอกเป็นเขตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน กทม. มีพ้ืนที่ประมาณ 236 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นประมาณ 1 ใน 
7 ของพ้ืนที่ กทม. มีประชากรประมาณ 170,999 คน หรือ 732 คนต่อ ตารางกิโลเมตร 
ปัญหาของเขตหนองจอกที่ได้จากการลงพ้ืนที่และพูดคุยกับประชาชนคือ 
1. การจราจร มีการจราจรหนาแน่นบริเวณสี่แยกกลางเมืองตรงส านักงานเขตหนองจอก เนื่องจากถนนหลัก 6 เส้น 
(เชื่อมสัมพันธ์ อยู่วิทยา สังฆสันติสุข ผดุงพันธ์ เลียบวารี มิตรไมตรี) น ารถมาสู่จุดนี้ และ ถนนเชื่อมสัมพันธ์เป็นคอขวด
ช่วงข้ามคลองแสนแสบ 
2. มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มาจากฉะเชิงเทรา และปทุมธานี วิ่งผ่านกลางเมืองเพ่ือออกไปทางสุวินทวงศ์ ลาดกระบัง 
3. มีรถประจ าทางวิ่งน้อย และ ทิ้งระยะห่าง ส่วนใหญ่การเดินทางใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถตู้ การเดินทางไปตามถนน
เชื่อมสัมพันธ์ ฉลองกรุง เพ่ือไปยังลาดกระบัง ที่เป็นแหล่งงานส าคัญ ไม่สะดวก ขาดรถโดยสารสาธารณะ 
4. เขตหนองจอกมีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวคือ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ของ กทม. ขนาด 200 เตียง ที่จอดรถมี
จ ากัด บางครั้งอาจใช้เวลานานในการพบแพทย์ ต้องไปดูว่าจะช่วยบุคลากรทางแพทย์ที่มีภาระหนักได้อย่างไร 
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5. มีศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง คือศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ล าผักชีหนองจอก และมีศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
11 แห่ง ผมแวะไปเยี่ยมศูนย์สาขาสองแห่ง พบว่ายังขาดพยาบาลประจ า มีแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งฉีดยาไม่ได้ ได้แต่
ท าแผล 
6. มีประธานและกรรมการชุมชนหลายแห่ง อยากให้มีสวัสดิการส าหรับกรรมการชุมชนเพ่ิม 
7. การเก็บขยะบางครั้งท้ิงระยะเวลาห่างมาก อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ท าให้ขยะเกิดการบูดเน่า 
8. สวนสาธารณะมีสองแห่ง สวนสาธารณะหนองจอกขนาด 35 ไร่ 2 งาน และสนามบางกอกอารีน่า ขนาด 50 ไร่ จาก
การสังเกตจากภายนอกพบว่า สนามบางกอกอารีน่าจะดูเหมือนประชาชนไม่ค่อยมาใช้สถานที่ น่าจะใช้ประโยชน์ได้
มากกว่านี้ 
9. สถานศึกษา โดยทั่วไป ไม่มีประเด็นยกเว้นการเดินทางของเด็กไปโรงเรียน เนื่องจากไม่มีรถประจ าทาง ท าให้ต้อง
เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก 
10. บางชุมชน เช่น เคหะฉลองกรุง มีการยกถนนให้เป็นสาธารณะแล้ว แต่ยังขาดการดูแล มีน้ าท่วมเป็นบางครั้ง 
 พร้อมระบุว่าด้วยว่า การได้มาพูดคุยกับประชาชนโดยตรงท าให้เราเข้าใจปัญหาและหาทางแก้ไขได้ดีขึ้น ตรงขึ้น 
ถ้ามีชุมชนไหน พ้ืนที่ไหน ใน กทม.ที่อยากชวนตนเองลงไปพูดคุย เพ่ือดูปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ให้แจ้งเข้า
มาได้  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/473552  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-636808  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/local/561804  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/648884   

https://thaibestoffer.com/click.php?key=j4v6oxrxhl6k2bm5so2j&cost=0.15617&c1=1893072&c2=255256
https://thaibestoffer.com/click.php?key=j4v6oxrxhl6k2bm5so2j&cost=0.15617&c1=1893072&c2=255256
https://www.thansettakij.com/content/politics/473552
https://www.prachachat.net/politics/news-636808
https://www.naewna.com/local/561804
https://www.posttoday.com/politic/news/648884
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25 มีนาคม 2564 
'รวมไทยสร้างชาติ' เปิดตัวโลโก้พรรคชูสถาบันคือหลักชัยชาติ เหลือรอ 'กกต.' รับรอง 
 

 
 

"กกต." จ่อพิจารณารับรอง "พรรครวมไทยสร้างชาติ" ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปิดตัว โลโก้พรรค หลอม
รวมคนไทยเป็นหนึ่ง ศรัทธาสูงสุดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ หลักชัยประเทศ เตรียมที่ท าการย่านรัชดา 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เริ่มทยอยรับรองการยื่นขอจดแจ้งเตรียมการ
ตั้งพรรคการเมืองแล้ว ล่าสุด คือพรรคไทยสร้างไทย ที่มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นแกนน า ขณะที่พรรครวมไทย
สร้างชาติ ที่ถูกจับตาว่าเป็นพรรคส ารองหรือพรรคสาขาของพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) นั้น เหลือขั้นตอนการ
พิจารณาโดยกกต.ชุดใหญ่ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ทั้งนี้ มีชื่อ น.ส.พนัชกร ตุลานนท์ เป็นผู้ยื่นค าขอตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.63 และมี
ชื่อร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค ในส่วนของโลโก้พรรครวมไทยสร้างชาติใช้เครื่องหมายหกเหลี่ยมสีน้ าเงิน มี
แถบ 3 เส้นสีทอง ขาว บนเครื่องหมายหกเหลี่ยม  และมีตัวอักษรภาษาไทย  "พรรครวมไทยสร้างชาติ "อยู่ ใต้
เครื่องหมาย พร้อมกับเน้นค าว่าชาติ ด้วยอักษรสีแดง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัญลักษณ์ของพรรคมีความหมายถึงการหลอมรวมประชาชนชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้มั่นคงยั่งยืน สร้างความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการ
ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงโดยยึดถือหลักความมั่นคง  และศรัทธาสูงสุด ต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ขณะที่สีน้ าเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ คือหลักชัยของประเทศที่ประชาชาติไทยเทิดทูนไว้ ในฐานะ
พระประมุขศูนย์ร่วมแห่งจิตใจของชาติไทย สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีขาวหมายถึง ศาสนา ประชาชนชาวไทย
ยึดมั่นศรัทธา 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929291  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6203156  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/561773  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/97272  
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929291
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6203156
https://www.naewna.com/politic/561773
https://www.thaipost.net/main/detail/97272
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วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564, 06.40 น. 
'พปชร.' ส่อระอุอีกรอบ ! 'สามมิตร – ก๊วน 4 ช.' เตรียมเปิดศึกชิงเก้าอ้ีเลขาฯพรรค 
 

 
 
พปชร.ส่อระอุอีกรอบ แฉ 2 ก๊กใหญ่เตรียมเปิดศึกชิงเก้าอ้ีเลขาฯพรรค "เสี่ยแฮงค์"อาการหนักโดนรุมแซะหนัก 
เผย"สามมิตร"ไม่ถอยพร้อมงัดข้อ"ก๊วน4ช." จับตา"สมศักดิ์"โชว์พลังเสนอตัวนั่งเอง ด้านส.ส.ห่วงแรงกระเพื่อมจาก
ความขัดแย้งรอบใหม่ 
 26 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถึงความคืบหน้าในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือน เม.ย.นี้ เป็นที่จับตาอย่างมากถึงการพิจารณาปรับโครงสร้าง
คณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค โดยเฉพาะต าแหน่งเลขาธิการพรรค ซึ่งมีความพยายามจากกลุ่ ม 4 ช. น าโดย 
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม 
และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ที่ต้องการเปลี่ยนตัวนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ าส านักนายกฯ ไปเป็น
นายสันติ ซึ่งเป็นแคนดิเดตเลขาฯพรรคที่เคยมีชื่อขับเค่ียวกับนายอนุชา มาตั้งแต่ครั้งที่แล้ว 
 แหล่งข่าวกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา นับตั้งแต่นายอนุชา ขึ้นเป็นเลขาฯ พรรค ก็มีความพยายามลดบทบาทโดย
แกนน าบางคนในพรรคอย่างชัดเจน กีดกันไม่ให้บริหารจัดการเรื่องเงินและทรัพยากรของพรรคได้อย่างเต็มที่ เพราะ
หลายคนในพรรคมีค าถามถึงการบริหารจัดการของทีมงานของนายอนุชา จนเกิดปัญหาความไม่ลงรอยกันอย่างชัดเจน 
กรณีล่าสุด เมื่อครั้งเลือกตั้งซ่อม นครศรีธรรมราช เขต 3 นายอนุชาที่ถูกมอบหมายให้เป็นผอ.การเลือกตั้ง แทบจะไม่มี
บทบาทส าคัญให้รับผิดชอบ เนื่องจากกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเป็นที่รับรู้กันภายในพรรคว่า คือกลุ่มที่มีบทบาทตัวจริง
ในการเลือกตั้งซ่อมทุกครั้งที่ผ่านมา 
 ดังนั้น สัญญาณเรื่องการเปลี่ยนตัวเลขาฯ พรรค จากกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส จึงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางความ
เคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตร ที่น าโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.
ยุ ติ ธ ร รม  และนายอนุ ช า  ที่ ไ ม่ ต้ อ งการ ให้ เ กิ ดการ เปลี่ ยนตั ว ในต า แหน่ งดั ง กล่ า ว  แต่หากทางพรรค  
พปชร. มีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นจริง และคนที่จะมาเป็นเลขาฯพรรคแทนนายอนุชา คือคนในกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส ทาง
กลุ่มสามิตร โดยนายสมศักดิ์ ก็พร้อมที่จะเสนอตัวเป็นแคนดิเดตชิงต าแหน่งนี้ด้วยตัวเอง เพ่ือรักษาโควตาของกลุ่มเอาไว้ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

58 

 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของกลุ่มสามมิตร สอดรับกับที่นายสมศักดิ์ ได้ตอบค าถามหลังการ
ประชุมครม. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา ถึงกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวนายอนุชา จากเลขาธิการพรรค ว่า "เปลี่ยนแล้วให้
ผมเป็นแทนใช่ไหม" ซึ่งค าตอบดังกล่าวของนายสมศักดิ์ ถูกตั้งข้อสังเกตอย่างมากว่าต้องการส่งสัญญาณถึงผู้ใหญ่ของ
พรรคให้พิจารณาถ่วงดุลอ านาจภายในพรรคให้ดี ไม่อยากให้เกิดกรณีเลือกที่รักมักที่ชังตามที่หลายฝ่ายมีข้อสังเกต ซึ่ง
ส.ส.ของพรรคหลายคนมีความเป็นห่วงว่า หากมีการเปลี่ยนตัวนายอนุชา ไปเป็นนายสันติ จะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ 
และเกิดแรงกระเพ่ือมข้ึนมาอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/561796  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/97322  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/230515  
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/561796
https://www.thaipost.net/main/detail/97322
https://siamrath.co.th/n/230515
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25 มีนาคม 2564 - 13:45 น. 
ศึกเขากระโดง ลูกสาว "ปู่ชัย" สู้ "เพื่อนเนวิน" แพ้ไม่ได้ 
 

 
 
ศึกเลือกตั้งเทศบาล จับตาสนามเขากระโดง "ลูกสาวก านันชัย" จะโค่น "เพื่อนเนวิน" ได้หรือไม่  
 จู่ๆ ก็เป็นข่าวครึกโครม เมื่อส านักข่าวหลายแห่งน าเสนอข่าว “ช่อ” พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า โผล่
บุ รี รั ม ย์ ม าช่ ว ยหา เสี ย ง ให้  กาญจนา  เ ขี ย ว รั มย์  ผู้ ส มั ค รนายก เทศมนตรี ต า บลหนองตาด  อ . เ มื อ ง   
จ.บุรีรัมย์ มีข้อน่าสังเกต ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั่วประเทศ คณะก้าวหน้า ปรับกล
ยุทธ์การต่อสู้ในสนามท้องถิ่น โดยหันไปเล่น “เกมจรยุทธ์” กระจายผู้สมัครลงชิงชัยในสนาม “เทศบาลต าบล” อย่างเช่น
กรณีส่งกาญจนา เขียวรัมย์ อดีตข้าราชการเทศบาลต าบลหนองตาด ชิงเก้าอ้ีนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด ซึ่งคู่แข่งก็
คือ ณรงค์ ประพิณ อดีตนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด เครือข่ายกลุ่มเพื่อนเนวิน  
ถัดจาก เทศบาลต าบลหนองตาด ไปทางทิศตะวันออกก็คือ เทศบาลต าบลอิสาณ ที่มีศึกเดิมพันศักดิ์ศรี “คนกันเอง” 
การต่อสู้จึงเข้มข้น และฝ่ายแชมป์เก่า จะแพ้ไม่ได้ 
 
ลูกสาวก านันชัย 
 ในป้ายหาเสียง “อุชษณีย์ ชิดชอบ” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ ประกาศชัดว่าเป็น “ลูกสาวคนเดียว
ของก านันชัย ชิดชอบ” ซึ่งเธอเป็นพ่ีสาวของเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และศักดิ์สยาม ชิด
ชอบ รมว.คมนาคม 
 “อุชษณีย์” ย้ าว่า ตนผูกพันกับพ้ืนที่  ต าบลอิสาณมานาน เนื่องจากบิดาเป็นอดีตก านัน ท าให้ซึมซับการท างาน
ของท้องถิ่นตั้งแต่เป็นเด็ก วันนี้มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาท างาน เพ่ือพัฒนาต าบลอิสาณ ที่เป็นถิ่นฐานที่
ครอบครัวชิดชอบ ได้ดูแลรับใช้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี  
 หัวหน้ากลุ่มอิสาณรวมพลัง จึงชูค าขวัญ “สานต่อแนวคิดของพ่อก านันชัย” และเดินหน้าหาเสียงอย่างจริงจัง เพ่ือลบค า
ครหาว่า สู้ไม่จริง  
 ด้านคู่แข่งของ อุชษณีย์ ชิดชอบ ก็คือ “สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา” อดีตนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ หลายสมัย 
สังกัดกลุ่มเพื่อนเนวิน  
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 “สุพจน์” เป็นเด็กสร้างของเนวิน และเป็นมือท างานในพ้ืนที่ เพราะ ต.อิสาณ เป็นหัวใจของตระกูล  
ชิดชอบ เทศบาลต าบลอิสาณ เป็น 1 ใน 8 เทศบาลต าบลที่อยู่ชายขอบ อ.เมืองบุรีรัมย์ และในการเลือกตั้งเทศบาลหนที่
แล้ว นักการเมืองท้องถิ่น สาย “เพ่ือนเนวิน” ยึดครองได้หมด 
 แม้เทศบาลต าบลอิสาณ จะมีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 36.899 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 12,606 หลังคา
เรือน แต่ทุกวันนี้ ต.อิสาณ กลายเป็น “ขุมทองธุรกิจท่องเที่ยวและกีฬา”อาทิ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ,
สนามช้างอารีนา ,บุรีรัมย์ คาสเซิล, โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ฯลฯ 
มินับ บ้านใหญ่ศิลาชัย และโรงโม่หินศิลาชัย(1991) ที่อยู่ในพื้นท่ี ต.อิสาณ มายาวนานเท่ากับอายุปู่ชัย  
 ดังนั้น ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ ย่อมเป็นคนที่ “เนวิน ชิดชอบ” ไว้วางใจ ที่สุด และ
สวัสดิ์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารเทศบาลฯ มา 2 สมัยแล้ว 
 
ที่ดินเขากระโดง 
 ช่วงนี้ ต.อิสาณ ยังมีเรื่องร้อนๆ จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา เมื่อฝ่ายค้านหยิบยกกรณี พิพาทท่ีดิน
สองข้างทางรถไฟเขากระโดง มาถล่มรัฐบาลประยุทธ์  
 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2564 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ท าหนังสือถึงนิรุฒ มณี
พันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. เรื่อง ขอให้ด าเนินการตามกระบวนการเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
บริเวณที่ดินเขากระโดง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยขอให้การรถไฟฯ ฟ้องเพิกถอน เอกสารสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดที่ออก
โดยไม่ชอบตามกฎหมาย โดยมีข้อมูลจากการอภิปรายไม่ไว้วางรัฐมนตรีเป็น รายบุคคล เมื่อวันที่ 18-19 ก.พ.2564 อีก
ทั้งยังมีค าพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี 2560 และปี 2561 ได้พิพากษาว่า ที่ดินบริเวณเขากระโดงจ านวน 5,083 ไร่ 80 
ตารางวา เป็นที่ดินของการรถไฟฯ  
 หากมีการเดินหน้าเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินจริง ย่อมส่งกระทบถึงฐานธุรกิจในพ้ืนที่ ต.อิสาณ และประชากรใน
เขตเทศบาลฯ จ านวนหนึ่งคงเดือดร้อนไปตามๆกัน ด้วยเหตุนี้ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลอิสาณ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.2564 จึงมีความส าคัญยิ่ง ส าหรับกลุ่มเพ่ือนเนวิน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462052  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/462052
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25 มี.ค. 2564 
เปิดขุมพลัง "ไพ & พี่หลวงคร" ชิงนายกหาดใหญ่ 
 

 
 

สงขลา- จับตาศึกชิงเก้าอ้ีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่โค้งสุดท้าย เปิดโผคู่ชิง "ไพร พัฒโน" แชมป์เก่านายกฯ3
สมัย 16ปี ตั้งการ์ดสูงสู้ "พี่หลวงคร" ยกทัพคนพรรคสีฟ้าโค่นบังลังก์แชมป์เก่า 
 25 มีนาคม2564 ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายที่ มี
เพียงเก้าอ้ีเดียว..แต่มีผู้สมัครสูงถึง 5คนด้วยกันที่ลงแข่งขันสนามนี้เบอร์ 1 นายณรงค์พร ณ พัทลุง ทีมปลัดแป้น อดีตนัก
ปกครองอ าเภอหาดใหญ่ที่ตั้งใจเข้ามาโลดแล่นบนถนนสายการเมือง 
 เบอร์ 2 ไพร พัฒโน ทีมดร.ไพร อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 3สมัย 16 ปีที่พกความมั่นใจกับสโลแกน 
"ไพรพร้อม"เบอร์ 3 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ทีมพ่ีหลวงครอดีตผู้บัญชาการต ารวจท่องเที่ยว ที่หมายมั่นปั้นมือยึดเก้าอ้ี
นายกฯนครหาดใหญ่ทันทีที่เกษียณอายุราชการ 
 เบอร์4 พงษ์ศักดิ์ จิโรภาส ทีมพงษ์ศักดิ์พัฒนาที่ผ่านสนามเลือกตั้งแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยคิดถอดใจ
เบอร์ 5 ประยูร วงศ์ปรีชากร ทีมคณะก้าวหน้าที่ชัดเจนในฐานะผู้สมัครพรรคการเมืองระดับชาติที่ขอโอกาสงานท้องถิ่น
ที่เลือก1ได้ถึง2คนท างานหรือจะเรียกว่า"นายกคูณสอง" 
 เจาะสนามเลือกตั้งเทียบฟอร์มโค้งสุดท้ายสนามนี้ มวยคู่เอกยกให้เป็นการชิงชัยของ "ไพร พัฒโน" และ 
"พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี" สองผู้สมัครศิษย์ส านักพระแม่ธรณีบีบมวยผม..ที่วันนี้เข้าข่ายเป็น "แม่น้ าแยกสาย ไผ่แยกกอ" 
ใครสามารถบริหารจัดการเครือข่ายหัวคะแนนได้นั่นหมายถึงการกุมชัยชนะ 
 จุดแข็งของ "ไพร" มีฐานะเสียงจากชุมชน103แห่งที่ยังเป็นขุมพลังที่เหนียวแน่น การเดินสายร่วมกิจกรรมชุมชน
ต่อเนื่องแบบไม่มีแผ่ว..ทั้งที่เจ้าตัวหลุดทุกต าแหน่งทางการเมือง แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีท่าทีเซไปเคียงข้างคนของพรรค
พลังประชารัฐอยู่บ้าง แต่กระแสความนิยมตัวบุคคลที่ไพรคว่ าหวอดมานานยังถือว่าเหนือชั้นอยู่..เกมการเมืองรอบนี้หาก
คู่แข่งอยากชิงแต้มแล้วละก้อต้องเจาะให้ตรงจุด 
 ฟากฝั่งของ "พี่หลวงคร"นั้นเตรียมตัวมาดี..มีคอนเน็คชั่นไม่ธรรมดา โดยเฉพาะมี "สมพร ใช้บางยาง" อดีตอธิบดี
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมาร่วมออกแบบกลศึก บวกกับสายป่านที่ทอดยาวมาจากนายกอบจ.สงขลาที่สังกัดพรรค
ประชาธิปัตย์ที่เพ่ิงคว้าชัยชนะมาหมาดๆก็พร้อมหนุนเต็มที่ สนามนี้จึงเป็นมวยถูกคู่ท่ีห้ามพลาด 
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 การแข่งขันท่ียิ่งกว่าศึกช้างชนช้างรอบนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าการเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่
นิ่งนอนใจประชุมติดตามและวางแผนสกัดกั้นโอกาสและช่องว่างการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งเต็มที่โดยเฉ พาะชุด
เคลื่อนที่เร็วที่วางก าลังบล็อกทุกเส้นทางทุกมุมเมืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่มี
ทั้งหมด4 เขตเลือกตั้ง 176 หน่วย มีผู้มีสิทธิ 105,289 คน เนชั่นทีวีร่วมวิเคราะห์โค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของการแข่งขัน
สนาม "นครหาดใหญ่"ที่ต้องไปลุ้นกันแบบนาทีต่อนาทีในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้  
 

 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378819284?utm_source=category&utm_medium=internal_ref
erral&utm_campaign=region  
 

  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819284?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
https://www.nationtv.tv/main/content/378819284?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region
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26 มี.ค. 2564 05:08 น. 
ขย่มสมการล็อกอ านาจ 
 

 
 

น่าจับตา รายการเถิดเทิงเริงใจของคนการเมืองหูผี จมูกมด พอแว่วเสียงกลอง กรับ ฉาบ แตร “รัวฉิ่ง” เชิดโหมโรง 
“บิ๊ก ฉ.มหาดไทย” ขยับเดินสายเปิดหัวตั้งค่ายการเมืองใหม่ ชิงร าฟ้อนกันหน้าขบวนทันที 
 กับความเคลื่อนไหว ฉ.ฉิ่งตีดังเปิดดีลกวาดต้อนกลุ่ม ก๊ก ซุ้มการเมืองเข้าค่าย  เบื้องต้นที่คาดหมายว่าจะใช้แบ
รนด์พรรคชื่อดี “รวมไทย-สร้างชาติ” สอดคล้องกับค ากล่าวถึงนโยบายหลักรัฐบาล ที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม พีอาร์ล่วงหน้า  “โฆษณาแฝง” บ่อย เหมือนคราวเปิดหัว “พลังประชารัฐ” ช่วงนั้น
อะไรๆก็ต้อง “ประชารัฐ” “ปลัด ฉ.” ที่คนการเมืองเริ่มคุ้น “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แม้ท่ี
ผ่านมาจะโลว์โปรไฟล์ แต่ไฮโปรฟิต เดินเงียบ แต่เปี่ยมพลัง ไฮเพาเวอร์อย่างยากจะหาใครเหมือน 
 ย้อนปูมดูงานที่ผ่านมา นั่งเก้าอ้ีปลัดมหาดไทยมาสู่ขวบปีที่ 4 เดือน ก.ย.2564 นี้ครบเกษียณอายุราชการ ปลัด 
มท.รายนี้ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ตั้งแต่ยุค คสช. 6 ปีกว่า การันตีได้ “เปิดปุ๊บ-ติดป๊ับ” เดิน
ตามสไตล์อดีตปลัด มท.คนดัง “พิศาลมูลศาสตรสาทร” มิหน าซ้ าปลัด ฉ. รายนี้ รัวฉิ่งปั๊บ ครึกครื้นปุ๊บ ดีกรีโปรไฟล์มิ
ธรรมดา เป็นอีก “จุดรับสัญญาณ” แรงส่งสูง คอนเน็กอดีตบิ๊กท็อปบูตที่ยกระดับมี “สถานะพิเศษ” ในฐานะเคยเป็น “คู่
เขย” กันมาก่อน ค่ายใหม่ดึงดูดใจนักการเมืองยิ่ง บวก “สปอนเซอร์หลัก” แน่นปั้กหนุน ยิ่งเย้ายวน 
 วันนี้ไม่เพียงเยือนถิ่น “มหาสารคาม” ของ “เสี่ยโจ้” ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร แม่ทัพพรรคเพ่ือไทยในศึกซักฟอก 
แว่วว่าบ้านนักการเมืองหลายจังหวัดภาคอีสาน ไปยันภาคเหนือ มีดีลพิเศษกับ “คนพิเศษ” เหมือนกัน 
นอกจากที่คาดหมาย “รวมไทย–สร้างชาติ” น่าจะเป็น “ค่ายส ารอง” กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินกับค่ายพลังประชารัฐ ที่
คดีปล่อยให้คนนอกแทรกแซงยังค้างอยู่ใน กกต. แต่อีกทางหนึ่งก็เป็นแผน ตั้งใจ “แตกค่าย” เดินเข้าสูตรปักหมุด ขึง
อ านาจยาว อ่านทางแล้ว หากพลังประชารัฐอยู่รอดปลอดภัย ถึงเลือกตั้งก็เป็นฐานบัญชาการหลัก อาจมี “ป.พ่ีใหญ่” 
กุมบังเหียน ส่วนค่ายใหม่ที่จะเปิดก็เป็นอีกฐาน คัดคนเข้าค่ายแบบเอาชัวร์ มีบิ๊ก ฉ. เป็นดีลเมกเกอร์ให้ “ป.น้องรอง” 
นั่งบัญชาการ ที่แน่ๆ 2 ค่ายเน้นเหมือนกันที่ “บัญชีนายกฯ” ไม่พ้น “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ที่ลอยตวัเท่ๆ ในสูตร 
“กวาดเรียบ–กินรวบ” ล็อกอ านาจประเทศไทย แต่อีกทางก็เท่ากับเป็นเกมก าจัด “ตัวแปร” โดยปริยาย ร้อนๆหนาวๆ
ในคิวนี้อยู่ที่ค่ายที่เคยมีอ านาจต่อรองสูง ชนิดหยิบ “ชิ้นปลามัน” กระทรวงเกรดเอไปบาน เมื่อคราวตั้งรัฐบาล ทั้ง
ประชาธิปัตย์ ที่บอนไซจนเหี่ยวแห้งแล้ว เด็ดทิ้งง่าย กระทั่งค่ายที่เคยแนบแน่น “ลุงพี่ใหญ่” อย่างภูมิใจไทย เมื่อร้าวลึก
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กับ “ป.พ่ีรอง” ในศึกชิงมหาขุมทรัพย์ ที่ยังระอุเดือดกันอยู่ ก็ต้องดิ้นสู้ฟัด เพ่ือคงสถานะความส าคัญ ยุทธศาสตร์ใหญ่ 3 
ทหารเฒ่า ไม่พ่ึง “จมูกคนอื่น” หายใจ 
 เมื่อประเมินแล้วทางสะดวก เลยมั่นมาก เกมล็อกประเทศไทย ถ้าไม่บังเอิญ เริ่มมีความเคลื่อนไหว ที่ประมาท
ในพลังไม่ได้เหมือนกัน ทั้งบาง “ขุมข่าย” อ านาจนอกคณะ 3 ป. ที่เคยเป็นแนวร่วม เริ่มมีจังหวะขยับ 
มีตัวท าเกมออกมาเขย่า “สมการยึด” ของคณะลุง ปล่อยกระแสเรียกร้องให้ “สามัคคีทุกสี” ไล่ลุง ทั้งจาก กลุ่มนัก
เคลื่อนไหวปีก “สภาที่ 3” หรืออดีตแกนน า นปช.อย่าง จตุพร พรหมพันธุ์ ที่เริ่มออกโรงถี่ เดินยุทธการจ ากัดล าดับชั้น 
ไม่แทงทะลุฟ้า ชวนเด็กๆหาจุดร่วม สะบัดธงปักหมุด “ไล่ลุง” อีกทางที่น่าจะท าเอาคณะผู้ก่อการล็อกอ านาจประเทศหู
ตาเหลือกได้เหมือนกัน กับการ “นับหนึ่ง” เข้าเป้า รอช็อตเดินทีละก้าวให้ถึง 100 ในการชุมนุมของกลุ่มราษฎร ที่
กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่กระแสแผ่ว เกมเป๋ มวลชนสร่างซา ได้เวลาคัมแบ็ก เปิดหัวด้วยแกนน ารุ่น 2 รุ่น 3 ยิง
ตรง แรง เดือด ด้วยถ้อยค าสุภาพ เลี่ยงเกมร้อนเกมปะทะ ทั้งขุมข่ายอ านาจนอกแผน กลุ่ม 3 นิ้ว เครือข่ายเด็กๆ เหล่านี้ 
เป็นปัจจัยนอกวงอ านาจที่วางหมากไว้ 
ประมาทเม่ือไหร่ แผนสะดุด ลุงๆหัวคะม าได้ง่ายๆ. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2057565  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2057565
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ศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. 
รัฐหลอกซื้อเวลาอย่าดูถูก ปชช. ? 
ช่วงนี้เผือกร้อนในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติผุดเป็นรายวัน หลังจากที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และส.ว. รุมย าดับฝัน
แจ้งเกิดสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ด้วยการท าแท้งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วาระ 3 
 

 
 
 หลังจากยื้อสารพัดวิธีตั้งแต่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอ านาจหน้าที่รัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60 จนไม่
สามารถสะเดาะกุญแจเปิดประตูแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ปี2560 ฉบับปราบโกงของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่ล็อคไว้อย่างหนาแน่น   
 จนท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่า “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะได้
อยู่ต่อเป็น สมัยที่ 3 เพราะยังมี พรรคส.ว. 250 คน คอยหนุนหลัง โดยเฉพาะบทเฉพาะกาล มาตรา 272  การให้อ านาจ 
ส.ว.มีอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี ในบทเฉพาะกาล 
 ล่าสุดร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ก็ถูกเบรกกลางครัน ในการประชุมร่วมรัฐสภา เพราะต้องไป
แก้ไข ในมาตรา 9 ที่ให้อ านาจรัฐสภาและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าประชามติ จากเดิมที่ให้เป็นอ านาจและ
ดุลยพินิจของ ครม.เพียงฝ่ายเดียว แต่ มี ส.ว.บางกลุ่ม มองว่า มาตรา 9 ขัดต่อ รฐัธรรมนูญ มาตรา 166   ที่ระบุว่า “ใน
กรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียง  ประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
  ซึ่งในเนื้อหาดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องไปยกร่างมาใหม่ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาอีก ครั้ง ซึ่งก็
ไม่รู่ว่าจะผ่าน หรือไม่  เพราะเงื่อนไขที่มีการแก้ไขใหม่ไม่เป็นไปตามเนื้อหาเดิมที่ฝ่ายรัฐบาลต้องการ  โดยเฉพาะการให้ 
รัฐสภาและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าประชามติ  เพราะตรงนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายรัฐบาลแน่นอน 
 อย่างน้อยเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องลากยาว  ตามที่มีส.ว.บางคนออกมาส่งสัญญาณ ทั้งการ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ
กฎหมายประชามติ หรืออาจมีการเสนอยกร่างแก่ไขกฎหมายประชามติใหม่ ทันที หากกฎหมายประชามติที่เป็นปัญหา
ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา หรืออาจหนักข้อถึงขั้นคว่ าวาระ3 แบบที่เพ่ิงท าล่าสุดกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาแล้ว
สดๆร้อนๆ 
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 แม้แต่ “บิ๊กตู่”ก็แสดงความกังวลต่อการลงมติร่างพ.ร.บ.ประชามติ ในวาระ 3 กลางที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 23 
มี.ค.ที่ผ่านมาว่า “เป็นกฎหมายที่ส าคัญและถือเป็นเสถียรภาพของรัฐบาล ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันลงมติให้ผ่าน 
วาระ3  เพราะเป็นเรื่องส าคัญ ถ้าไม่ผ่านรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้...” 
 เพราะรัฐธรรมนูญ ก็ถูกท าแท้งไม่ผ่าน  ส่วนกฎหมายประชามติ ที่ต้องใช้ควบคู่กับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ส่อ
อาการโคม่า!! 
 ยิ่งสภาพพรรคร่วมรัฐบาล หักเหลี่ยมเฉือนคมกันเอง  มองมาที่รัฐสภาก็ฝากความหวังไม่ได้ เล่นเกมส์การเมือง
ทั้ง ส.ส.  ส.ว. สิ่งเหล่านี้ไปกระตุกอารมณ์มวลชนมากขึ้นเรื่อยๆ 
 จึงไม่แปลกใจที่ล่าสุดจะเห็นภาพผู้ชุมนุม  “ม็อบ 24มีนา” ลงถนนปิดแยกราชประสงค์ แบบหนาตาขึ้น เป็น
การชุมนุมโดยปราศจากความรุนแรง  สอดรับกับกระแสข่าวที่ออกมาในช่วงนี้ว่า  “มีการสลายสีเสื้อ รวมกันเฉพาะกิจ 
ขับไล่รัฐบาล” 
 ดังนั้นหาก “บิ๊กตู่” ยังไม่จริงใจ ชะล่าใจ โดยไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องบางเรื่องของมวลชน ..เห็นทีเสถียรภาพ
รัฐบาลก็จะยิ่งสั่นคลอนมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/833287  
  

https://www.dailynews.co.th/article/833287
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 - 14:54 น. 
สะสม คมเขี้ยว ระหว่าง พรรค‘รัฐบาล’ รอยร้าว ร้าวลึก 
 

 
 
ไม่ว่าถ้อยค าอันมาจาก นายไพบูลย์ นิติตะวัน ไม่ว่าถ้อยค าอันมาจาก นายวันชัย สอนศิริ ต่อท่าทีของพรรคภูมิใจ
ไทย ต่อพรรคประชาธิปัตย์ อันเกี่ยวกับการแก้ไข “รัฐธรรมนูญ” 
 ตรงประเด็น ตรงประเด็นเหมือนกับเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอบค าถามว่าด้วยการสืบทอดอ านาจทาง
การเมืองของตน ด้วยการแนะให้ไปเริ่มต้นที่ “รัฐธรรมนูญ” เนื่องจากการด ารงอยู่แห่งอ านาจทางการเมืองของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตลอดจน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา มิได้อยู่ที่ 250 ส.ว.เท่านั้น 
หากที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งยังขึ้นอยู่กับการขานชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ไม่ว่าจะมาจาก
พรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์ นี่คือความเป็นจริง  ต้องยอมรับว่าการด ารงอยู่ในอ านาจของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ภายใต้การรับรองของทั้งพรรคภูมิใจ ไทยและพรรคประชาธิปัตย์  
 ยิ่งเมื่อผ่านสถานการณ์ 17 มีนาคม ยิ่งชัด เพราะเมื่อประสบกับการเล่นเกมอย่างชนิดยอกย้อนจาก พรรคพลัง
ประชารัฐในตอนเช้า กับข้อเสนอของพรรคพลังประชารัฐในตอนค่ า กระทั่ง พรรคประชาธิปัตย์ต้อง  “เดินหน้า” ขณะที่
พรรคภูมิใจไทยเล่นบทที่มอบหมายให้ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการเข้าสู่วาระ 3 ด้วยการ
ประณามว่าเป็น “สภาโจ๊ก” แล้วน าขบวน “วอล์กเอาต์” ค าถามก็คือ ด้วยการแสดงออกของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
ประสานเข้ากับการแสดงออกของ 250 ส.ว. ผลสะเทือนต่อร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญนั่นก็คือ “เดี้ยง” 
  ประเด็นที่กลายเป็นปรัศนีแหลมคมยิ่งในทางการเมืองก็คือ พรรคภูมิใจไทยก็ดี พรรคประชาธิปัตย์ก็ดี  จะเล่น
บทอย่างไรต่อไป ถอนตัวหรือไม่ เมื่อตรวจสอบท่าทีในทางการเมือง ไม่ว่าจะจากพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่า  จะจากพรรค
ประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะจากพรรคชาติไทยพัฒนา ไม่มีพรรคใดคิด “ถอน” ตัวออก อย่าได้แปลกใจหาก นายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน จะออกมาหยามหยันอย่างไม่เกรงใจ อย่าได้แปลกใจหาก นายวันชัย สอนศิริ จะ ออกมาชี้เป้า ทุกคนล้วนกอด 
“เก้าอ้ี” แน่นหนึบ สถานการณ์นับแต่วันที่ 17 มีนาคมเป็นต้นไป สายตาของ  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่มองพรรคการเมืองบางพรรค จึงแผกต่างและไม่เหมือนเดิม 
 การเมืองภายในรัฐบาล การเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนับแต่ปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องไปยังเดือน
เมษายนจึงปรากฏ รอยร้าวและรอยร้าวนี้จะยิ่งฝังลึก ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ ไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนา จึงต่างซุ่มเงียบ รอจังหวะ ลับเขี้ยวเล็บ สะสมก าลัง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2640500  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/p-3-25-364.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/p-3-25-364.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2640500
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/p-3-25-364.jpg
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วันที่ 26 มีนาคม 2564 - 09:55 น. 
สัญญาณ รวมพลัง ไทยสร้างชาติ เตือนอย่างจริงจัง สู่พลังประชารัฐ 
 

 
 
09.00 INDEX สัญญาณ รวมพลัง ไทยสร้างชาติ เตือนอย่างจริงจัง สู่พลังประชารัฐ 
 ไม่ว่าข่าวการรุกคืบมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับของ “กลุ่ม 3 ช.” ไปยังพ้ืนที่ของ”กลุ่มสามมิตร” ภายในพรรคพลัง
ประชารัฐ เป็นเรื่องสามารถเข้าใจได้ เข้าใจได้เหมือนกับข่าวลือที่ว่าอาจมีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการ พรรคจาก นายอนุชา 
นาคาศัย เป็นคนอ่ืนที่เหมาะสมมากกว่า กระทั่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต้องออกมาปฏิเสธ หากมองการเมืองเป็น
เรื่องของการต่อสู้ เป็นเรื่องของการประนี ประนอมผลประโยชน์ จัดสรรปันส่วนและเฉลี่ยอ านาจระหว่างกันและกัน  
ปรากฏการณ์อันเกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐก็เป็นเรื่องปกติอย่างธรรมดายิ่ง ไม่ว่าที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยเกิด
เรื่องเช่นนี้ มิเช่นนั้นจะมีการถอยออกไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ไม่ว่าจะเป็น นายพีระพันธุ์ 
สาลีรัฐวิภาค หรือแม้กระทั่งล่าสุดก็ นายกรณ์จาติกวณิช  
 ในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเก่าแก่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2489 ยังมีความขัดแย้ง แตกแยกและเกิดการแยกตัว 
แล้วพรรคพลังประชารัฐที่เพ่ิงจัดตั้งจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไร ยกเว้นจากสถานะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่อยู่ใน
ต าแหน่ง หัวหน้าพรรคแล้ว สามารถฟันธงได้เลยว่าทุกต าแหน่งในพรรคพลัง ประชารัฐล้วนสามารถเปลี่ยนแปลงได้  
ขอให้ศึกษาบทเรียนจากกรณีของ”กลุ่ม 4 กุมาร”ที่เดินออกจาก ท าเนียบรัฐบาลมายึดพรรคพลังประชารัฐก็แล้วกัน  
 ในที่สุด ไม่เพียงแต่ นายอุตตม สาวนายน ไม่สามารถรักษาต า แหน่งหัวหน้าพรรคเอาไว้ได้ แม้กระท่ัง นายสนธิ 
สนธิจิรวงศ์ ก็ต้องหลุดไปจากต าแหน่งเลขาธิการ ซ้ าร้ายยังดูดเอา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ต้องพ้นไปจากต า แหน่งรอง
นายกรัฐมนตรีอีกด้วย ต าแหน่งเลขาธิการของ นายอนุชา นาคาศัย จึงใช่จะมั่นคง แม้จะได้รับการการันตีจากทั้ง นาย
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ก็ตาม ยิ่งเมื่อมีข่าวการแจ้งจดชื่อพรรครวมพลังไทยสร้างชาติขึ้นโดยมี
ก าลังภายในจาก”กลุ่ม 3 ป.”และขับเคลื่อนโดยพลังอันแข็งแกร่งจากกระทรวงมหาดไทย ยิ่งเป็นสัญญาณ “เตือน” ให้
แต่ละกลุ่มภายในพรรคพลังประชา รัฐจ าเป็นต้องระมัดระวังแต่ละบาทก้าวทางการเมืองอย่างเป็นพิเศษ เตือนในส านวน
ไทยโบราณที่ว่า “สมบัติ ผลัดกันชม” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2642630  
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/index-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B42.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/index-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B42.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2642630
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 ระหว่างการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี “เลือกตั้ง
เทศบาล  เลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ” ในรูปแบบ Live Streming Event ที่ “ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมเป็นประธานภายในงาน 
 โดยงานนี้ กกต.ฐิติเชฏฐ์ ยอมรับว่าเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวประวิติศาสตร์ และยังได้เล่าย้อน
ประวัติศาสตร์การก าเนิดเทศบาลในประเทศไทย เ พ่ือปู พ้ืนให้ เห็นถึงความส าคัญในการเลือกตั้ งสมาชิก  
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จนผู้เข้าร่วมงานเคลิบเคลิ้มไปตามๆ กัน 
 แต่ด้วยตารางเวลาในงานที่มีจ ากัด ท าให้เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของ กกต.ฐิติเชฏฐ์ ต้องถูกตัดจบ 
กันแบบค้างคา จนเจ้าของเรื่องเล่าต้องยื่นค าขาดว่าหลังจากนี้หากจะเชิญให้ขึ้นพูดเวทีต้องให้เวลา 10 นาทีขึ้นไป เพราะมี
เรื่องเล่าเก่ียวกับประวัติศาสตร์เยอะ และเป็นประวัติศาสตร์ในแง่มุมท่ีไม่เหมือนใครด้วย 
 อ้าววว...ทราบแล้วเปลี่ยน ใครจะเชิญไปพูดตกลงเรื่องเวลาให้ดีนะขอดีมีให้พูดเยอะ ไม่เช่นนั้นมีเคือง...
แล้วจะหาว่าแมงโม้ไม่เตือน..อิอิ.  
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