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 ข่าวประจ าวันที่ 30 มนีาคม 2564 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการแผยแพร่  
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 36/2564 ก า ร แ จ้ ง เ ห ตุ ที่ ท า ใ ห้ 
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิ กสภา เทศบาล 
และนายกเทศมนตรี  
ภายในวันที่ 4 เม.ย. นี้ 

มติชนออนไลน์ 
 
 
ทีเอ็นเอ็นออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 
 
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 
 
ไทยรัฐออนไลน์ 
 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

กกต. เปิดแจ้งเหตุจ าเป็น ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเทศบาล ผ่านเว็บไซต์ - แอพพ์ 
ถึง 4 เม.ย. 
เลือกตั้งเทศบาล เช็กด่วน ! กกต. 
เปิดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ถึงเมื่อไหร่ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจ าเป็น 
ไม่ไปสิทธิเลือกตั้งเทศบาลได้ถึง 4 เม.ย. 
ใครไม่ไป “เลือกตั้งเทศบาล” เช็กเลย 
7 เหตุจ าเป็นต้องแจ้งใน 4 เม.ย. นี ้
3 ขั้นตอน แจ้งเหตุจ าเป็นไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเทศบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ 
'กกต.' เตือนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล 
รีบแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ก่อน 4 เม.ย. นี ้

9 
 
 

10 
 

11 
 

12 
 

14 
 

15 
 

ข่าว กกต./ผู้บริหาร ส านักงาน กกต. ให้สัมภาษณ์   
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. รอส่งผลคะแนนเลือกตั้งเทศบาล เดดไลน์ 1 เม.ย. 16 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. เร่งรวบรวมผลเลือกตั้งเทศบาล เผยทุกจังหวัดต้องส่งไม่เกิน 1 เม.ย. นี้ 17 
3 สยามรัฐออนไลน์ "กกต." เร่งรวบรวมผลเลือกตั้งเทศบาล เผยทุกจังหวัดต้องส่งไม่เกิน 1 เม.ย. นี้ 18 
4 ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ กกต. รอผลการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกจังหวัด 19 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'กกต.' ขีดเส้นจังหวัดส่งผลเลือกตั้งเทศบาลไม่เกิน 1 เม.ย. นี้ 20 
6 เนชั่นทีวีออนไลน์ กกต. โคราช คาดมีร้องตรึม ผลเลือกตั้ง ทน. โนโหวตกว่า 5,200 ใบ 21 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

2 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ ลต. นายกเล็ก ล็อกถล่ม ! 23 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับตาผลเลือกตั้ง 'เทศบาลต าบลมวกเหล็ก ' ผู้สมัครคะแนนเท่ากัน  

ลุ้นชี้ขาดบัตรดี - บัตรเสีย 

25 

3 มติชนออนไลน์ “นิพิฏฐ์” ชี้ความชอบธรรมในการด่านักการเมืองคือการไม่รับเงิน 27 

4 แนวหน้าออนไลน์ 'รวมไทยสร้างชาติ' รอ กกต. เคาะรับรองเป็นพรรคการเมืองภายในสัปดาห์นี้ 28 
5 MGR ออนไลน์ “พ่ีป๊อก - บิ๊กฉ่ิง” จัดให้ ! “รวมไทยสร้างชาติ” เชิญผู้ว่าฯ - นายก อบจ. 

ทั่วประเทศฟัง “ลุงตู”่ มอบนโยบายส าคัญ 

29 

6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สุดารัตน์" ตั้ง "พรรคไทยสร้างไทย" จ่อรับสมัครสมาชิก เปิดสาขาทุกภาค 30 

7 มติชนสุดสปัดาห์ออนไลน ์ เลือดไหลไม่หยุด ! 2 อดีต กก. บห. เพ่ือไทย ลาออกจากสมาชิกพรรค 31 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วิษณ'ุ แนะกฤษฏีกาแก้เนื้อหา พรบ. ประชามติในชั้น กมธ.  32 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนุทิน'  ลั่นพร้อมตลอดหากมีสัญญาณเลือกตั้ง ภท. เปิดกว้างทุกคนตั้งใจท างาน 33 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ พลิกแผ่นดิน "เพื่อนเนวิน" แพ้ ศึกเทศบาลบุรีรัมย์ 34 

2 มติชนออนไลน์ ผลเลือกตั้ง ‘เทศบาล’ ทั่วประเทศ สั่นคลอนอิทธิพล ‘บ้านใหญ่’ ลง 36 

3 คมชัดลึกออนไลน์ ชนะจุ๋มจิ๋ม เทศบาลก้าวหน้าคว้าชัย 12 ต าบล 37 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ทีม "ทักษิณ - เนวิน" พ่ายท้องถิ่น “ก้าวหน้า” เข้าวิน 12 เทศมนตรี 39 
5 MGR ออนไลน์ อีหรอบเดิม “ทีมธนาธร” หมดพลังพ่าย ส.ท. ยับ !! 42 
6 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ผลเลือกตั้งเทศบาล “สติธร” ชี้กลุ่มธุรกิจใหม่ ย้ายขั้ว - โค่นแชมป์เก่า 44 
7 คมชัดลึกออนไลน์ "บิ๊ก ป." ส่งซิก " วิรัช " จับมือ "3ช."  ยึดเลขาพรรคจากสามมิตร 47 
8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เมษาระอุ “สามมิตร - 4 ช ”  วาระชิงเลขาฯ พปชร. 48 

9 ไทยรัฐออนไลน์ รธน. ใครท าให้วิกฤติ ใครท าให้เป็นโอกาส 49 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พาเหรด ‘ตั้งพรรคใหม’่  ลุ้นกติกา ‘บัตรเลือกตั้ง’  52 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ กลยุทธ์หมากสองชั้นตั้งพรรคส ารอง 56 
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ตรวจเยี่ยม : อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม โดย ปิ่นทอง อินทรศรี ผอ. กกต. สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ 
เมื่อวันก่อน 
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วันที่ 30 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ การคัดเลือกพนักงานเ พ่ือเลื่อนและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ครั้งที่ 1/2564 โดยมี  
นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหาร 
และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ การคดัเลอืกพนกังาน 

เพื่อเลื่อนและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
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วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุม
คณะท างานกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหนังสือสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 23 ปี 
ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะท างานกลั่นกรองการจดัท าหนงัสือสรปุผลงานในโอกาสครบรอบ 23 ป ี

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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วันที่ 29 มีนาคม 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี  
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษ "เสมา คัพ"  ระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
และทีมผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงาน  ในการนี้ 
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมชมการแข่งขันด้วย โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมแข่งขนัฟุตซอลนดัพิเศษ "เสมา คัพ" กบัทีมผูบ้รหิารกระทรวงศึกษาธกิาร  
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 12:04 น. 
กกต. เปิดแจ้งเหตุจ าเป็น ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ผ่านเว็บไซต์ - แอพพ์ ถึง 4 เม.ย. 
 

 
 
กกต. เปิดแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ถึง 4 เม.ย.เพิ่มช่องทางผ่านเว็บไซต์- แอปพลิเคชัน 
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าส าหรับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 
มีนาคม ที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่ง
อย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด 
 โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมาย
ใ ห้ ผู้ อ่ื น ไ ป ยื่ น แ ท น  ห รื อ จั ด ส่ ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ล ง ท ะ เ บี ย น  ห รื อ ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ผ่ า น
เ ว็ บ ไ ซ ต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ห รื อ  www.ect.go.th ห รื อ 
แอปพลิเคชัน Smart Vote ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 
 เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่างไกล เจ็บป่วย
และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนที่กกต.ก าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2647280  
  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
http://www.ect.go.th/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2647280
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29 มีนาคม 2564, 12:53 น. 
เลือกตั้งเทศบาล เช็กด่วน ! กกต. เปิดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ถึงเมื่อไหร่ 
 

 
 
กกต.เปิดให้แจ้งเหตุจ าเป็น ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายในเมื่อไหร่ 
 วันนี้ (29มี.ค.64) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่
อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สามารถแจ้งเหตุ
จ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน 
 พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน 
เว็บไซต์  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ  www.ect.go.th หรือแอปพลิ เคชัน 
Smart Vote ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 
 เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่างไกล เจ็บป่วย
และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง  www.ect.go.th Application Smart Vote 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง : https://www.tnnthailand.com/news/politics/75536/  
  

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
http://www.ect.go.th/
http://www.ect.go.th/
https://www.tnnthailand.com/news/politics/75536/
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 29 มี.ค. 2564 13:51    
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจ าเป็นไม่ไปสิทธิเลือกตั้งเทศบาลได้ถึง 4 เม.ย. 
 

 
 
 วันนี้ (29 มี.ค.) ส านักงาน กกต.แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น มี
กิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่างไกล เจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถ่ินที่อยู่ห่างไกล
จากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง โดยแจ้งตามแบบ 
ส.ถ./ผ.ถ.1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียน
บ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด  
 โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือมอบหมาย
ใ ห้ ผู้ อ่ื น ไ ป ยื่ น แ ท น  ห รื อ จั ด ส่ ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ล ง ท ะ เ บี ย น  ห รื อ ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote 
ในระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000029880  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000029880
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29 Mar 2021 14:20 น. 
ใครไม่ไป “เลือกตั้งเทศบาล” เช็กเลย 7 เหตุจ าเป็นต้องแจ้งใน 4 เม.ย. นี้ 
 

 
 

กกต.เปิด “7 เหตุจ าเป็น” ต้องแจ้งภายใน 4 เม.ย.นี้ หากใครไม่ได้ไป “เลือกตั้งเทศบาล” พร้อมเผยจะถูกจ ากัด
สิทธิ์การเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ 16 ต าแหน่ง 
 วันนี้(29 มี.ค.64) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็น ท าให้
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุ
จ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อาทิ 
-มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 
-เจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
-เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ 
-ผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
-เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
-มีถ่ินที่อยู่ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร 
-ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
 ทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือ ท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัว
ประชาชน และท่ีอยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด 
โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อ่ืน
ไ ป ยื่ น แ ท น  ห รื อ  จั ด ส่ ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ล ง ท ะ เ บี ย น  ห รื อ  ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ผ่ า น
เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main 
หรือ www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote ในระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย.นี้ 
  ทั้งนี้ ตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ระบุถึงกรณีผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น  จะถูกจ ากัดสิทธิ์ 
ก าหนดเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (28 มี.ค.2564) ประกอบด้วย 
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-สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)  
-สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) 
-สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น 
-สมัครผู้บริหารท้องถิ่น  
-สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
-การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น  
-ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
-ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น  
-เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น  
-ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  
-ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  
-ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  
-คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
-ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น  
-ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น  
-เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/473870  
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29 มี.ค. 2564 15:27 น. 
3 ขั้นตอน แจ้งเหตุจ าเป็นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนะวิธีการแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาล เม่ือวันที่ 28 
มี.ค.64 
 วันที่ 29 มีนาคม 2564  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนะวิธีการแจ้งเหตุจ าเป็นแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งที่มีความจ าเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
วิธีการแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจ าเป็นภายใน 7 
วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้ 
- เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ คลิกท่ีนี่ 
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์" 
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด เมื่อ
ยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ 
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือจัดเก็บส าเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือเป็นหลักฐาน 
 ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2059537  
 
  

http://www.bora.dopa.go.th/
http://www.ect.go.th/
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://www.thairath.co.th/news/politic/2059537
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29 มีนาคม 2564 
'กกต.' เตือนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล รีบแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ก่อน 4 เม.ย. นี้ 
 

 
 
"กกต." เตือนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล รีบแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ก่อน 4 เม.ย.นี้ 
 วันที่ 29 มี.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งเรื่อง "การแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสทาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายในวันที่ 4 เม.ย.นี้" โดยระบุว่า ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ ง  แจ้งว่า  ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งที่มี เหตุจ า เป็นที่ท าให้ ไม่อาจไปใช้สิทธิ เลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ/
ผ.ถ. 1/8 หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้
ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด 
 โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมาย
ใ ห้ ผู้ อ่ื น ไ ป ยื่ น แ ท น  ห รื อ จั ด ส่ ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ล ง ท ะ เ บี ย น ห รื อ ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ผ่ า น
เว็บไซต์ http://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th หรือแปพลิเคชั่น Smart 
Vote ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 เหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อาทิ 
 มีกิจธุระจ าเป็นเรงด่วนที่ต้องเดินทางไปพ้ืนที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็น
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถ่ิน
ที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือ
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง  www.ect.go.th Application Smart Vote ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444 
 
อ้างอิง   : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929719  
 
 
 

https://thaibestoffer.com/click.php?key=jhemrdevj820bkb7kpz7&cost=0.0582&c1=1865979&c2=277270
https://thaibestoffer.com/click.php?key=jhemrdevj820bkb7kpz7&cost=0.0582&c1=1865979&c2=277270
http://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
http://www.ect.go.th/
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929719
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จันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 18.24 น. 
กกต.รอส่งผลคะแนนเลือกตั้งเทศบาล เดดไลน์ 1 เม.ย. 
กกต.ยังไม่สรุปผลเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ รอ กกต.จังหวัดส่งผลคะแนน ภายใน 1 เม.ย.นี้ จับตา กกต.จ่อเคาะ
รับรองตั้ง "พรรครวมไทยสร้างชาติ" 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั่ว
ประเทศ ไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงรอติดตามผลการเลือกตั้ง
ดังกล่าว โดยยังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากยังรอการส่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งของ
แต่ละจังหวัด 
 โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้ลงนามในหนังสือแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงาน กกต.
ประจ าจังหวัดทราบถึงแนวทางการน าส่งรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมี
การแจ้งว่าให้จัดส่งเอกสารประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (ผ.ถ. 5/8) และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ถ.
5/8) ฉบับจริงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 1 เม.ย.2564 ทั้งนี้เพ่ือให้การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ ว่า ส าหรับพรรครวมไทย
สร้างชาติ ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเข้ามาโดย ว่าที่ร้อยโท ไกรภพ นครชัยกุล ขณะนี้ทางส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล เอกสารและรายละเอียดต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ทาง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ก็ได้เสนอเรื่องเพ่ือเข้าสู่วาระการ
ประชุมของ กกต. แล้ว และมีรายงานว่าทาง กกต.จะพิจารณาว่าจะจดทะเบียนรับรองพรรคดังกล่าวเป็นพรรคการเมือง
หรือไม่ภายในสัปดาห์นี้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/834022   

https://www.dailynews.co.th/politics/834022
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29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18:56 น.   
กกต. เร่งรวบรวมผลเลือกตั้งเทศบาล เผยทุกจังหวัดต้องส่งไม่เกิน 1 เม.ย.นี้ 
 

 
 
 29 มี .ค .64 - ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า  ส าหรับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี   
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าลังรอการรวบรวมผลการรายงาน
การเลือกตั้งเทศบาลจากจังหวัดต่างๆมายังกกต.กลาง โดยทุกจังหวัดจะต้องส่งไม่เกิน 1 เม.ย.64 นี้ ส่วนการประกาศผล
การเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม   กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือ
วันที่ 27 เม.ย. 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้อง
หรือไม่ กกต.จะด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 
60 วัน คือวันที่ 27 พ.ค.2564 นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/97693  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/97693
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29 มีนาคม 2564 19:56 น.   
"กกต." เร่งรวบรวมผลเลือกตั้งเทศบาล เผยทุกจังหวัดต้องส่งไม่เกิน 1 เม.ย. นี้ 
 

 
 

 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 
28 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะนี้ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าลังรอการรวบรวมผลการรายงานการ
เลือกตั้งเทศบาลจากจังหวัดต่างๆมายังกกต.กลาง โดยทุกจังหวัดจะต้องส่งไม่เกิน 1 เม.ย.64 นี้ ส่วนการประกาศผลการ
เลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือวันที่ 27 เม.ย. 
2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ กกต.จะ
ด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือวันที่ 
27 พ.ค.2564 นี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231412  
  

https://siamrath.co.th/n/231412
https://siamrath.co.th/n/231412
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210329/ec654376411dc35e1d04c498af3f8ed5da477b9776a77bdbb254eb6d3668a977.jpeg?itok=zkOz_Txl
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29 มีนาคม 2021 - 21:01 
กกต. รอผลการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกจังหวัด 
 

 
 
กกต.รอผลการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกจังหวัดภายใน 1 เม.ย.นี้ คาดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 27 เม.ย. 
 มีรายงานว่าขณะนี้ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าลังรอการรวบรวมผลการรายงานการ
เลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา จากจังหวัดต่างๆมายัง
กกต.กลาง โดยทุกจังหวัดจะต้องส่งไม่เกิน 1 เมษายนนี้ ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริต
เที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือวันที่ 27 เม.ย. 2564 ส่วนกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ กกต.จะด าเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถ
สั่งการเลือกตั้งใหม่หรือด าเนินการอื่นท่ีจ าเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พ.ค.2564 นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_71810/  
  

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_71810/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

20 

 

 
 

29 มีนาคม 2564 
'กกต.' ขีดเส้นจังหวัดส่งผลเลือกตั้งเทศบาลไม่เกิน 1 เม.ย. นี้ 
 

 
  
"กกต." ขีดเส้นจังหวัดเร่งส่งข้อมูล เลือกตั้งเทศบาลไม่เกิน 1 เม.ย. พร้อมรับรองเป็นทางการ 27 เม.ย. 
 วันที่ 29 มี.ค. รายงานข่าวจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ กกต.ก าลังรอการรวบรวมผลการรายงานการ
เลือกตั้งเทศบาลจากจังหวัดต่างๆ มายังกกต.กลาง โดยที่ทุกจังหวัดจะต้องส่งผลการเลือกตั้งไม่เกินวันที่ 1 เม.ย.นี้  
 รายงานข่าวระบุว่า ขณะที่การประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม แกต.จะประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน หรือวันที่ 27 เม.ย. ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ ทาง กกต.จะสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่ หรือด าเนินการ
อ่ืนที่จ าเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือในวันที่ 27 พ.ค.2564 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929837   
 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929837
https://www.mgid.com/ghits/d/602909/i/57417933/pp/1/4?h=9Ts8cubA_zkdxi2xnA4i3kRTHBc6yC5TNnQdHp2Zv1AGNJ12v-PLnOiwV_JjJDdC&rid=7bfc6606-9104-11eb-884e-08f1eaedc352&u=OWwelegQh2mOFNWHz-QE0C_XUhsJPSvnIETYEwoRcpni67LlzyEHYBSwiqHVaIKBnpvKb9UC7wmJ5qlnuPB6Z2CQZZORDHJEloFqtq90z0O7rRb282W15AgFwXsB4UGaCp8JMXtQ54AFTIfnsVFGzrH0CfdSboeVVJBN2RIqQuoXRN2XOt7X3fop3d18ocRyJFh3BBSibPdn6jVR2F8g8rQLoJtVMvHJztAY3kK1ZGLN73an3i8jjpHQRFfApaFsO2ZrkPCQss8IyJdOP8VVjxBoFWhYftb8Ba03xCpJAt_d9izNDlSwyQwwrm6KkyeQ3jKK-zEye2adeX11nQgPtWh8Ij4lJe-eYTzQIcmI14jOQsIWa3U_xTEa1qjNJ7xYy3kAJuXY5YU4OV4RB1ulvL15Cg0U9gDVNE7_SZwna_IxV2zptC3K71ZsNWruHe5BhOHJ8vugEzKjyiiqLj7lxuY1WSEySK7hy-sIfL_E7tgZwVwECpIIvMQX6_xht5k_MZB0gmeiXKwdacCYmv_BIKlvDyhDh77F6fOTmcEZ7Kt8rb9FMgyy7l6r5gPxiCHwpUccIpkvzjSgwdVBn9jLfU8ciY7fdxNgezk_kk2ptbShxJT5nbW591ncpnuM7sQCDQcKSsu-tOpBHpDKhmi_EwT78hzYNoY3NbQVoVC2Cd_OR_wyum7Qz9NPQUcQ9jVsgQbOAK05ZkkwJ1pJLsFAP9OasPL5lVBXXheclICYanMQBp5Wc_r1-68Gdwkxd5IHKjXDrnCiUzZlxIk_tZairv6-twMFXCDOm76JwiWDJKmq38vK-Nx0LKhKfNbsNbkPftj-4PKT5G9OtDfsbpUq2g**&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=kbfUisFkONm0
https://www.mgid.com/ghits/d/602909/i/57417933/pp/1/4?h=9Ts8cubA_zkdxi2xnA4i3kRTHBc6yC5TNnQdHp2Zv1AGNJ12v-PLnOiwV_JjJDdC&rid=7bfc6606-9104-11eb-884e-08f1eaedc352&u=OWwelegQh2mOFNWHz-QE0C_XUhsJPSvnIETYEwoRcpni67LlzyEHYBSwiqHVaIKBnpvKb9UC7wmJ5qlnuPB6Z2CQZZORDHJEloFqtq90z0O7rRb282W15AgFwXsB4UGaCp8JMXtQ54AFTIfnsVFGzrH0CfdSboeVVJBN2RIqQuoXRN2XOt7X3fop3d18ocRyJFh3BBSibPdn6jVR2F8g8rQLoJtVMvHJztAY3kK1ZGLN73an3i8jjpHQRFfApaFsO2ZrkPCQss8IyJdOP8VVjxBoFWhYftb8Ba03xCpJAt_d9izNDlSwyQwwrm6KkyeQ3jKK-zEye2adeX11nQgPtWh8Ij4lJe-eYTzQIcmI14jOQsIWa3U_xTEa1qjNJ7xYy3kAJuXY5YU4OV4RB1ulvL15Cg0U9gDVNE7_SZwna_IxV2zptC3K71ZsNWruHe5BhOHJ8vugEzKjyiiqLj7lxuY1WSEySK7hy-sIfL_E7tgZwVwECpIIvMQX6_xht5k_MZB0gmeiXKwdacCYmv_BIKlvDyhDh77F6fOTmcEZ7Kt8rb9FMgyy7l6r5gPxiCHwpUccIpkvzjSgwdVBn9jLfU8ciY7fdxNgezk_kk2ptbShxJT5nbW591ncpnuM7sQCDQcKSsu-tOpBHpDKhmi_EwT78hzYNoY3NbQVoVC2Cd_OR_wyum7Qz9NPQUcQ9jVsgQbOAK05ZkkwJ1pJLsFAP9OasPL5lVBXXheclICYanMQBp5Wc_r1-68Gdwkxd5IHKjXDrnCiUzZlxIk_tZairv6-twMFXCDOm76JwiWDJKmq38vK-Nx0LKhKfNbsNbkPftj-4PKT5G9OtDfsbpUq2g**&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=kbfUisFkONm0
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29 มี.ค. 2564 
กกต. โคราช คาดมีร้องตรึม ผลเลือกตั้งทน.โนโหวตกว่า 5,200 ใบ 
 

 
 
นครราชสีมา - กกต.โคราช แจง คาดมีร้องตรึม ผลเลือกตั้ง ทน.โนโหวตกว่า 5,200 ใบ เด็กสุวัจน์ยกทีมเข้าวิน เด็ก 
พท.ผงาดยึด ทต.เขตชานเมือง ล็อคถล่มอดีตนายก ทต.สูงเนิน ร่วม 24 ปี พ่าย 
 29 มีนาคม 2564 รายงานผลรวมคะแนนเลือกตั้งเทศบาลจ านวน 90 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี
เทศบาล 15 แห่ง มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีคนเดียวแต่ผลรวมคะแนนเลือกตั้งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้ง  และต้องมากกว่าคะแนนของบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน สนามเลือกตั้งเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา 
จากจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 96,583 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 51,869 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 5,216 ใบ ร้อยละ 10.05 และบัตรเสีย 1,752 ร้อยละ 3.38 ผลปรากฏนายประเสริฐ  บุญชัยสุข อดีต รมว.
อุตสาหกรรม ศิษย์กุฏินายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ได้เป็น
ว่าที่นายกเทศมนตรีนคร 23,550 คะแนน  
 

 
 

 นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ กลุ่มก้าวหน้าเทศบาล 10,367 คะแนน และนายจักริน  เชิดฉาย อดีตประธาน กปปส.
นครราชสีมา 7,260 คะแนน เทศบาลเมือง (ทม.) เมืองปัก อ.ปักธงชัย นายมงคล   ศรีณรงค์ อดีตนายก ฯ 4,624 
คะแนน ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ นางสุเนตร  ศิลปะชัยเดช กลับมาทวงเก้าอ้ีนายก ฯ ได้เป็นผลส าเร็จ 4,245 คะแนน ทม.
สีคิ้ว อ.สีคิ้ว นายปรีชา  จันทรรวงทอง อดีตนายก ฯ พี่ชายนายประเสริฐ  จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) 
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และ ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง นายคมฤกษ์  ลิ้มปัญญาเลิศ อดีตนายก ฯ ซึ่ง ทม.ทั้ง 2 แห่ง ไม่มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี
คู่แข่งและทั้ง 2 คน มีผลคะแนนรวมเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ส่วนเทศบาลในเขต อ.เมือง นครราชสีมา ทต.หัวทะเล นายเอกภพ  โตมรศักดิ์ อดีตนายก ฯ น้องชายนายวัช
รพล  โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา ชพน. ทต.ปรุใหญ่ นางฉมามาศ  หรือครูต้อม  อินทรักษา ภริยา ร.ต.อ สุปะ
ชัย  อินทรักษา ผู้ประสานงาน พท. เขต อ.เมือง ทต.โพธิ์กลาง นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท อดีตประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ลูกน้องคนสนิทนายประเสริฐ  จันทรรวงทอง เลขา พท. ทต.โคกสูง นายแหลม
ทอง  วัฒนา อดีตนายก ฯ ทต.หนองไข่น้ า นายกิตติพัทธ์  แหวนโคกสูง ทต.ไชยมงคล นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์ อดีต
นายก ฯ ทต.บ้านโพธิ์ นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ อดีตนายก ฯ ทต.โคกกรวด นายทองแม้น  จรโคกกรวด ทต. พุดซา 
นายสุชาติ  รอดหมื่นไวย ทต.ตลาด นายธูป  รอดจอหอ ทต.บ้านใหม่ นางมะลิวัลย์  หรือหมออ้วน  บางนิ่มน้อย ทต.
เมืองใหม่โคกกรวด นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนา อดีตนายก ฯ ทต.หนองไผ่ล้อม นางศุภาณัน หรืออุ๊  คงเกษมภิบาล 
ทต.จอหอ นายเสรี  ไชยกิตติ อดีตนายก ฯ ทต.สุรนารี นายบรรจบ   ม่วงแม้น พลิกล็อคชนะนายศรัทธา หรือ
เอ๊กซ์  รัตนปริยานุช ลูกชายของนายสมยศ  รัตนปริยานุช อดีตนายก ฯ หลายสมัย ส่วน ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน นายณัฐ
กาล  สุวรรณ ชนะนายนคร  กิติพูลธนากร อดีตนายก ฯ มาตั้งยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็น ทต.สูงเนิน เป็นเวลาร่วม 
24 ปี 
 ด้าน พ.ต.ท.ระพีพงษ์  จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ผอ.
สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเทศบาลจนถึงการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คง
มีเรื่องร้องรอไต่สวนตามกระบวนการ 13 เรื่อง ส่วนข้อร้องเรียนการแจกเงินซื้อเสียงยังไม่มีผู้ร้องส่วนใหญ่แจ้งแบะแส
และโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลกรณีเตรียมพยาน หลักฐานมาประกอบส านวนข้อกล่าวคาดน่าจะมีจ านวนมากพอสมควร 
อย่างไรก็ตามยังมีเวลาที่สามารถมาร้องเรียนได้แต่ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378819629  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/231329  
 
  

https://www.nationtv.tv/main/content/378819629
https://siamrath.co.th/n/231329
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30 มีนาคม 2564 00:10 น.    
ลต. นายกเล็ก ล็อกถล่ม! 
 

 
 

เลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศพลิกโผเพียบ! "เพื่อไทย"ชนะแชมป์เก่ายึดเทศบาลนครอุดรธานีเบ็ดเสร็จ ด้านกลุ่ม"
เพื่อนเนวิน"พ่ายฉิวเฉียดคาบ้าน ส่วนตระกูล"อังกินันทน์"ปราชัยที่เพชรบุรี ขณะที่ลูกชาย“บิ๊กแจ๊ส"ผงาดนั่งนายก
เล็กรังสิต คว่ าแชมป์เก่าหลายสมัย "ต ารวจ"พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาล พบซ้ือเสียง 6 จังหวัด ฉีกบัตรเลือกตั้ง 
10 ราย 
 เมื่อวันที่ 29 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกตั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 71 
แห่ง ของจ.อุดรธานี มีผู้ออกมาใช้สิทธิคึกคักในช่วงเช้า โดยผลการเลือกตั้งไม่เป็นทางการ นายธนดร พุทธรักษ์ กลุ่มรักษ์
เมืองอุดร หมายเลข 3 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพ่ือไทย , นายวิเชียร 
ขาวข า นายกอบจ.อุดรธานี และนายประชา ชัยรัตน์ น้องชาย "บ้านส าลีเงิน" นายปรีชา ชัยรัตน์ "เสี่ยปรีชา" ได้รับเสี่ยง
สนับสนุนจนชนะการเลือกตั้งที่ทิ้งห่าง นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ์ หมายเลข 1 ประมาณ 2,000 คะแนน โดยคะแนน
ที่ได้รับชัยชนะอยู่ในเขต 3 และ 4 ที่ "เพ่ือไทย" เคยชนะเลือกตั้ง ส.อบจ.ที่ผ่านมาก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามพรรคเพ่ือไทย
จะชนะเลือกตั้งยกจังหวัด แต่ยังไม่เคยชัยชนะในการเลือกตั้ง ทน.อุดรธานี 
 ที่ จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า “เพ่ือนเน
วิน” พ่ายฉิวเฉียด โดยผลการนับคะแนนเบื้องต้น ปรากฏว่า นายสกล ไกรรณภูมิ กลุ่มรักษ์บุรีรัมย์ ได้ 5,613 คะแนน 
และยุทธชัย พงศ์พณิช กลุ่มเพ่ือนเนวิน ได้ 5,046 คะแนน ส าหรับ นายสกล ไกรรณภูมิ หรือ “รองอ๋อง” อดีตรอง
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ หัวหน้าทีมกลุ่มรักษ์บุรีรัมย์ได้ตัดสินนาทีสุดท้ายลงสมัครครั้งนี้ โดยมาจากหลายภาคส่วน
อาชีพ ทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ และชุมชน 18 ชุมชน ด้าน นายยุทธชัย พงศ์พณิช หรือ “รองบิ๊ก” อดีตรอง
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นหัวหน้าทีม “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” น าทีมผู้สมัคร ส.ท.ลงครบทุกเขต ซึ่งคอการเมืองต่าง
ฟันธงว่ากลุ่ม“รองบิ๊ก”จะชนะเลือกตั้งแน่นอน แต่ผลคะแนนที่ออกมากลับไม่เป็นไปตามความคาดหมาย 
 ส่วนสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) กลุ่มเพื่อนเนวิน ชนะยกทีมท้ัง 3 เขต เทศบาลเมืองชุมเห็ด ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์
ชาติ อดีต ส.อบจ.บุรีรัมย์ ชนะ นายอภิศิษฏ์ สินชัยศรี อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด ด้วยคะแนน 4,866 กับ 
4,608 คะแนน ห่างกัน 258 คะแนน เทศบาลต าบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิพุทรา อดีตนายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ 

https://siamrath.co.th/n/231397
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210330/1013d38df10b737872584417bdfab3f8fd6f5d124240b4268a2095cbe9eabebd.jpg?itok=p-SJkBpZ
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“กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ชนะ นางสาวอุชษณีย์ ชิดชอบ อดีต ส.ว.บุรีรัมย์ พ่ีสาวนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ยูไนเต็ด “กลุ่มอิสาณรวมพลัง” ด้วยคะแนน 5,999 กับ 3,495 คะแนน ห่างกัน 2,504 คะแนน 
 ที่ จ.เพชรบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้งเทศบาลเมืองเพชรบุรีอย่างไม่เป็นทางการของการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและส.ท.เมืองเพชรบุรี ปรากฏว่า นายกิตติพงษ์ เทพพานิช หัวหน้ากลุ่มก้าวใหม่ใจเพชร ผู้สมัคร
หมายเลข 2 ได้คะแนนสูงสุด 5,409 คะแนน อดีต ผอ.โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย รองนายกเทศมนตรีทีมเดียวกับ 
นายยุทธ (เปี๊ยก) อังกินันทน์ อดีตนายกเทศมนตรีสมัยที่ผ่านมา นายพลยุทธ อังกินันทน์ หัวหน้ากลุ่มผาด บุตรชาย นาย
ยุทธ อังกินันทน์ ได้ 5,203 คะแนน ทิ้งห่างกัน 206 คะแนน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กลุ่มผาดพ่ายการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก หลัง
ครองต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีมานานกว่า 50 ปี ตั้งแต่สมัย นายผาด อังกินันทน์ ปู่ของนายพลยุทธเป็นนา
ยกเทศมนตรี 
 ขณะที่ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครรังสิต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง หรือ ดร.
โบว์ลิ่ง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครรังสิต เบอร์ 2 ได้รับเลือกจากประชาชนด้วยคะแนน 15,208 คะแนน ซึ่งชนะ นายเด
ชา กลิ่นกุสุม อดีตนายกนครรังสิตหลายสมัยเพียง 5 คะแนน 
 ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ด ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานความมั่นคง 
เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวัน
อาทิตย์ ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า ภาพรวมเรียบร้อยเป็นที่น่าพอใจ มีการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้งบางพ้ืนที่  รวม 29 
คดี ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการซื้อเสียง 8 ราย ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง บุรีรัมย์ ยโสธร นครราชสีมา ขอนแก่น 
และนครศรีธรรมราช ฉีกบัตรเลือกตั้ง 10 ราย น าบัตรเลือกตั้งออกมานอกหน่วย/เผาท าลาย 1 ราย หมิ่นประมาทด้วย
การโฆษณา 1 ราย ท าป้ายหาเสียงให้เข้าใจผิด 1 ราย ท าลายป้ายหาเสียง 4 ราย ติดป้ายหาเสียงเกินกว่าที่ กกต. 
ก าหนด 1 ราย จ าหน่ายสุราในเขตเลือกตั้ง 3 ราย ซึ่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้รายงาน กกต.จังหวัด อีกส่วนหนึ่ง
แล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/231397  
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29 มีนาคม 2564 
จับตาผลเลือกตั้ง 'เทศบาลต าบลมวกเหล็ก' ผู้สมัครคะแนนเท่ากัน ลุ้นชี้ขาดบัตรดี - บัตรเสีย 
 

 
 

เลือกตั้งเทศบาลต าบลมวกเหล็กวุ่น ยื่นร้องช้ีขาด "บัตรดี-บัตรเสีย" หลังคะแนนผู้สมัครเสมอกัน 
 วันที่ 29 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งเทศบาลต าบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันอาทิตย์ 28 มี.ค.ที่ผ่าน
มา มีคะแนนผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลมวกเหล็ก พบว่ามีบัตรเลือกตั้งหนึ่งใบมีปัญหาการพิจารณาว่าเป็น
บัตรดีหรือบัตรเสีย เนื่องจากมีผลต่อตพแหน่งนายกเทศมนตรี 
 นายวินัย เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลต าบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ออกมาเปิดเผยว่า ประธานประจ าหน่วย
เลือกตั้งเขต 2 ได้ขอให้ปลัดเทศบาลต าบลมวกเหล็ก และ กกต.ประจ าเทศบาลมวกเหล็ก ช่วยชี้แนะว่าในกรณีนี้จะเป็น
บัตรดีหรือบัตรเสีย ซึ่งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้ชี้ว่าเป็นบัตรเสีย ท าให้เกิดการทักท้วงอย่างหนัก จนท าให้
ปลัดเทศบาลมวกเหล็กโทรศัพท์ติดต่อประสานกับกกต.สระบุรี มาช่วยให้ค าแนะน าตามระเบียบ พร้อมเรียกทั้งสองฝ่าย
มาบันทึกข้อตกลงเพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินการตามระเบียบ จึงสามารถน าหีบบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือก
เพ่ือน าหีบบัตรไปเก็บรักษาไว้ที่ สภ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 ขณะที่ พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.สระบุรี เปิดเผยว่า การ
เลือกตั้งที่เทศบาลต าบลมวกเหล็ก หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขต 2 มีการพิจารณาวินิจฉัยบัตร ช่วงเวลา 23.00 น. ซึ่ง
กรรมการประจ าหน่วยวินิจฉัยบัตรของผู้สมัครรายหนึ่งว่าเป็น "บัตรเสีย" แต่ทางผู้สมัครรายนั้นเห็นว่าเป็นบัตรดี จนเกิด
การทักท้วงขึ้นมาโดยกว่าจะชี้แจงทุกอย่างเข้าใจตกลงกัน จนแยกย้ายเวลาประมาณ 06.30 น.ของเช้าวันที่ 29 มี.ค. 
 "เมื่อมีการทักท้วง สามารถที่จะน าบันทึกการคัดค้านที่กรรมการประจ าหน่วยออกให้  มาร้องคัดค้านการนับ
คะแนน การนับคะแนนในหน่วยนั้นที่ กกต.สระบุรีไปสืบสวน และไปรับเรื่อง ตั้งเรื่องว่ามีเหตุผล จากนั้นให้ส่งเรื่องไป
ที่ กกต.กลาง แต่ถ้าผู้สมัครรายนั้นมาร้องขบวนการที่จะประกาศรับรองผลมวกเหล็กก็ยังไม่ประกาศ เพราะต้องให ้กกต.
กล า ง วิ นิ จ ฉั ย ก่ อน ว่ า จ ะ ให้ นั บ คะแนน ใหม่ ห รื อ ไ ม่  แต่ ถ้ า ไ ม่ มี เ รื่ อ ง ร้ อ ง คั ด ค้ า น ในกา ร เ ลื อ กตั้ ง ข อ ง
ท้องถิ่น ภายใน 1 เดือน กกต.จะรับรอง แต่ถ้ามีเรื่องร้องคัดค้านทางปฏิบัติก็ยังไม่รับรอง แต่ภายใน 60 วัน ถ้ายังไม่
เสร็จก็ต้องรับรองไปก่อน"พ.ต.ต.อุทัย ระบ ุ 
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รายงานข่าวแจ้งว่า ส าหรับกรณีที่เกิดขึ้น มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เขตเลือกตั้งที ่3 ในคะแนน
ของ จ.ส.อ.ทองเปลว รัตนวิจารณ์ จากทีมรักเมืองเพรียว ได้คะแนน 3,045 คะแนน อยู่อันดับ 6 มีคะแนนเท่ากันกับ
ผู้สมัคร นายพูนสวัสดิ์ สินธพรัตนะ ทีมรักเมืองเพรียว ได้คะแนน 3,045 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเท่ากัน โดยตามระเบียบ
ต้องให้ปลัดเทศบาล  ซึ่ งเป็น  ผอ .กกตท้องถิ่น  นัดผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันมาจับสลากภายใน  3 วันตั้ งแต่วัน
เลือกตั้ง 28 มี.ค. หรือภายในวันที่ 31 มี.ค. 
 ส าหรับการทักท้วงเรื่องบัตรดีหรือบัตรเสีย เกิดจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมวกเหล็ก และ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลมวกเหล็ก มี 2 เขต โดยระหว่างการนับคะแนนรวมของผู้สมัครนายก เมื่อมีการตรวจสอบ
ปรากฏว่าคะแนนผู้สมัครนายกเทศมนตรีเบอร์ 1 คือ นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ และ ผู้สมัครเบอร์ 2 นายอาทิตย์ เสมา
พิทักษ์ เมื่อถ้ารวมคะแนนแล้วมีคะแนนเท่ากัน แต่มีบัตรใบหนึ่งมีปัญหาว่าบัตรดีหรือบัตรเสีย เพราะหากเป็นบัตรดี
คะแนนนายกเทศมนตรีจะเสมอกัน แต่ถ้าหากว่าเป็นบัตรเสีย นายอาทิตย์ เบอร ์2 จะเป็นผู้ชนะ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929858  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thansettakij.com/content/politics/473939   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929858
https://www.thansettakij.com/content/politics/473939
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วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 17:03 น. 
 “นิพิฏฐ์” ชี้ความชอบธรรมในการด่านักการเมืองคือการไม่รับเงิน 
 

 
 
“นิพิฏฐ์” ชี้ความชอบธรรมในการด่านักการเมืองคือการไม่รับเงิน 
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีผล
การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือนายกเทศบาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่า “ความชอบธรรมในการด่านักการเมือง 
เช้านี้ มีคนเข้ามากินกาแฟที่บ้านหลายคน คนหนึ่งบอกว่าได้รับเงินจากผู้สมัคร 1,500 บาท อีกคนหนึ่งบอกว่าได้ 3,000 
บาท กินกาแฟเสร็จผมบอกว่า ไปคืนเขาเถอะ หากรับไว้ความชอบธรรมของเราในการวิจารณ์(หรือด่า)นักการเมืองจะ
หมดไป เพราะเรารับเงินเขาไปแล้ว สุดท้ายเขาก็เอาไปคืน ในจังหวัดพัทลุงผมเจอเพ่ือนผมแล้ว 2 คนแล้ว ที่น่าจะมี
ความชอบธรรมที่จะด่านักการเมืองได้อย่างเต็มปากเต็มค า” 
 อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ นายนิพิฏฐ์ ได้ระบุว่า ราคากลาง = 3,000 ต่ ากว่านี้ผู้ซื้อต้องยอมรับความเสี่ยง และ
วันนี้ตลาดเป็นของผู้ขาย แต่พรุ่งนี้ตลาดเป็นของผู้ซื้อ” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2648088  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2648088
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วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564, 16.41 น. 
'รวมไทยสร้างชาติ' รอ กกต. เคาะรับรองเป็นพรรคการเมืองภายในสัปดาห์นี้ 
 

 
 
"ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล"ย่ืนขอจดทะเบียน"รวมไทยสร้างชาติ" รอกกต.เคาะรับรองเป็นพรรคการเมือง 
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ 
ว่ า  ส าหรั บพรรครวมไทยสร้ า งชาติ  ได้ มี ก ารยื่ นขอจดทะเบี ยนจั ดตั้ งพรรค เข้ า มา  โดย  ว่ าที่ ร้ อย โท  
ไกรภพ นครชัยกุล ขณะนี้ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล เอกสาร และ
รายละเอียดต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทาง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรค
การเมือง ก็ได้เสนอเรื่องเพ่ือเข้าสู่วาระการประชุมของ กกต.แล้ว และมีรายงานว่า ทาง กกต.จะพิจารณาว่ าจะจด
ทะเบียนรับรองพรรคดังกล่าวเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ภายในสัปดาห์นี้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/562562  
 
  

https://www.naewna.com/politic/562562
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29 มี.ค. 2564 14:05  
 “พี่ป๊อก-บิ๊กฉิ่ง” จัดให้! “รวมไทยสร้างชาติ” เชิญผู้ว่าฯ-นายก อบจ.ทั่วประเทศฟัง “ลุงตู”่ มอบนโยบายส าคัญ 
  

 
 
จับตา 5 เม.ย. “พี่ป๊อก-บิ๊กฉิ่ง” เชิญบิ๊ก มท.-ผู้ว่าฯ พ่วงนายก อบจ.76 จังหวัดที่เพิ่งชนะเลือกตั้งท้องถิ่น รับ
นโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” จากนายกรัฐมนตรี สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ่วงแผนท้องถิ่น รับงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศทุกระดับ 
 วันนี้ (29 มี.ค. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดเรียกผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เข้าประชุมรับนโยบายส าคัญของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทย โดยจะมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในการให้
นโยบายส าคัญนี้ โดยก าหนดขึ้นในวันที่ 5 เม.ย. 2564 
 ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ก็เตรียมจะให้นโยบายส าคัญของกระทรวงเช่นกัน ที่ส าคัญใน
การมอบนโยบายครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 76 จังหวัดที่เพ่ิงชนะ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ ส่วนใหญ่มีพรรคการเมืองใหญ่สนับสนุน 
 “ในหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 080702/ ว1802 ระบุถึงการเชิญชวนมาร่วมประชุมครั้งนี้ว่า เป็นการมอบนโยบาย
เพ่ือบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ที่ส าคัญคือการให้นโยบายตามสโลแกน “ท้องถิ่นไทย รวมไทยสร้างชาติ” จาก
นายกรัฐมนตรี” 
 การประชุมดังกล่าวนอกจากมอบนโยบายแล้วยังจะมีการเปิดตัวนิทรรศการ “ท้องถิ่นไทย รวมไทยสร้างชาติ” 
และการมอบโยบายด้านเศรษฐกิจ จากนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน โดยงาน
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่ห้องคอนเวนซั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ตลอดทั้งวัน “เป็นที่น่าสังเกตว่า การมอบนโยบาย
ครั้งนี้คาบเกี่ยวกับการยื่นขอจดแจ้งเตรียมการตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ถูกจับตาว่าเป็นพรรค
ส ารองหรือพรรคสาขาของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)” 
อ้างอิง   : https://mgronline.com/politics/detail/9640000029896  
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000029896
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วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 08:24 น. 
"สุดารัตน์" ตั้ง "พรรคไทยสร้างไทย" จ่อรับสมัครสมาชิก เปิดสาขาทุกภาค 
 

 
 
"พรรคไทยสร้างไทย" รับประกาศจัดตั้งพรรค "สอิสร์" เผยเตรียมรับสมัครสมาชิก ตั้งเป้าเปิดสาขาทุกภาค 
เตรียมพร้อมท า primary vote 
 นายสอิสร์ โบราณ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และนายวัลลภ ไชยไธสง เลขาธิการพรรค เปิดเผยว่า วันนี้
คณะกรรมการบริหารพรรคพรรคไทยสร้างไทยได้เดินทางมารับประกาศจัดตั้งพรรคไทยสร้างไทยที่ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้พรรคจะเดินหน้าท ากิจกรรมทางการเมืองอย่างเต็มที่ 
โดยเบื้องต้นจะเร่งรับสมัครสมาชิกพรรค เพ่ือจัดตั้งสาขาพรรคให้ครบทุกภาค รวมทั้งการท าตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่ และการท า primary vote ในอนาคต 
 นายสอิสร์ กล่าวต่อว่า หลังจากรับประกาศในวันนี้แล้วจะได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกพรรคเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรค ขอขอบพระคุณ
พ่ีน้องประชาชน สื่อมวลชน ที่ให้ความสนใจพรรคไทยสร้างไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่ให้ค าปรึกษา อาทิ คุณหญิง
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายโภคิน พลกุล นายพงศกร อรรณนพพร นายวัฒนา เมืองสุข นายประวัฒน์ อุตตะโมช เป็นต้น 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649182  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/97728  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/649182
https://www.thaipost.net/main/detail/97728
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วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 
เลือดไหลไม่หยุด! 2 อดีต กก.บห. เพื่อไทย ลาออกจากสมาชิกพรรค 
 

 
 
 วันที่ 29 มีนาคม 2564 เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา มีรายงานข่าวจาก กกต. ว่าได้มีส าเนาใบลาออกจากการเป็น
สมาชิกพรรคเ พ่ือไทย ถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง ส านักงานกรรมการการเลือกตั้ ง  จ านวน 2 ท่าน 
ได้แก่ นายธวัชชัย สุทธิบงกช อดีตรองเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายณรงค์  
รุ่งธนวงศ์ อดีตกรรมการบริหารพรรค 
 ซึ่งการลาออกของบุคคลทั้งสอง เป็นการลาออกของอดีตผู้บริหารระดับสูงของพรรค อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่
นายนคร มาฉิม อดีตส.ส.หลายสมัย แกนน าภาคเหนือ ได้ลาออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_413557  
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_413557
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95-2-%E0%B8%81%E0%B8%81.%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81.jpg
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30 มีนาคม 2564 
วิษณุ' แนะกฤษฏีกาแก้เนื้อหา พรบ. ประชามติในชั้น กมธ. 
 

 
  
'วิษณุ'แนะกฤษฏีกาแก้เนื้อหาพรบ.ประชามติในชั้นกมธ. ม่ันใจส.ว.ไม่ยื่นศาลรธน.ตีความ 
 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่ ส.ว.บางส่วนระบุหากร่าง
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติผ่าน จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า บางมาตราอาจขัด
รัฐธรรมนูญว่าไม่รู้เขา ไม่รู้ว่าจะยื่นได้ด้วยหรือเปล่าด้วยซ้ าไป เพราะยังไม่ได้ดูมาตรา 10, 11, 12 หากดูไปถึงมาตรา
เหล่านั้น เขาอาจจะเข้าใจและไม่สงสัยก็ได้ ถ้ายังสงสัยอยู่ก็มีสิทธิยื่น 
 เมื่อถามว่า ดูอย่างไรว่ามาตราเหล่านั้นจะไม่มีข้อสงสัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ นายวิษณุกล่าวว่า ตอบไม่ถูก เพราะ 
กรรมาธิการต้องไปดูกันต่อ โดยจะเริ่มดูวันที่ 1 เมษายน ซึ่งในเบื้องต้นตนได้แนะน าคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปแก้
มาตรา 10, 11, 12 แล้วน าไปเสนอคณะกรรมาธิการ แต่ตนไม่ขอบอกว่าแนะน าไปอย่างไรบ้าง ถ้าเสียงข้างมากเขายอม
ก็เบาไปเยอะ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือไม่ ยังไม่ได้ประชุม 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929891  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/562686  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/231479  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-664950  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929891
https://www.naewna.com/politic/562686
https://siamrath.co.th/n/231479
https://tna.mcot.net/politics-664950
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30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น.       
'อนุทิน' ลั่นพร้อมตลอดหากมีสัญญาณเลือกตั้ง ภท. เปิดกว้างทุกคนตั้งใจท างานให้บ้านเมือง 
   

 
 

 30 มี .ค.64 - ที่ท า เนียบรัฐบาล  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  และรมว.สาธารณสุข  
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์กรณีมีหลายกลุ่มตั้งพรรคการเมืองใหม่ว่า อะไรที่ เป็นทางเลือกย่อม
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อย่าไปปิดกั้นทางเลือก มันจะได้แข่งขัน ถ้าไม่มีพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาเลย ภท.อาจคิดว่า
สบาย ไม่ต้องท าอะไรเขาก็เลือก แต่พอมีพรรคการเมืองใหม่เยอะๆ ดีแล้ว ทุกคนจะได้คิดว่าท าอย่างไรดี ใครจะไป ใคร
จะร่วม คนของเราจะย้ายหรือไม่ เราจะต้องขยัน ต้องท าผลงาน คิดนโยบายใหม่ๆ ตนชอบเช่นนี้ ชอบโลกของการ
แข่งขัน 
 เมื่อถามว่า มันเป็นสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนในฐานะหัวหน้าพรรค
การเมืองพร้อมเลือกตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนร่วมรัฐบาลด้วย ไม่เคยประมาท ต้องมีความพร้อมตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นตอนนี้
ก็ไม่ต้องท าอะไร เช้ามาท างาน เย็นกลับบ้าน ไม่ต้องห่วงพ้ืนที่ ใกล้เลือกตั้งค่อยลงพ้ืนที่ ซึ่งไม่ใช่ เราลงพ้ืนที่มาสองปีแล้ว 
ไม่เคยว่างเว้น แต่ถ้าจะให้ประเมินตนไม่ประเมินอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่บอกตัวเองมีอะไรต้องพร้อม ไม่ตกใจ ท าสิ่ง ที่เรา
มั่นใจว่าเป็นนโยบายที่ดีกับประชาชน เพราะถ้าบอกพร้อมจะกลายเป็นท้าทาย บอกไม่พร้อมจะกลายเป็นขี้เกียจ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/97738  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง   : https://siamrath.co.th/n/231506  
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29 มีนาคม 2564 - 11:27 น. 
พลิกแผ่นดิน "เพื่อนเนวิน" แพ้ ศึกเทศบาลบุรีรัมย์ 
 

 
 

บทเรียนเพื่อนเนวิน พ่ายนายกเล็กเมืองบุรีรัมย์ แต่ยึดกุมสภาได้ "ผู้ชนะ" ท างานยาก    
 กลางดึกคืนวันที่ 28 มี.ค.2564 แอดมินเพจ “เพ่ือนเนวิน เมืองบุรีรัมย์” ได้แถลงชี้แจงว่า “ในนามกลุ่มเพื่อนเน
วิน กราบขอบพระคุณ ทุกคะแนนเสียง ที่มอบและไว้วางใจให้ท างาน เพ่ือประชาชนชาวเมืองบุรีรัมย์ทุกคนทุก
ท่าน  ถึงแม้ว่า การเลือกตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในครั้งนี้  มิได้เข้ามารับใช้พ่ีน้องเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตามที่ได้ตั้งใจไว้...” 
 นี่คือการยอมรับความปราชัยอย่างเป็นทางการ ของ  “ยุทธชัย พงศ์พณิช” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมือง
บุรีรัมย์ ในนาม “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” 
 หลังการปิดหีบเริ่มนับคะแนน ประมาณ 2 ทุ่ม คนเซราะกราวก็ส่งไลน์ ส่งข่าวไปทั่วเมืองบุรีรัมย์ว่า กลุ่ม
เพ่ือนเนวินพ่ายเลือกตั้งแบบฉิวเฉียด พูดตามภาษานักวิเคราะห์บอล ก็ต้องบอกว่า เกมนี้ “หักปากกาเซียน” เพราะไม่มี
ใครในแผ่นดินปราสาทสายฟ้า จะเชื่อว่า กลุ่มเพ่ือนเนวินจะพ่ายแพ้ ซึ่งผลการนับคะแนนอย่างมาเป็นทางการ ปรากฏว่า 
สกล ไกรรณภูมิ กลุ่มรักษ์บุรีรัมย์ ได้ 5,613 คะแนน ชนะยุทธชัย พงศ์พณิช กลุ่มเพ่ือนเนวิน ได้ 5,046 คะแนน 
 อย่างไรก็ตาม ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลฯ กลับตกเป็นของกลุ่มเ พ่ือนเนวิน ทั้ งสภาฯ  
ซึ่งจะท าให้การท าหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารของ “สกล” คงล าบาก เพราะฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ทีมงานของตนเอง 
กระแสต้านเนวิน 
 หลัง “เสี่ยเกี้ย” กมล เรืองสุขศรีวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ตัดสินใจวางมือตามสัจจะลูกผู้ชาย ก็
ประกาศหนุน "ยุทธชัย พงศ์พณิช" คนรุ่นใหม่ ลงชิงเก้าอ้ีนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  
 “รองบิ๊ก” ยุทธชัย พงศ์พนิช เคยเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นักธุรกิจรุ่นใหม่ของบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการ
โปรโมตจาก เนวิน ชิดชอบ มาหลายปีแล้ว 
 ส าหรับ “รองอ๋อง” สกล ไกรรณภูมิ ก็เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ และอยู่ใต้ร่มธงเพ่ือนเนวิน มาแต่
สมัย “นายกเก้ีย” แต ่“รองอ๋อง” ตัดสินใจนาทีสุดท้าย ฟอร์มทีมกลุ่มรักษ์บุรีรัมย์ ลงสมัครนายกเล็กเมืองบุรีรัมย์ พลัน
ที่ไปสมัครชิงเก้าอ้ีนายกเล็ก “รองอ๋อง” ต้องออกปาก “ต้องกราบขอโทษ ผู้หลักผู้ใหญ่ ถึงความจ าเป็นที่ตนต้องลงสมัคร
ครั้งนี้ เพราะถอยไม่ได้” 
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 ดังนั้น การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ จึงเป็น “ศึกศักดิ์ศรี” ของคนหนุ่มโดยแท้ ระหว่าง “รองบิ๊ก” 
กับ “รองอ๋อง” ตัวแปรที่ส าคัญในสนามเทศบาลบุรีรัมย์คือ คณะก้าวหน้า บุรีรัมย์ ได้ระดมเสียงผ่านเครือข่ายโซเชียลให้
แฟนพันธุ์แท้ธนาธร เลือก“รองอ๋อง” สกล ไกรรณภูมิ เพราะคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้า ไม่ชอบเนวิน นี่คือ 500 กว่าคะแนน
ที่เป็นจุดเปลี่ยนเกม แต่ในอนาคต เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ คงหนีไม่พ้นร่มเงาบ้านใหญ่โรงโม่ เพราะจ านวน ส.ท.เป็นกลุ่ม
เพ่ือนเนวินทั้งหมด 
อิสาณไม่เปลี่ยน 
 ส่วนเทศบาลต าบลอิสาณ ที่ติดเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งในวันนี้ กลายเป็น “พ้ืนที่เศรษฐกิจ” และเป็นหัวใจ
ของบ้านใหญ่ศิลาชัย ผลการเลือกตั้ง “ไม่เปลี่ยน”  
 ผู้ท้าชิง “อุชษณีย์ ชิดชอบ” ลูกสาวคนเดียวของก านันชัย ชิดชอบ พ่าย “สุพจน์ สวัสดิ์พุทรา” อดีต
นายกเทศมนตรีต าบลอิสาณ สังกัดกลุ่มเพื่อนเนวิน  
 “สุพจน์” เป็นเด็กสร้างของเนวิน และเป็นมือท างานในพ้ืนที่ ซึ่งเทศบาลต าบลอิสาณ เป็น 1 ใน 8 เทศบาล
ต าบลที่อยู่ชายขอบ อ.เมืองบุรีรัมย์ และการเลือกตั้งเทศบาลหนที่แล้ว นักการเมืองท้องถิ่น สาย “เพ่ือนเนวิน” ยึดครอง
ได้หมด  
 เทศบาลต าบลอิสาณ ห่างจากที่ว่าการ อ.เมืองบุรีรัมย์ ทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
ประมาณ 36.899 ตารา งกิ โ ล เมตร  และมี ป ระชากร  12,606 หลั งคา เ รื อน  แม้ จ ะ เป็ น เทศบาลต า บล  
แต่มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่กว่าเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ ปัจจุบัน ต าบลอิสาณกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท ี่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมา 
 ปัจจุบัน บ้านศิลาชัย และโรงโม่หินศิลาชัย(1991) ล้วนอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลอิสาณ รวมทั้งสนามช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ,สนามช้างอารีนา ,บุรีรัมย์ คาสเซิล, โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ฯลฯ รวมถึงที่ดินที่มีข้อ
พิพาทระหว่างการรถไฟ กับประชาชนในเขตเขากระโดง ก็อยู่ใน ต.อิสาณ ดังนั้น สนามเลือกตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์แพ้
ได้ แต่สนามเทศบาลต าบลอิสาณพ่าย เชื่อว่าลุกเป็นไฟทั้งแผ่นดินปราสาทสายฟ้าแน่นอน 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462387  
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วันที่ 30 มีนาคม 2564 - 09:08 น. 
ผลเลือกตั้ง ‘เทศบาล’ ทั่วประเทศ สั่นคลอนอิทธิพล ‘บ้านใหญ’่ ลง 
 

 
 
ผลเลือกตั้ง ‘เทศบาล’ ทั่วประเทศ สั่นคลอนอิทธิพล “บ้านใหญ่” ลง 
 ทั้งๆ ที่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั่วประเทศมีมากกว่า 3,000 แห่ง ท าไมการที่ผู้สมัครของ ‘คณะก้าวหน้า’ 
ได้รับเลือกจาก 10 กว่าเทศบาลจึงกลายเป็นข่าวใหญ่ 
 ท าไมการโฟกัสของ ‘สื่อ’ จึงมุ่งไปที่ปฏิบัติการ ‘ล้มช้าง’ ของคนหน้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ‘คณะ’ ใดก็ตาม ไม่
เพียง ‘คณะก้าวหน้า’ เหตุผลประการ 1 น่าจะเนื่องแต่การเลือกตั้งนายกอบจ.เด่นชัดเป็นอย่างยิ่งว่า ตัวแทนของ ‘บ้าน
ใหญ่’ อันเป็นขาเก่าทางการเมืองยังสามารถยึดครองพ้ืนที่ได้ไม่แปรเปลี่ยน ‘คณะก้าวหน้า’ ไม่ได้รับเลือกในระดับนายก
อบจ.เลยแม้แต่แห่งเดียว อย่างเก่งก็ได้รับเลือกเพียงแต่ระดับสมาชิกอบจ.จ านวน หนึ่งซึ่งถือว่าน้อยนิดเป็นอย่างยิ่ง  แต่
เมื่อเข้าสู่สนามระดับ ‘เทศบาล’ ผลออกมาในเบื้องต้นว่าผู้ สมัครในนาม ‘คณะก้าวหน้า’ สามารถทะลายฐานก าแพงเก่า
เข้าไปได้จ านวนมากกว่า 10 แห่งจึงกลายเป็นความตื่นเต้น 
เหตุผลอีกประการ 1 เพราะเป็นการเบียดแทรกเข้าไปท่ามกลางการต่อต้านอย่างรุนแรง ล้ าลึก 
 โอกาสอันน้อยนิดของ ‘คณะก้าวหน้า’ ในสนามระดับเทศบาล ไม่ว่านักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไม่ว่านักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้าสรุปตรงกัน ว่าเป็นเพราะพ้ืนที่ของ ‘เทศบาล’ อยู่ในเขตเมือง ด้านหลักเป็นคน
ชั้นกลางโอกาสของ ‘คณะก้าวหน้า’ จึงมีมากขึ้น 
 ขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งเป็นระดับจังหวัดทั้งจังหวัด ความหลากหลายของผู้
เลือกตั้งท าให้โอกาสของ ‘คณะก้าวหน้า’ น้อยลงไป เมื่อย่อส่วนลงมาเป็น ‘เทศบาล’ พ้ืนที่ขนาดเล็กลง คนซึ่งเกาะติด
อยู่ในพ้ืนที่ย่อมมีโอกาส ยิ่งเมื่อรากฐานส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลอันเป็นเขตเมืองการหาเสียงผ่านเทคโนโลยีใหม่จึงมีสูง  
 กระนั้น ความลิงโลดจาก ‘คณะก้าวหน้า’ ก็ไม่อึกทึกมากนัก อาจเพราะตระหนักว่ายังเป็นผลอย่างไม่เป็น
ทางการ โอกาสที่จะพลิกผันในระดับกกต.ยังมีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มไม่ว่าจะมองผ่าน ‘คณะก้าวหน้า’ 
ไม่ว่าจะมองผ่านชัยชนะของ ‘คนหน้าใหม่’ ในเวทีการเมือง สะท้อนอย่างเด่นชัดว่ามีความเรียกร้องต้องการ ‘การ
เปลี่ยนแปลง’ อิทธิพลของ ‘บ้านใหญ่’ อิทธิพลของ ‘ขาใหญ่’ ทางการเมืองรุ่นเก่าเริ่มถูกท้าทายและเริ่มสั่นคลอนเป็น
ล าดับ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2648850  
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29 มีนาคม 2564 - 15:22 น. 
ชนะจุ๋มจิ๋ม เทศบาลก้าวหน้าคว้าชัย 12 ต าบล 
 

 
 
เทศบาลก้าวหน้า "ธนาธร" ไม่เข้าเป้า เทศบาลใหญ่พลาดหมด ได้เก็บตก 12 เทศบาลต าบล 
 การเลือกตั้งเทศบาลที่เพ่ิงผ่านพ้นไป มีทั้งหมด 2,472 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง ,เทศบาลเมือง 195 
แห่ง และเทศบาลต าบล 2,247 แห่ง   
 คณะก้าวหน้า ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ส่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีทั้งประเทศ ประมาณ 100 กว่าแห่ง แยก
เป็นนายกเทศมนตรีนคร  11 แห่ ง , นายกเทศมนตรี เมือง  25 แห่ ง  และนายกเทศมนตรีต าบล 69 แห่ ง 
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ คณะก้าวหน้าได้รับชัยชนะระดับ “นายกเทศมนตรีต าบล” 12 แห่งคือ จ.ล าพูน 
1 แห่ง, จ.ร้อยเอ็ด 3 แห่ง, จ.หนองบัวล าภู 3 แห่ง, จ.อุดรธานี 2 แห่ง, จ.มุกดาหาร 2 แห่ง และ จ.สมุทรปราการ 1 
แห่ง  
 ตอนสายของวันที่  29 มี.ค.2564 คณะก้าวหน้า ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลว่า   
“4 ปีนับจากนี้ เราจะท าเต็มที่ เพ่ือพิสูจน์ว่า ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถสร้างอนาคตใหม่ให้กับประชาชนได้ คณะก้าวหน้า
ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชน ที่ออกมาเลือกทีมเทศบาลคณะก้าวหน้าทั่วประเทศ ปลายปากกาของท่านได้
เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่มีความตั้งใจ มีวิสัยทัศน์ ได้เข้าไปใช้ความสามารถพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองในกว่า 10 
ท้องถิ่น” 
 
กระแสในเมืองตกต่ า 
 คณะก้าวหน้า ส่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีนคร 11 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ชลบุรี), 
เทศบาลนครเชียงใหม่ (เชียงใหม่), เทศบาลนครนครราชสีมา (นครราชสีมา),เทศบาลนครสวรรค์ (นครสวรรค์), เทศบาล
นครปากเกร็ด (นนทบุรี) ,เทศบาลนครหาดใหญ่ (สงขลา) ,เทศบาลนครอ้อมน้อย (สมุทรสาคร), เทศบาลนครแหลมฉบัง 
(ชลบุรี) ,เทศบาลนครอุดรธานี (อุดรธานี),เทศบาลนครรังสิต (ปทุมธานี) และเทศบาลนครนนทบุรี (นนทบุรี) 
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 สนามเทศบาลนคร พิสูจน์ให้เห็นกระแสความนิยมในตัวธนาธรได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเขตเมืองใหญ่ มีฐาน
เสียงคนชั้นกลาง คนรุ่นใหม่ แต่ปรากฏว่า คณะก้าวหน้าพ่ายเลือกตั้งหมด  
อย่างเทศบาลนครปากเกร็ด แชมป์เก่า 5 สมัย วิชัย บรรดาศักดิ์ ได้ 36,502 คะแนน แต่ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ คณะก้าวหน้า
ได้ 9,703 คะแนน แถมในพ้ืนที่ จ.นนทบุรี มีทีมผู้สมัครคณะก้าวหน้า ลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองและต าบลอีก 
6   แห่ง ปรากฏว่า แพ้หมดทุกแห่ง  
เทศบาลนครเชียงใหม่ อัศนี บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้  19,198 คะแนน ส่วนธีรวุฒิ แก้วฟอง คณะ
ก้าวหน้า ได้ 6,797 คะแนน 
เทศบาลนครนครราชสีมา ประเสริฐ บุญชัยสุข เบอร์ 2 กลุ่มโคราชชาติพัฒนา ได้ 23,550 คะแนน ตามมาด้วย ฉัตร สุ
ภัทรวณิชย์ คณะก้าวหน้า ได้ 10,367 คะแนน 
 ดูเหมือนแกนน าคณะก้าวหน้า ก็ประเมินกระแสได้ โค้งสุดท้ายจึงมุ่งไปที่สนามเล็กระดับ “เทศบาลต าบล” ใน
ภาคกลาง และภาคอีสาน จึงท าให้ได้มา 12 ที่นั่งนายกเทศมนตรีต าบล 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462409  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/462409


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 

 

30 มีนาคม 2564 
ทีม "ทักษิณ - เนวิน" พ่ายท้องถิ่น “ก้าวหน้า” เข้าวิน 12 เทศมนตรี 
 

 
 
ทีม"ทักษิณ-เนวิน"พ่ายท้องถิ่น “ก้าวหน้า” เข้าวิน12 เทศมนตรี 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา คือสนาม
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ส าคัญ เพราะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งเป็นฐานเสียงส าคัญในการต่อยอดไปสู่การเลือกตั้ง
ระดับประเทศ 
 บรรดาผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนคร ส่วนใหญ่มักจะใกล้ชิดกับ ส.ส.-ผู้สมัคร ส.ส.-
เครือข่ายพรรคการเมือง หลายพ้ืนที่นักการเมืองระดับประเทศส่ง “นอมินี” ลงสมัครชิงเก้าอ้ีเพ่ือคุมฐานเสียงในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไป “กรุงเทพธุรกิจ” น าผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรีนคร บางพ้ืนที่จาก 2,472 
แห่งทั่วประเทศมาน าเสนอ เพ่ือฉายภาพคอนเนคชันทางการเมืองของแต่ละพ้ืนที่ 
 
+ พ่อลูก“ธูปกระจ่าง”ยึดปทุมฯ 
 เริ่มกันที่ จ.ปทุมธานี “ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง” หรือ “ดร.โบว์ลิ่ง” บุตรชายของ พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูป
กระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ลงสมัครนายกเทศมนตรีนครรังสิต เบอร์ 2 ได้รับเลือกจากประชาชนด้วยคะแนน 15,208 
คะแนน เอาชนะ "เดชา กลิ่นกุสุม" อดีตนายกนครรังสิตหลายสมัย เพียง 5 คะแนน 
 
+ ‘เด็กเนวิน’พ่ายแรงหนุนคณะก้าวหน้า 
 ส าหรับผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ "สกล ไกรรณภูมิ" อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ 
“กลุ่มรักษ์บุรีรัมย์” ชนะ “ยุทธชัย พงศ์พณิช” อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ “กลุ่มเพ่ือนเนวิน” ด้วยคะแนน 
5,583 กับ 5,046 คะแนน ห่างกัน 537 คะแนน ส่วนสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) กลุ่มเพื่อนเนวิน ชนะยกทีมท้ัง 3 เขต 
 ตัวแปรส าคัญในสนามเทศบาลบุรีรัมย์ คือ “คณะก้าวหน้าบุรีรัมย์” ได้ระดมเสียงผ่านเครือข่ายโซเชียลให้แฟน
พันธุ์แท้ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า เลือก “สกล” เพราะคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าไม่อินกับ“เนวิน” 
อย่างไรก็ตาม ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาเทศบาล กลับตกเป็นของ"กลุ่มเพ่ือนเนวิน" ทั้งสภาฯ ซึ่งจะท าให้การท า
หน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารของ "สกล" คงยากล าบาก เพราะฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ทีมงานของตัวเองแม้แต่คนเดียว 
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+ “บูรณุปกรณ์”คว่ าทักษิณ-เพื่อไทย 
 ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เบอร์ 2 "อัศนี บูรณุปกรณ์" ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 19,198 คะแนน ทิ้งห่าง
คู่แข่ง 2,485 คะแนน โดยเบอร์ 3 ชาตรี เชื้อมโนชาญ ตัวแทนจสกพรรคเพ่ือไทยได้ 16,713 คะแนน ส่วนล าดับที่ 3 
ได้แก่เบอร์ 4 ธีระวุฒิ แก้วฟอง ได้ 6,797 คะแนน 
 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้น ากลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม สามารถแก้แค้น ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี และพรรคเพื่อไทย ภายหลังพ่ายแพ้ในการเลือกนายก อบจ.เชียงใหม่ไปก่อนหน้านี้ 
 
+ เด็ก‘สุวัจน์’คว้าชัยนายกเล็กโคราช 
 ต่อด้วย จ.นครราชสีมา เบอร์ 2 ประเสริฐ บุญชัยสุข ทีมโคราชชาติพัฒนา ได้ 23,550 คะแนน เอาชนะเบอร์ 4 
“ฉัตร สุภัทรวณิชย์” ทีมเทศบาลก้าวหน้าคณะก้าวหน้า โดยเบื้องหลังประเสริฐ มีอดีตบิ๊กการเมืองอย่าง “สุวัจน์ ลิปต
พัลลภ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา คอยให้การสนับสนุน จนได้รับเลือกตั้งมา
บริหารเทศบาลนครนครราชสีมายกทีมตามความคาดหมาย 
 
+ กระบี่แชมป์ 8 สมัยร่วง 
 เทศบาลเมืองกระบี่ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงต าแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ 2 
กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มรักปากน้ ากระบี่ใหญ่ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 1 คือ "พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ" อดีต 
ผ ก ก . ส ภ . เ มื อ ง ก ร ะ บี่  เ ป็ น หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม  แ ล ะ ก ลุ่ ม พั ฒ น า ก ร ะ บี่  มี ผู้ ส มั ค ร น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  คื อ  
“กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน” อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 8 สมัย เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้หมายเลข 2 
 โดยผลการนับคะแนนปรากฏว่า ผู้สมัครที่ได้คะแนนน าเป็นอันดับ 1 คือ พ.ต.อ.สมเด็จ เอาชนะ กีรติศักดิ์ อดีต
นายกเทศมนตรี 8 สมัย ทุกหน่วยเลือกตั้ง ส าหรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เนื่องจากที่ผ่านมา อดีตนายกเทศมนตรี 8 สมัย เอาชนะคู่แข่งมาได้ทุกครั้ง 
 
+ ‘ยะลา’ไม่พลิกโผ‘นายกอ๋า’เข้าวิน 
 เทศบาลนครยะลา ผลการเลือกตั้งเป็นไปตามคาด “พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ” หรือ "นายกอ๋า" อดีต
นายกเทศมนตรีนครยะลาหลายสมัย กวาดคะแนนเสียงในเขตเทศบาลนครยะลาทั้ง 4 เขต อย่างท่วมท้น ได้สมาชิกสภา
เทศบาลครบ 24 คน คว้าต าแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นสมัยที่ 4 
 โดย “พงษ์ศักดิ์” ได้คะแนนรวม 18,072 คะแนน เอาชนะผู้สมัครคู่แข่งอย่าง “นิวัฒน์ นกทอง” ที่ได้คะแนน
รวมเพียง 1,864 คะแนน 
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+ ราชบุรีนายกแพ้โหวตโนเตรียมเลือกใหม่ 
 ส าหรับผลการเลือกตั้งที่ไฮท์ไลต์มากสุดอยู่ที่ จ.ราชบุรี โดยผลการนับคะแนน ต.ดอนทราย อ.โพธาราม 
เจ้าหน้าที่ต้องปิดประตูลูกกรง และห้ามคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในโดยเด็ดขาด เพราะมีเหตุยิงกันก่อนหน้านี้ 
โดยมีผู้สมัคร 2 คน คือ “จิตรลดา เนียมรักษา” เบอร์ 1 อดีตนายกเทศบาลต าบลดอนทราย 
 โดย “จิตรลดา” เป็นภรรยาของ “วันชาติ เนียมรักษา” สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตาย 
หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในงานศพจนเป็นเหตุให้ “วราพร เนียมรักษา” ซึ่งเป็นพ่ีสะใภ้ และเป็นผู้สมัคร
นายกเทศมนตรี เบอร์ 2 เสียชีวิต 
 ทั้งนี้ผลการเลือกตั้ง “จิตรลดา” ได้ 1,519 คะแนน ส่วนผลคะแนนโหวตโน 2,862 คะแนน บัตรเสีย 270 ใบ 
คมกริบดี เฟ่ืองฟู ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง เทศบาลต าบลดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ชี้ว่า จะต้องเตรียมจัดการ
เลือกตั้งใหม่ โดย “จิตรลดา” ไม่สามารถกลับมาลงสมัครได้อีก 
 
+ ‘ก้าวหน้า’คว้า 12 เทศมนตรีต าบล 
 คณะก้าวหน้าของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ได้ส่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีทั้งประเทศ ประมาณ 100 กว่าแห่ง 
แยกเป็นนายกเทศมนตรีนคร 11 แห่ง นายกเทศมนตรีเมือง 25 แห่ง และนายกเทศมนตรีต าบล 69 แห่ง ผลคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการ คณะก้าวหน้าได้รับชัยชนะระดับ “นายกเทศมนตรีต าบล” 12 แห่ง คือจังหวัดล าพูน 1 แห่ง 
ร้อยเอ็ด 3 แห่ง หนองบัวล าภู 3 แห่ง อุดรธานี 2 แห่ง มุกดาหาร 2 แห่ง และ สมุทรปราการ 1 แห่ง 
 เพจเฟซบุ๊คคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความระบุว่า “4 ปีนับจากนี้ เราจะท าเต็มที่ เพ่ือพิสูจน์ว่า ผู้บริหารท้องถิ่น 
สามารถสร้างอนาคตใหม่ให้กับประชาชนได้ คณะก้าวหน้าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชน ที่ออกมาเลือกทีม
เทศบาลคณะก้าวหน้าทั่วประเทศ ปลายปากกาของท่านได้เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่มีความตั้งใจ มีวิสัยทัศน์ ได้เข้าไป
ใช้ความสามารถพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองในกว่า 10 ท้องถิ่น” 
 ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหว และเป็นไปของการเมืองท้องถิ่น ที่จะส่งผลต่อการเมืองระดับชาติในการเลือกตั้ง
ครั้งหน้าอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929880  
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30 มี.ค. 2564 02:01    
อีหรอบเดิม “ทีมธนาธร” หมดพลังพ่าย ส.ท. ยับ !! 
 

 
 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลงพ้ืนที่ติวเข้มผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล 
 แม้ว่าในเพจของ “คณะก้าวหน้า” ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ที่อยู่ในทีมเดียวกัน จะ
แสดงความยินดี โชว์ให้เห็นว่า ผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่พวกเขาสนับสนุน ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา 10 แห่ง พร้อมกับ
ขอบคุณทุกคะแนนเสียง และยืนยันว่า จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า
กว่า อะไรประมาณนั้น 
 แน่นอนว่า จากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา มีจ านวน 2,472 แห่ง 
เมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ที่ “ทีมคณะก้าวหน้า” ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ไปก็คร่าวๆ น่าจะเพียงร้อยละ 0.5 
เท่านั้น และในจ านวนกว่าสองพันแห่งดังกล่าว ก็ต้องนับรวมในระดับเทศบาลต าบลรวมอยู่ด้วย ที่กล่าวแบบนี้แน่นอนว่า 
ไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นเสียงของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นระดับใด เพราะตามประชาธิปไตยถือว่าทุกเสียงมีค่าไม่
ต่างกัน แต่หากพิจารณาจากความเป็นจริงก็ต้องบอกว่า ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง กลุ่มของคณะก้าวหน้า 
พ่ายยับแบบหมดรูป  
 โดยเฉพาะระดับเทศบาลนครบางแห่งที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถึงกับลงพ้ืนที่ “ชี้น า” การหาเสียงอย่าง
จริงจัง ที่เห็นได้ชัดก็คือ เทศบาลนคร นครราชสีมา ซึ่งถือว่าเป็นเทศบาลที่ใหญ่ที่สุด มีการบริหารงบประมาณเกือบสอง
พันล้านบาทต่อปี ที่ผู้สมัครของนายธนาธร พ่ายแพ้ให้กับผู้สมัครในทีม “โคราชชาติพัฒนา” ที่เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน
เสียง 23,500 ต่อ 10,367 คะแนน โดยในพื้นท่ีดังกล่าวนี้ นายธนาธร หมายมั่นปั้นมือ อยากให้ “ปักธง” ให้ได้ ถึงขนาด
ลงพื้นที่มีประชุม ติวเข้มผู้สมัครด้วยตัวเองขณะที่ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งเทศบาล
นครเชียงใหม่ ก็มีผลออกมาไมได้ต่างกัน บางพ้ืนที่ เช่น ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ กลายเป็นว่าเป็นการขับเคี่ยวกัน
ระหว่างกลุ่ม “บูรณุปกรณ์” และ พรรคเพ่ือไทย ขณะที่ “กลุ่มธนาธร” ขาดลอยแทบไม่เห็นในจอเลยก็ว่าได้ ไม่ต้องพูด
ถึงพ้ืนที่ทางภาคใต้ ที่เจาะไม่ได้อยู่แล้ว 
 แม้ว่าในภาพรวมๆ แล้วผลจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับเทศบาลครั้งนี้ ถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในแบบมีนัยส าคัญ เนื่องจากผลที่ออกมายังเป็นลักษณะของ “กลุ่มตระกูล” หรือทายาทการเมืองที่เคยผูกขาด
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การบริหารต่อเนื่องกันยาวนาน แม้ว่าหลายพื้นที่จะมีการ “โค่นแชมป์” แต่ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า คนที่ชนะก็ล้วนเป็น 
“หน้าเก่า” หรือเป็นทายาทของตระกูลการเมืองเก่าที่เคยบริหารมาก่อน สลับกันไป 
 ขณะเดียวกัน หากโฟกัสไปเฉพาะ “กลุ่มก้าวหน้า” ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่แม้จะพยายาม “เคลม” ผล
การเลือกตั้งชนะไปได้ทั้งหมด 10 แห่ง อย่างน้อยก็เป็นการตอบโต้เสียงเยาะเย้ยว่าไม่ได้ “กินไข่” แบบเป็น “ศูนย์” 
เหมือนกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศที่ผ่านมา ที่พ่าย แพ้ยับเยินเสียหายจนแทบ
เอา “ปี๊บคลุมหัว” มาคราวนี้จึงต้องออกตัวแบบระมัดระวัง และจะเน้นเฉพาะพ้ืนที่ที่พอหวังผล หรือหวังจะสร้างฐาน
การเมืองในอนาคต แต่เมื่อผลออกมาในระดับเทศบาลนคร ที่มีขนาดใหญ่ และส่งผู้สมัครพร้อมทั้งติวเข้มด้วยตัวเอง ก็ยัง
ไม่ส าเร็จอยู่ดี นั่นคือ “แพ้ขาด” แบบไม่เห็นฝุ่นอย่างที่ทราบ และผลที่ออกมาแบบนี้ท าให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ถึงกับ “กบดานเงียบ” ยังไม่ออกมาโพสต์แสดง ความเห็นใดๆ ออกมา 
 ผลจากการเลือกตั้งคราวนี้ ยังเป็นการชี้ชัดอีกว่า “กระแส” ของเขา รวมไปถึงพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็น พรรคใน
เครือข่าย “หมดพลัง” โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะหากพิจารณาจากการเลือกตั้งเทศบาล ที่ถือว่าอยู่ใน “เขตเมือง” หากจะ
บอกว่าเป็นพื้นที่ของคนท่ีมีความรู้ มีข้อมูลทางการเมืองไม่น้อย และเชื่อว่า นายธนาธร กับทีมงานของเขาก็คงมั่นใจลึกๆ 
ว่า น่าจะได้รับการสนับสนุนจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั่วประเทศในครั้งนี้  โดยเฉพาะจาก “คนรุ่นใหม่” ที่พวก
เขาพยายามชักจูงอยู่ แต่ผลที่ออกมาถือว่า “น่าผิดหวัง”ผลปรากฏว่า “กระแสธนาธร” ไม่ได้มีอยู่จริง หรือไม่ก็ “ฝ่อ” 
จนระดับปกติไม่ต่างจากนักการเมือง “บ้านๆ”  ทีม่ีอยู่ในพื้นที่ อาจจะโดดเด่นบ้างเวลามีคนเข้ามาขอถ่ายรูป แต่ผลการ
เลือกตั้งที่ออกมามัน “โกหกไม่ได้” เพราะหากกระแสแรงจริง หรืออย่างน้อยแรงกว่านี้ เชื่อว่า ผู้สมัครใน “กลุ่ม
ก้าวหน้า” จะต้องเข้าวินในระดับเทศบาลนคร สักแห่งสองแห่ง 
  ขณะเดียวกัน ยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นชัดอีกว่า ภาพลักษณ์ของ “ขบวนการล้มเจ้า” ยังตามหลอน พวกเขา
ชัดเจนกว่าเดิม และแน่นอน น่าจะส่งผลสะเทือนไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส.คราวหน้าอีกด้วย เพราะเมื่อพิจารณาจากผล
ส ารวจล่าสุดที่ออกมา ปรากฏว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พ่ายแพ้ แม้กระท่ัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เต
มียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เสียอีก ดังนั้น หากพิจารณาจากผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งล่าสุด ส าหรับ 
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แล้วถือว่า “หมดรูป” หมดทางฟ้ืน เพราะพิสูจน์ให้เห็นชัดเลยว่า ไม่อาจสร้างกระแส หรือ 
“หมดพลัง” ทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง ไม่ต่างจากระดับการเมือง “บ้านๆ” เท่านั้น !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000030125  
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วันที่ 30 มีนาคม 2564 - 07:37 น. 
ผลเลือกตั้งเทศบาล “สติธร” ชี้กลุ่มธุรกิจใหม่ ย้ายข้ัว-โค่นแชมป์เก่า 
 

 
 
“สติธร” อ่านปรากฎการณ์ ล้มช้าง-คว่ าแชมป์เก่า เลือกตั้งเทศบาล เครือข่ายธุรกิจใหม่ ผนึกก าลัง นักการเมือง
ท้องถิ่น ย้ายค่าย-เบอร์เดิม 
 ผลการเลือกตั้งนายกเทศบาล-สมาชิกเทศบาล แม้ยังไม่รู้ผลเป็นทางการ 100 % แต่ปรากฎการณ์ล้มช้าง-คว่ า
แชมป์เก่าหลายสมัยที่ผูกขาดการเมืองระดับท้องถิ่นจาก “รุ่น สู่ รุ่น” จากปู่-ย่า-ตา-ทวด สู่ทายาทการเมือง-บ้านใหญ่ 
ฤาจะสิ้นมนต์ขลัง 
 “ดร.สติธร ธนานิติโชติ” นักวิชาการจากค่ายพระปกเกล้า อ่านปรากฎการณ์ล้มช้าง-คว่ าแชมป์เก่าผ่าน 
“ประชาชาติธุรกิจ” วิเคราะห์ “หน้าใหม่คว่ าหน้าเก่า” ออกเป็น 2 แบบ แบบที่ 1 “คนรุ่นใหม่” โค่น “แชมป์เก่า” และ
แบบที่ 2 คนรุ่นเก่า (แต่หน้าใหม่) โค่นกันเอง 
 “ดร.สติธร” วิเคราะห์-แยกแยะ ว่า “แต่ถ้าสังเกตดี ๆ ทั้งสองแบบ ไม่ใช่การโค่น (แชมป์เก่า) ประเภทหน้าใหม่ 
ไม่รู้จะมาจากไหน ไม่มีฐานเลย เกิดมาจากคนธรรมดาและอยากจะเล่นการเมือง อยู่ๆ เห็นเทศบาลรับสมัครแล้ว
อยากจะลงการเมืองแล้วมาโค่น ไม่ใช่ (หน้า) ใสขนาดนั้น” 
ธุรกิจรุ่นใหม่ ผนึกการเมืองย้ายค่าย-เบอร์เดิม 
ประเภทที่ 1 เป็นหน้าใหม่ที่อยู่ในคราบการเมืองท้องถิ่น-เทศบาล คว่ าวอดอยู่ในพ้ืนที่ หรือ แยกออกมาจากทีมเก่า-
นายกคนเก่าที่ครองแชมป์มาหลายสมัย ถึงเวลาที่ต้องเติบโต-ไม่อยู่ภายใต้ร่มเงาคนเดิมอีกต่อไป เพ่ือออกมาสร้างทีม-
แยกตัวออกจากทีมเก่าออกมา กลายเป็น “ศูนย์กลางอ านาจใหม่” 
“คนนี้เป็นศูนย์กลางอ านาจใหม่ที่เฮโลมา ย้ายพวก ย้ายค่าย ย้ายค่ายเบอร์เดิม โค่นแชมป์เก่าได้ เพราะฐานล่างเดิมที่
เป็นฐานเดียวกันย้ายขั้วมา” 
ประเภทที่ 2 เป็นหน้าใหม่ในวงการการเมือง แต่ไม่ใช่หน้าใหม่ในพ้ืนที่ เกิดจากการฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่-รวมพลังของคน
รุ่นใหม่ในพื้นท่ีและรวมคนเก่าบางส่วน เติบโตขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของเมือง แต่มีฐานมาจากเศรษฐกิจ-ธุรกิจและ
สังคมระดับหนึ่ง ผนึกกับกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่เห็นโอกาส เพ่ือโค่นแชมป์เก่า 

https://delivery.adnuntius.com/c/xfTIG_peDUahAoFc2jCK96dRILD5gn_lXvG5UP_CvyUAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHBdN0r9u__BAUKDaO-JeY-i8xgFOl-tWpTZlqy6HShNzl8--sqCqs47ghwtx9ZgEWUsHVuj7_IysyezUhptWitnJy7nD4uWr-I0PdxnF2MnDMRBVoxNqEA75O7EBOiVvr_ORU0xfFrYYxOTXEIvx6PMpk9UX9y9oKX6E5h7J56ZHnZ-8m3JZOXjmolsifUqYwtJ-o9ftOAgRoUuHWC07erSvVOY_a65vWUZMZ9gWO1XTReT5viNWbH2lS2Y52vZ8eWUQMSaxP_DUgL-K1PvSS-BPzXiBTGeGY2kiZsh64da-JiaeOfZ26yiPnRV0hdszk7hzELW?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fshop%2Fhunsa-phone
https://delivery.adnuntius.com/c/xfTIG_peDUahAoFc2jCK96dRILD5gn_lXvG5UP_CvyUAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHBdN0r9u__BAUKDaO-JeY-i8xgFOl-tWpTZlqy6HShNzl8--sqCqs47ghwtx9ZgEWUsHVuj7_IysyezUhptWitnJy7nD4uWr-I0PdxnF2MnDMRBVoxNqEA75O7EBOiVvr_ORU0xfFrYYxOTXEIvx6PMpk9UX9y9oKX6E5h7J56ZHnZ-8m3JZOXjmolsifUqYwtJ-o9ftOAgRoUuHWC07erSvVOY_a65vWUZMZ9gWO1XTReT5viNWbH2lS2Y52vZ8eWUQMSaxP_DUgL-K1PvSS-BPzXiBTGeGY2kiZsh64da-JiaeOfZ26yiPnRV0hdszk7hzELW?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fshop%2Fhunsa-phone
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“ต้องยอมรับว่า เทศบาล คือ พ้ืนที่เมือง การเมืองท้องถิ่นที่ถูกแช่แข็งมา 7-8 ปี มีพัฒนาการบางอย่าง เกิด
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ เกิดนักธุรกิจ gen 3 gen 4 สืบทอดกิจการของพ่อ-แม่ เกิดเป็นคนที่อยู่ในสมาคมการค้า-
อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยวในจังหวัด ที่เกิดเป็นคนรุ่นใหม่ข้ึนมาผนึกก าลังกัน 
และมองว่า นายกแชมป์เก่าหลายสมัยที่ครองอยู่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพ้ืนที่ของผู้ประกอบการหน้าหน้า นัก
ธุรกิจรุ่นใหม่ ๆ ในเทศบาลแล้ว” 
“นักวิชาการจากรั้วพระปกเกล้า” ย้ าว่า ปรากฎการณ์ หน้าใหม่ล้มหน้าเก่า-แชมป์เก่า จึงไม่ใช่หน้าใหม่-โนเนม แต่มีฐาน
ทางเศรษฐกิจ-การเมืองและสังคม เป็น “ต้นทุนเดิม” และมีพลังมากพอที่จะโค่นแชมป์เก่าได้ 
“มาจากความต้องการ เห็นโอกาสและผลประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลที่เปลี่ยนไป และคนกลุ่มใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาใน
พ้ืนที่ได้ดีกว่า ขณะที่ฝ่ายที่เป็นช้างโดนล้ม คือ คนที่ไม่ได้ปรับตัว จะเห็นว่า คนเก่าที่อยู่รอดก็มี ชนะขาดลอย ไม่มีคู่แข่ง
ก็มี เพราะปรับตัวมาต่อเนื่อง จนไร้คู่แข่ง” 
เทศบาล-คนเมือง “เครือข่ายอุปถัมภ์ใหม่” 
 “ดร.สติธร” ขยายความพิเศษที่มี “ลักษณะเฉพาะ” ในพ้ืนที่-โหวตเตอร์ที่ท าให้เกิดการโค่นแชมป์เก่า โดยยก
ทฤษฎี “สองนคราประชาธิปไตย” ของ “เอนก เหล่าธรรมทัศน” ที่ใช้อธิบายการเมืองไทยตั้งแต่ปี 2530 ตอนปลาย  
 “คนเมืองกับคนชนบทมีพฤติกรรมการลงคะแนนต่างกัน คาดหวังประชาธิปไตยต่างกัน และเชื่อว่าคนเมืองเป็น
นักเลือกตั้งประเภทไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ผลประโยชน์เฉพาะหน้า หรือ ระบบอุปถัมภ์ แต่มองการเมืองแบบอุดมคติ 
เป็นโหวตเตอร์ที่เป็นอิสระ ใครเสนอตัวเล่นที่ดี นโยบายดี แนวคิดที่ดี มีโอกาสเลือกคนนั้น มางานศพ-งานแต่ง มา
ช่วยเหลือน้ าท่วมหรือป่าว ไม่สน” 
 เขาขมวดประเด็น เทศบาล คือ พ้ืนที่คนเมือง อนุมานได้ว่า โหวตเตอร์มีอิสระในการเลือก จึงสามารถชู
นโยบาย-ตัวบุคคล ขณะเดียวกันได้ “ผสานประโยชน์” ให้โหวตเตอร์ที่เป็นอิสระมาเลือก 
 ขณะที่โหวตเตอร์ที่ตัดสินใจบนฐานของ “ผลประโยชน์” ทางธุรกิจ ผ่านการสร้างเครือข่าย-ความสัมพันธ์ หรือ
เรียกว่า “เครือข่ายอุปถัมภ์ใหม่” กับนักธุกรกิจ-ผู้น าชุมชน-นักเคลื่อนไหว-นักการศึกษาในพ้ืนที่ที่ “ตอบโจทย์ (กว่า)” 
แทนระบบอุปถัมภ์เดิม 
 “ต้อง (ชนะ) ได้ทั้งสองฐาน ฐานอิสระเข้าถึงให้มากที่สุด โคบาลล้อมรั้ว มนุษย์เงินเดือน ผู้ประกอบการรายย่อย 
และผู้ประกอบการระดับน าที่ได้รับข้อเสนอที่เป็นเงื่อนไขใหม่ เจ๋งกว่า” 
 ขณะที่คนเก่า-ระบบเก่า ต้องคอยตอบโจทย์ “เครือข่ายเก่า” ซึ่งเป็นวิถีการผลิต-วิถีธุรกิจดั่งเดิม แต่กลุ่มใหม่
เป็นกลุ่มที่ดิสรัป ดังนั้นการอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเดียวไม่พอ ต้องทะลุ-ต้องพัฒนาในมิติอ่ืน
ด้วย (เทศบาล) มีโอกาสที่จะล้มช้างได้มากกว่าสนามชนบท เช่น การเลือกตั้ง อบจ. 
ไม่ฟันธง เลือกตั้งผู้ว่ากทม.- ระดับชาติ 
 “ดร.สติธร” วิเคราะห์ข้ามช็อตการเลือกตั้ง อบจ. กับสนามเทศบาล สะท้อนการเมืองระดับน้องๆ – ระดับชาติ 
อย่างการเลือกตั้งใหญ่ในอีก 2 ปีข้างหน้าอย่างไร ? 
 เขาถอดบทเรียนการเลือกตั้งเทศบาล เทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ที่เป็น “เมืองใหญ่” และมี “คนรุ่นใหม่” 
เข้ามาในการเมืองการจ านวนมาก ไม่ใช่สวิงโหวต หรือ ตามกระแสเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความเป็นพวก-คอนเนคชั่น 
กลายเป็นแรงสนับสนุน 
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 “คนสมัครผู้ว่ากทม. ต้องสร้างเครือข่ายท างานร่วมกับนักธุรกิจหน้าใหม่ Gen ใหม่ในภาคสังคมให้เป็นปาก-เป็น
เสียง เป็นการเมืองแบบอุดมคติ ส่งผลไปถึงภาพลักษณ์ให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม. ไม่ใช่การสร้างกระแส หรือ นโยบายแบบ
ลอย ๆ” ส่วนจะสะท้อนไปไกลถึงการเลือกตั้งใหญ่ในอีก 2 ปีข้างหน้าได้หรือไม่ ? 
“ดร.สติธร” ไม่ฟันธง แต่ชี้ให้เห็น “ร่องรอย” บางอย่างจากการเลือกตั้งเทศบาล เช่น การเขย่า-แข่งกันเองของกลุ่มต่าง 
ๆ ในพรรคเดียวกันเอง หรือ คนคนดียวที่มีทั้งคราบของพรรคเพ่ือไทย-พลังประชารัฐ-ภูมิใจไทย ปนเป-ผสมกันอยู่ใน
ตัวเอง 
 “การแบ่งพรรค แบ่งฝ่ายกันในการเมืองระดับท้องถิ่น ถ้าชัดมากก็พอจะบอกได้ว่า พอถึงเวลาเลือกตั้งระดับชาติ
ก็จะอยู่เป็นกลุ่มก้อน-พรรคเดียวกัน แต่ถ้าเจือ ๆ กัน แสดงว่าตลาดยังเปิด เมื่อถึงเวลาอาจจะตัดสินใจไปหนุนพรรคใด
พรรคหนึ่ง หรือ รักทุกคน ฉันมีเครือข่ายหัวคะแนน 3 หมื่นคะแนน พรรคละ 5 พันคะแนน 6 พรรค” 
 “ดร.สติธร” ทิ้งท้ายว่า สมมุติว่า คณะก้าวหน้าแพ้หมดทุกที่ การเลือกตั้งระดับชาติแพ้แน่ ไม่สามารถฟันธงได้
ง่าย ๆ ขนาดนั้น พรรคการเมืองใดที่คิดว่าชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะในการเลือกตั้ง
ระดับชาติเสมอไป 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-638964  
  

https://www.prachachat.net/politics/news-638964
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29 มีนาคม 2564 - 12:05 น. 
"บิ๊ก ป." ส่งซิก " วิรัช " จับมือ "3ช."  ยึดเลขาพรรคจากสามมิตร  
 

 
 
คุกรุ่นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มี 2 เรื่องใหญ่ๆ ในพรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนน ารัฐบาล  
  เรื่องแรก เป็นเรื่องระหว่างพรรคร่วมด้วยกันคือ พลังประชารัฐและภูมิใจไทย ที่ยังไม่จบสักที หลังจาก  6 ส.ส.
ดาวฤกษ์ โหวตงดออกเสียงให้ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นอกจากให้ ส.ส.ขอโทษ พรรคพลังประชารัฐยังเอาใจ
ภูมิใจไทย ให้ ส.ส.ไปขอโทษ ศักดิ์สยามอีก  แต่พอมีการปรับเปลี่ยนกรรมการประสานงานสภาฯ หรือวิปรัฐบาล ที่ปรับ
ชื่อ วทันยา วงศ์โอภาสี และ ศิริพงษ์ รัศมี ก็ออกข่าวว่า เป็นการลงโทษ ส.ส.ดาวฤกษ์ ทั้งๆ ที่ วทันยา ขอลาออกตั้งนาน
เป็นปี กลับมามีข่าวช่วงนี้  
  ว่ากันว่า คนขาใหญ่ที่เพ่ิงได้เป็นรัฐมนตรีใหม่หมาดเป็นคนวางยาเล่นพวกเดียวกัน เพราะขาใหญ่คนนี้อยากจะ
เข้ามาดูแล ส.ส.กทม.ทั้งหมดของพรรคพปชร. ศึกนอกยังไม่จบ ก็มีการเปิดศึกในกันเอง เมื่อ 3 ช.เล็งเก้าอ้ีเลขาธิการ
พรรคจาก อนุชา นาคาศัย แกนน าสามมิตร งานนี้จะว่า 3 ช.เดินเกมเองก็กระไรอยู่ เพราะวันนี้ไม่ใช่ 3 ช. แต่เป็น 4ช.
เพราะ ช่วยคมนาคม ของ อธิรัช รัตนเศรษฐ ลูกชาย วิรัช มาเข้าก๊วนด้วย  ถามว่า อธิรัช  มาเองหรือ วิรัช สั่งให้ลูก
มา ค าตอบคือ ไม่ทั้งสอง เพราะคนสั่งคือ ป.ประวิตร เพราะหาก วิรัช ไปทะเลาะกับ 3 ช. จะส่งผลกระทบต่อ ป.
ประวิตร ด้วย   
 ฉะนั้น วิรัช จึงจับมือกับ 3 ช. ส่งลูกมาเป็น 4 ช. พร้อมมีไฟเขียวเปิดปฏิบัติการทวงคืนเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค
จากสามมิตร ด้วยเห็นว่า หนึ่ง สามมิตร มี ส.ส.ดูแลน้อยลง บารมีก็น้อย สอง 4 ช.หากเอา ส.ส.ในก๊วนรวมกัน เกือบร้อย 
ย่อมมีอ านาจต่อรองในพรรคสูง และสาม ตามข้อตกลงเดิมที่ให้ อนุชา เป็นก่อน จากนั้นส่งต่อให้ สันติ พร้อมพัฒน์ เป็น 
เพราะเป็นเจ้าของที่ท าการพรรค ป.ประวิตร ก็ทราบว่า สามมิตร ใจไม่ค่อยร้อย ยิ่งทราบว่า สามมิตร มีพรรคส ารอง อยู่
ด้วย จึงคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้า สามมิตร อาจจะไม่อยู่กับพลังประชารัฐ จึงตัดไฟตั้งแต่ต้นลม แน่นอนต้องจับตาเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเดือนเมษายน จะเดือดและร้อนยิ่งกว่าไฟ.  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/462393  
 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/462393
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29 มีนาคม 2564 

เมษาระอุ “สามมิตร - 4 ช ”  วาระชิงเลขาฯ พปชร. 
 

 
 
หาก “สมศักดิ์” ขึ้นมาเป็นแม่บ้านพลังประชารัฐ โอกาสที่กลุ่ม “4 ช ” และ “สตรีข้างกายลุง” จะเข้ามาล้วงลูกอีก
คงไม่ง่าย เพราะย่อมเกรงอกเกรงใจ “สมศักดิ์” มากกว่า “เสี่ยแฮงค์” 
 ตามจังหวะการเมืองเดือนเมษานี้ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีคิวประชุมใหญ่ของพรรค วาระหลักคือการ
เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่จะมาแทน “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” และ “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” 2 แกนน า
กลุ่ม กปปส. 
 ทว่า “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค เล็งผ่าตัดพรรคครั้ งใหญ่
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเดิมเกือบทั้งหมด และได้จังหวะโละทิ้ง “กลุ่ม กปปส.” ทั้งยวง 
 โฟกัสหลักอยู่ที่เก้าอ้ี “เลขาธิการพรรค” ซึ่งเป็นที่หมายตาของหลายก๊กในพรรค ปัจจุบัน “เสี่ยแฮงค์” อนุชา 
นาคาศั ย  รั ฐ มนตรี ป ระจ า ส านั กนากยรั ฐ มนตรี นั่ ง ป ระจ า กา ร อยู่  แต่ ก็ รู้ กั นทั้ ง พร รคว่ า สถาน ะข อง  
“เสี่ยแฮงค์” เป็นแค่หัวโขน ไม่มีอ านาจตัดสินใจ ยิ่งเรื่องเบิกจ่ายเงินของพรรค ยิ่งไม่มีอ านาจ เพราะ “สตรีข้างกายลุง” 
เข้ามาบริหารจัดการทั้งหมด 
 ก่อหน้านี้ มีกระแสข่าวขัดแย้งกันมาเป็นระยะ เริ่มแรงขึ้นตั้งแต่ “เสี่ยแฮงค์” ไม่พอใจ “สตรีข้างกายลุง” เรื่อง
เบิกจ่ายเงินค่าอาหารการกินช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนถึงขั้นเกือบลงไม้ลงมือต่อหน้า “ลุง” มาแล้ว ท าให้หลายคนใน
พรรคคาดหมายกันว่า “เสี่ยแฮงค”์ อาจถอนตัวจากต าแหน่งเลขาธิการพรรค 
 หาก “เสี่ยแฮงค”์ ต้องจ าใจจากเก้าอ้ีเลขาธิการพรรค “2 ส” ในนามกลุ่มสามมิตรทั้ง สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.
อุตสาหกรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม คงไม่มีทางยอมสยบให้ “กลุ่ม 4 ช”  ่หรือ 4 รัฐมนตรีช่วย ง่ายๆ เวลานี้
กลุ่มสามมิตรจึงมีแนวคิดดัน “สมศักดิ์” ขึ้นมารับไม้ต่อจาก “เสี่ยแฮงค์” โดยมีการโยนหินถามทางขึ้นมา จะว่าไปแล้ว 
หากวัดบารมีกันระหว่าง “สมศักดิ์” กับตัวแทน “4 ช” ไม่ว่าจะเป็น “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
“สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง บารมีของ “สมศักดิ์” ย่อมเหนือกว่า และหาก “สมศักดิ์” ขึ้นมาเป็นแม่บ้านพลังประชา
รัฐ โอกาสที่กลุ่ม “4 ช ” และ “สตรีข้างกายลุง” จะเข้ามาล้วงลูกอีกคงไม่ง่าย เพราะย่อมเกรงอกเกรงใจ “สมศักดิ์” 
มากกว่า “เสี่ยแฮงค”์ แน่นอน 
เดือนร้อนเมษายน การเมืองภายในพลังประชารัฐ จึงกลับมาระอุอีกครา เมื่อถึงวาระรบชิงต าแหน่ง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929704  
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30 มี.ค. 2564 05:07 น. 
รธน. ใครท าให้วิกฤติ ใครท าให้เป็นโอกาส 
 

 
 
 “รธน. (รัฐธรรมนูญ)” คนฝูงหนึ่งก าลังท าโอกาสให้เป็นวิกฤติ คน 2 คน ไม่ท าให้วิกฤติเป็นโอกาส เป็นเรื่องร้อนๆ
รับฤดูร้อนเดือนเมษายน ที่ ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ขอพูดถึง 
 “วิกฤติการเมืองไทย”...น าไปสู่ความรุนแรงหลายครั้ง ครั้งใหม่... ก็อาจเกิดขึ้นอีกและรุนแรงมาก ต้องเข้าใจว่า
องค์ประกอบส าคัญยิ่งยวดของการออกจากวิกฤติการเมืองคืออะไร 
...ไม่ใช่รายละเอียดของกฎหมาย รูปแบบ กฎเกณฑ์ที่ต่อสู้กัน อย่างเละเทะอย่างในเวลานี้ ที่มีคนเรียกว่าเป็น นิติ
สงคราม 
 “นิติสงครามไม่ท าให้ออกจากวิกฤติได้ ควรศึกษาประวัติศาสตร์” ประเวศ ว่า 
“การเมืองฝรั่งเศสเคยวิกฤติแล้ววิกฤติอีก ท าอย่างไรๆ รัฐสภาก็แก้วิกฤติไม่ได้ จึงพากันไปขอร้องนายพลชาร์ล เดอ โกล 
ให้มาช่วยถอนชนวนวิกฤติ” 
เดอ โกล ได้ขอให้เพ่ือนชื่อมีแชล เดอเบร ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่แล้วไปท าประชามติ ผู้รู้กล่าวว่า...ใช่ว่าประชาชน
ฝรั่งเศสจะเข้าใจเนื้อหารัฐธรรมนูญเมื่อไปลงประชามติ แต่ไปลงมติรับรองเพราะมีความเชื่อถือในผู้น าคือ นายพลชาร์ล 
เดอ โกล 
บทบาทของ “ผู้น า” จึงส าคัญท่ีสุดในการท าวิกฤติให้เป็นโอกาส 
ถึงตรงนี้ อาจารย์หมอประเวศ เคยเขียนเสนอแนะว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกองทัพควรถือเป็นโอกาส 
ประกาศสนับสนุนประชาธิปไตย และการยกร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ การน าของ 
พล.อ.ประยุทธ์ และกองทัพ ในการสร้างประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 
...จะเป็นทางออกให้ทั้ง “ประเทศ” และ “กองทัพ” เอง 
“ถ้ากองทัพไทยสนับสนุนประชาธิปไตย จะเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ของไทย ท าให้คนไทยสามารถก้าวข้าม
ความแตกแยก มามีความมุ่งม่ันร่วมกันในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความดีงาม 
 คนไทยไม่เคยมีความมุ่งมั่นร่วมกัน จึงติดอยู่ในหลุมด าแห่งวิกฤตการณ์เรื้อรังมานานเกินไป และมีไฟลุกออกมา
จากหลุมด าเป็นพักๆ” 
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เมื่อใดที่คนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกัน เมื่อนั้นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ก็จะเป็นไปได้ 
 ฉะนั้น องค์ประกอบส าคัญยิ่งยวดในการเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีงามคือ การสร้างความมุ่งมั่นร่วมกัน 
ไม่ใช่กฎระเบียบ รูปแบบ อย่างที่ว่ากันอย่างและอยู่ในเวลานี้ 
 หน้าที่ของ “ผู้น า” คือ น าคนทั้งหมดสร้างความมุ่งม่ันร่วมกัน นั่นคือ สาระ ของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น
ใหม่ 
“สาระ” คือ กระบวนการร่วมกัน ไม่ใช่เอารายละเอียดเนื้อหามาเป็นตัวน า แล้วขัดแย้งกันจนเคลื่อนต่อไม่ได้ 
“ผู้สถาปนา” คัดลอกตัดตอนมาจากคอลัมน์ “คาบลูกคาบดอก” หมัดเหล็ก นสพ.ไทยรัฐ 26 มี.ค.2564 ฉายภาพ
สะท้อนให้เห็นว่า... บอกแล้วว่าแก้ไม่ได้ ปัญหาการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 เหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่าง มีทั้งแก้
ตัว เอาสีข้างเข้าถู แก้ผ้าเอาหน้ารอด ไปวันๆ 
สรุปแล้วไม่มีนักการเมืองพรรคไหนที่จะสนใจแก้รัฐธรรมนูญกันจริงๆจังๆ 
ผู้น าประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นพูดชัดเจนที่สุด รัฐบาลไม่ขัดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าระแวงว่าจะเป็นการ
ต่อท่ออ านาจก็ไปแก้ไขได้ ถ้าแก้ได้ก็แก้ไป ตอบค าถามชนิดก าปั้นทุบดิน 
ส่วนพรรคร่วมรัฐบาล หรือแม้แต่พลังประชารัฐ ออกมาชักแม่น้ าทั้งห้า อ้างประกาศไปแล้วว่าจะแก้รัฐธรรมนูญ มีการ
เชิญตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆมาหารือแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฟุ้งไปหมด 
...สรุปแล้ว ยังไม่รู้ว่าจะแก้อะไร อย่างไร 
มือกฎหมายรัฐบาล รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ที่เคยใบ้หวย ลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระ 3 มาแล้ว อ้างว่าถ้าจะเสนอให้
รัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องให้คนที่อยากจะแก้ไปคุยกันมาก่อน เพราะไม่รู้ว่าจะแก้อะไรปัญหาอยู่ตรงไหน 
แต่ละพรรคการเมืองก็ยังคิดไม่ตรงกัน 

รองนายกฯวิษณุบอกใบ้ให้เลือกเอามาตราที่จ าเป็นและไม่ต้องท าประชามติก่อน เป็นอันว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญคงจะไม่จบลงง่ายๆ เชื่อกันว่า จนกระทั่งมีรัฐบาลชุดใหม่ที่ต่อจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วก็
ยังแก้ไม่ได้อยู่ดี แต่สมัยรัฐบาลชุดนี้แก้ไม่ทันแน่นอน และยังมีข้อติดขัด...เงื่อนกฎหมายการท าประชามติ 
“รัฐธรรมนูญ” เป็นเรื่องใหญ่ ประเวศ บอกอีกว่า ผู้รู้จึงบอกไว้นานแล้วว่า กระบวนการท าเรื่องใหญ่ให้ส าเร็จ ต้อง
เรียงล าดับการท าเป็นตัวย่อว่า PPPO อย่าเอา O ขึ้นหน้าจะไม่ส าเร็จ ที่หลายฝ่ายทะเลาะกันอยู่เวลานี้ เพราะไปเอา O 
ขึ้นหน้า 
P = Purpose ความมุ่งมั่นร่วมกัน, P = Principle หลักการ, P=Participation ร่วมกันท า หรือเรียนรู้ร่วมกันในการ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง, O=Organization การปฏิรูปองค์กร 
“ถ้าเริ่มด้วย O หรือการปฏิรูปองค์กร จะทะเลาะกันยกใหญ่จนเคลื่อนต่อไปไม่ได้ แต่ผู้คนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็
มักเริ่มด้วยการปฏิรูปองค์กร เพราะขาดการเรียนรู้เรื่องสัมฤทธิ์ศาสตร์”แต่...ถ้าสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันได้ (P ตัวที่หนึ่ง) 
ไปจนถึงร่วมกันปฏิบัติ (P ตัวที่สาม) หรือการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง การเรียนรู้ร่วมกันในการ
ปฏิบัติ...เป็นกระบวนการที่ทรงพลังมากในการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในทุกมิติ 
“...ที่ยิ่งท ายิ่งรักกันมากข้ึน ยิ่งเชื่อถือไว้วางใจกันมากขึ้น ยิ่งฉลาดมากข้ึนและฉลาดร่วมกัน ท าให้เกิดปัญญาร่วม ที่ท าให้
เรื่องยากๆส าเร็จ” 
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ส่วน O ที่อยู่ทา้ยสุดนั้นไม่ต้องเป็นห่วง จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อถือไว้วางใจกัน และเกิดปัญญาร่วม 
ที่กล่าวไว้ตั้งแต่ในตอนแรกว่าคน 2 คน ไม่ท าวิกฤติให้เป็นโอกาส...คนหนึ่งคือ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” และกองทัพ ส่วน
คนที่ 2 นั้น ต้องเดากันเอาเองว่าเป็นใคร...ที่ส าคัญที่สุดคือ ประชาชนไทย 
คน 2 คน จะท าหรือไม่ท า ประชาชนไทยก็ควรท า 
นั่นคือ “คนไทย” ต้องก้าวข้ามความแตกแยกทุกประเภท มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างประเทศไทยที่ เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ มีความถูกต้องเป็นธรรมและงดงาม โดยคนไทยทุกคนต้องมีศักดิ์ศรี และศักยภาพของความเป็น
มนุษย์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบายทุกระดับ...ได้รับผลการพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
“ถ้าคนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกัน ไม่มีอะไรที่ประเทศไทยจะท าให้ส าเร็จไม่ได้” ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวทิ้งท้าย 
 หลายคนฟังแล้ว รู้แล้ว...ก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อฝัน ลมๆแล้งๆ...เป็นเสียงจากคนอายุมากคนหนึ่ง ไม่มีทาง
ที่จะท าได้หรอก...หากแต่ฟังแล้วคิดด้วยหัวใจเป็นธรรมถ้าไม่ท าอย่างนี้แล้ว “ประเทศไทย” จะมีทางออกในเรื่องที่วิกฤติ
หนักเหล่านี้ได้อย่างไร? 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2059395  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2059395
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29 มีนาคม 2564 
พาเหรด ‘ตั้งพรรคใหม่’  ลุ้นกติกา ‘บัตรเลือกตั้ง’ 
 

 
 

 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องร่วมกันลุ้นกติกาเลือกตั้ง โดยเฉพาะบัตรใบเดียว หรือสองใบ ที่ข้ัวรัฐบาลก าลังค านวณความ
ได้เปรียบ เสียเปรียบ เมื่อมีบรรดาพรรคการเมืองใหม่ ผุดขึ้นมาแชร์คะแนนจากกติกาบัตรใบเดียว 
 หลังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ปิดประตูตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.เพ่ือแก้รัฐธรรมนููญ  2560 
ตามที่ “ขั้วฝ่ายค้าน-กลุ่มผู้ชุมนุม” ใฝ่ฝัน เหลือเพียงการแก้ไขรายมาตราเท่านั้น และนาทีนี้ ไม่ว่าจะหา ช่องทางไหน 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกือบทั้งฉบับ ก็ไม่มีทางที่จะเสร็จทันการเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะตลอด  เส้นทางย่อมถูกฝ่ายยึด
อ านาจสกัดไว้ทุกระยะ 
  จึงเห็นแนวโน้มว่า การเลือกตั้งครั้งหน้ากติกาก็ยังคงเป็นแบบเดิม โดยใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว คิดคะแนน ส.ส.
เขต ค านวณเก้าอ้ี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามหลักการทุกคะแนนเสียงไม่มีตกน้ า  ท าให้นักการเมืองรุ่นเก๋า-รุ่นใหม่ หวังตั้ง
พรรคการเมือง เพ่ือชิงเก้าอ้ี ส.ส.บัญชีรายชื่อเพ่ิมมากข้ึน 
 เมื่อเห็นปรากฏการณ์เลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 มีหลายพรรคเล็กแจ้งเกิดจากกติกาค านวณคะแนน ส.ส.พึงมี ใน
รอบแรก อยู่ที่ 71,168.5141 คะแนน และรอบถัดมาการค านวณแบบปัดเศษ ก็ท าให้พรรคไทรักธรรมได้เข้าสภา จาก
คะแนนเพียง 33,754 ก็ได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง 
 จึงเป็นเหตุผลให้นักการเมืองจ านวนไม่น้อยมีความหวัง โดยเฉพาะนักการเมืองหน้าเก่าทยอยแยกตัวออกมาตั้ง
พรรคการเมืองใหม่กันอย่างคึกคัก เพราะมั่นใจว่าหากมีคะแนนเสียงอย่างน้อย 70,000 คะแนน ก็มีโอกาสได้เก้าอ้ี ส.ส. 
แล้ว 
 “กรุงเทพธุรกิจ” รวบรวมพรรคการเมืองน้องใหม่ ที่เริ่มเปิดตัว สร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง บางพรรคมีคนหน้า
เก่า บางพรรคเน้นคนรุ่นใหม่ แต่ทุกความเคลื่อนไหวคือการเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีข้ึนภายใน 2 ปีข้างหน้า 
  “พรรคไทยสร้างไทย” น าทีมโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ฉายา
เจ้าแม่ กทม.ฟอร์มทีมมาระยะหนึ่ง และมี ส.ส.-อดีตส.ส.-อดีตผู้สมัครส.ส.เข้าคิวย้ายเข้าสังกัดไทยสร้างไทย รอแค่วันว. 
เวลา น. ที่เหมาะสมเท่านั้น 
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 เพราะหลายคนที่อยู่พรรคเพ่ือไทย แต่ก็เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับแกนน าไทยสร้างไทยบ้างแล้ว 
ที่ มี แ น ว โ น้ ม เ ข้ า สั ง กั ด ใ ห ม่ นี้  ร า ย ที่ ถู ก จั บ ต า ว่ า จ ะ เ ป็ น คิ ว แ ร ก ๆ  ไ ม่ พ้ น  “ อนุ ดิ ษ ฐ  น า ค ร ท ร ร พ ”  
ส.ส.กทม. อดีตเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย รวมถึงขุนพลทีมอภิปรายของพรรคเพ่ือไทยที่ “สุดารัตน์” ปั้นมากับมือ 
 นอกจากนี้ ยังมี ส.ส.-อดีตผู้สมัครส.ส.สายอีสาน อีกหลายรายที่ “สุดารัตน์” ออกหน้าออกแรงช่วยในสนาม
เลือกตั้ง และอีกกลุ่มที่น่าจับตา คือ “ตระกูลบ้านใหญ่ภาคเหนือ” ที่แตกหักกับ “ตระกูลชินวัตร” ที่อาจเข้าร่วมขบวน
พรรคไทยสร้างไทยเช่นกัน 
 แม้เวลานี้ จะมีเพียง “สุดารัตน์” ที่เดินสายท ากิจกรรมสังคมในพ้ืนที่ กทม.รวมทั้งต่างจังหวัด เพ่ือรักษาฐานเสียง
ให้แข็งแกร่งมั่นคง แต่คาดว่าเมื่อถึงจังหวะเวลา “ขุนพลไทยสร้างไทย” จะปรากฎตัวอย่างคึกคัก  
 ขณะที ่“จาตุรนต์ ฉายแสง” อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย ก็แยกตัวพ้นร่มเงา “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี 
มาตั้งพรรคการเมืองของตัวเองเช่นกัน โดยใช้ชื่อ “พรรคเส้นทางใหม”่ 
 “จาตุรนต์” มีโมเดลพรรคคล้ายกับ “สุดารัตน์” โดยรวบรวม อดีต ส.ส.กลุ่มอกหักจากพรรคเพ่ือไทย “นาย
ใหญ่ ”  หมาง เมิ น  แต่พอจะมี พ้ืนที่  มี ฐ าน เสี ย งของตั ว เ อง  การั นตี คะแนนจากการ เลื อกตั้ ง ได้  อาทิ   
“เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์” อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด ที่ประกาศตัวร่วมหัวจมท้ายกับ “จาตุรนต์” โดยเจ้าตัวยังมีฐานเสียงอยู่ที่ อ.
ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด การันตีคะแนนหลักหมื่น 
 พรรคเส้นทางใหม่ จึงน่าจับตาว่า “จาตุรนต์” จะดีลอดีตผู้สมัคร-อดีตคนเคยรัก “ทักษิณ” มาอยู่ใต้ชายคาร่วม
อุดมการณ์กันได้มากน้อยเพียงใด 
 ด้าน “นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม” อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ที่ประกาศเปิดตัว“พรรคไทยภักด”ี เป็น
ของตัวเอง โดยต่อยอดจากกลุ่มไทยภักดีที่ “หมอวรงค์” จัดตั้งขึ้นมาคานกับม็อบคนรุ่นใหม่ โดยชูนโยบายปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงคาดหวังว่าแฟนคลับจากกลุ่มไทยภักดีจะแปรเปลี่ยนมาเป็นฐานเสียงของพรรค 
 นอกจากนี้ มีแนวโน้มสูงที่ “พรรครวมพลังประชาชาติไทย” (รปช.)จะถูกสลายแล้วย้ายฐานมารวมตัวกันที่ 
“พรรคไทยภักดี” เนื่องจากแนวทางของพรรคไทยภักดีเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากกว่า ที่ส าคัญ “หมอวรงค์” กับ 
“สุเทพ เทือกสุบรรณ” เดินแนวทางเดียวคู่ขนานกันมาตลอด กระทั่งเลี้ยวเข้าไปร่วมงานในฐานะซีอีโอพรรค รปช.ระยะ
หนึ่ง ก่อนแยกออกมาตั้งกลุ่มไทยภักดีเอง 
 “พรรคไทยภักดี” ค่อนข้างตอบโจทย์กลุ่มคนรักสถาบัน แนวทางการหาเสียงจึงหนีไม่พ้นการปกป้องสถาบัน 
ตามท่ีประกาศเอาไว้ แม้ฐานเสียงยังไม่แข็งแรง แต่จุดยืนที่ชัดเจน มีโอกาสสูงที่จะมี ส.ส.เข้าสภา 
 ด้าน “พรรคกล้า” ของ “กรณ์ จาติกวณิช” จัดตั้งอย่างเป็นทางการมาได้ราวๆ 1 ปี ประเดิมสนามเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช มาแล้วสนามแรก โดย "สราวุฒิ สุวรรณรัตน์ ผู้สมัครพรรคกล้าได้คะแนน 6,216 คะแนน 
ถือว่าได้เสียงตอบรับไม่น้อย  
 แม้ว่าฐานเสียงของ กรณ์-พรรคกล้า ในกทม.จะถูกมองว่าซ้อนทับกับประชาธิปัตย์ ต้นสังกัดเดิม อีกทั้งยังมี
คู่แข่งจ านวนมาก ดังนั้นงานใหญ่ของ กรณ์-พรรคกล้า จึงพยายามขยายฐานเสียง-ขยายความนิยม ไปยังพื้นท่ีต่างจังหวัด 
โดยคิดนโยบายส าหรับคนต่างจังหวัดที่สามารถจับต้องได้จริง 
 นอกจากพรรคการเมืองที่เริ่มก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างข้างต้นแล้ว ยังมีพรรคการเมืองที่ใช้ “นอมินี” ไปจดทะเบียน
จองชื่อเอาไว้ก่อน ส่วน “เจ้าของพรรคตัวจริง” อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่า จะเลือกพรรคใดสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า 
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 บุคคลที่ถูกจับตามากที่สุดเวลานี้ ไม่พ้น “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีกระแสว่า 
เตรียมตั้งพรรคส ารองให้ พ่ีน้อง “3 ป” แห่ง คสช. โดยเบื้องต้นได้ชื่อ “พรรคเศรษฐกิจไทย” แต่ในอนาคตอาจต้อง
เปลี่ยนชื่อใหม่ให้ต่อยอดสอดคล้องกับโครงการรัฐ 
  นักสังเกตการณ์การเมือง เริ่มเห็น“ปลัดฉิ่ง” เดินสายพบปะนักการเมืองระดับท้องถิ่น-ระดับประเทศ ด้วย
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขยายเครือข่าย อีกด้านที่แน่ๆ อยู่แล้วคือคอนเนคชั่น “พ่ีน้องสิงห์ด า” รัฐศาสตร์ 
จุฬาฯ ที่ยึดหัวหาดครองอ านาจในกระทรวงมหาดไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพ่ือนเพื่อนพ้องน้องพ่ีเครือข่ายจุฬาฯ ทั้ง
ในแวดวงการเมืองและนักธุรกิจ 
 ความฮือฮา ล่าสุด “ปลัดฉิ่ง” เดินทางไปร่วมงานวันเกิดมารดา “ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร" รองหัวหน้าพรรคเพ่ือ
ไทย ส.ส.มหาสารคาม ด้วยตัวเอง แม้“ยุทธพงศ์”จะอยู่ในสถานะฝ่ายค้าน แต่ในวงการเมืองก็รู้กันดีว่า “ปลัดฉิ่ง-ยุทธ
พงศ”์ รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างด ี 
 ขณะเดียวกัน อีกด้านก็เป็นทีู่รับรู้กันว่า  “ปลัดฉิ่ ง” ถือเป็นคนรู้ ใจของ  “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์   
เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และถูกมองว่าเป็นมือไม้ส าคัญ ที่เตรียมขุมก าลัง จัดตั้งพรรคส ารองให้พี่น้อง “3 ป” 
 เชื่อว่าจากนี้จนเกษียณในเดือนกันยายนปีนี้ (2564) ทุกย่างก้าวของปลัดฉิ่งจะยิ่งถูกจับตา ถึงบทบาทที่อาจ
พลิกมาสู่เส้นทางการเมือง และความเคลื่อนไหวของเขาจะสะท้อนให้เห็นถึงคอนเนคชันของนักการเมืองทั้งขั้วรัฐบาล
และฝ่ายค้าน ทีู่อาจส่งผลต่อเกมการเมืองในอนาคตเร็วๆนี้ 
 ที่ถูกจับตาถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เดินเกมตั้ง “พรรครวมไทยสร้างชาติ” โดยมีชื่อของ น.ส.พนัชกร 
ตุลานนท์ เป็นผู้ยื่นค าขอจดจัดตั้งพรรค ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และมีชื่อ “ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล” เป็น
หัวหน้าพรรค 
 แม้ชื่อของ ร.ท.ไกรภพ อาจไม่เป็นที่รู้จักในแวดวงการเมืองหรือวงกว้างในสังคม แต่เขาเคยสังกัดพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย ลงสมัคร ส.ส.นครพนม เมื่อการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา โดยมี “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ลงพ้ืนที่ช่วยหาเสียง
นาทีนี้ 
 ถึงแม้ พ่ีน้อง 2 ป ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐจะปฏิเสธว่า “พรรครวมไทยสร้างชาติ” ไม่ใช่พรรคส ารอง แต่เมื่อชื่อพรรคนี้ เป็นวลี “ม็อตโต้ของ
รัฐบาล” จึงไม่พ้นถูกจับจ้องอย่างไม่วางตา 
 ขณะที่ในมุมมืดของพรรคพลังประชารัฐ ก็ปฏิูเสธไม่ได้ว่า กลุ่ม-ก๊วน-มุ้ง ที่ไม่ลงรอยกัน ก็มีความเป็นไปได้ และ
มีศักยภาพพอที่จะแยกตัวออกไปตั้งพรรคใหม่ โดยเฉพาะ “กลุ่มสามมิตร” ที่แม้จะเหลือเพียง “2 ส” สุริยะ จึงรุ ่งเรือง
กิจ รมว.อุตสาหกรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แต่บารมีทางการเมือง ของทั้งสองแกนน า ก็สามารถจะรวบรวม 
ส.ส.ได้ไม่ต่ ากว่า 15-20 คน 
 ยิ่งความขัดแย้งล่าสุดกับ “กลุ่ม 4 รัฐมนตรีช่วย“ หรือ ”กลุ่ม 4 ช” ที่แผ่อ านาจมากข้ึน จนเกือบจะยึดพรรคได้
เบ็ดเสร็จ ก็อาจไม่แปลก ที่“สุริยะ-สมศักดิ์” อาจจะต้องเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้ 
  ย้อนกลับไปดูอดีต “กลุ่ม 4 กุมาร” ที่จ าใจออกจากพรรคพลังประชารัฐไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดเริ่มมีความ
เคลื่อนไหวในการฟอร์มทีมพรรคการเมืองเป็นของตัวเองเสียที โดยมีความเคลื่อนไหว ชักชวนระดับมือเศรษฐกิจชั้น
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เซียน กลุ่มทุนแถวหน้า มาร่วมกันคิดค้นนโยบาย ก่อนจะยื่นจัดตั้งพรรคพรรคใหม่ของ “กลุ่ม 4 กุมาร”นี้ จะเน้นในส่วน
ที่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลนี้ คือ “ทีมเศรษฐกิจ” จึงเลือกท่ีจะใช้ช่องทางนี้ให้เป็นประโยชน์ และเป็นข้อได้เปรียบ  
 โดยพรรคใหม่ของ “กลุ่ม 4 กุมาร” จะเป็นแนวร่วมในการชู พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี อีกสมัย และ
แนวนโยบายพรรคจะต่อยอดนโยบายประชานิยมที่พวกเขาเคยร่วมท าไว้ในช่วงที่เป็นทีมเศรษฐกิจ โดยกลุ่ม 4 กุมาร มี
แผนจะเปิดตัวพรรคภายในปีนี้ 
 ทั้งหมดนี้ คือความเคลื่อนไหวของ นักการเมืองรุ่นเก๋า-รุ่นใหม่ ที่เริ่มขยับขับเคลื่อน เตรียมพร้อมฟอร์มทีมทั้งตัว
บุคคลและแนวนโยบาย ส าหรับสนามเลือกตั้งที่ก าลังนับถอยหลังไม่ถึง 2 ปี 
ท่ามกลางสถานการณ์ ที่ต้องร่วมกันลุ้นกติกาเลือกตั้ง โดยเฉพาะบัตรใบเดียว หรือสองใบ ที่ข้ัวรัฐบาลก าลังค านวณความ
ได้เปรียบ เสียเปรียบ เมื่อมีบรรดาพรรคการเมืองใหม่ ผุดขึ้นมาแชร์คะแนนจากกติกาบัตรใบเดียว 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929694  
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อังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 07.07 น. 
กลยุทธ์หมากสองชั้นตั้งพรรคส ารอง 
สถานการณ์การเมืองภาพใหญ่ก าลังสั่นคลอน เกมแก้รัฐธรรมนูญยังชุลมุน  “ลูกผีลูกคน”ระหว่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
รายมาตรา   หรือท าประชามติถามถามประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ภายใต้ภาวะฉุกเฉิน 
สถานการณ์ “หักดิบ” เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
 

 
 
จ าเป็นต้องสร้าง “เซฟโซน” การตั้งพรรคใหม่ หรือเตรียมพรรคส ารองรองรับสถานการณ์การเมืองแตกหักที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
 ทว่าการตั้งพรรคหรือเปิดพรรคส ารอง ยังอาจไปสอดรับ "ยุทธศาสตร์แตกแบงก์พัน" เพ่ือเตรียมการเลือกตั้งครั้ง
ใหม่ หากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังไม่ถูกแก้ไข โดยเฉพาะในประเด็นกติกาการเลือกตั้ง เพ่ือไม่ให้พลาด ยิ่งจับสัญญาณ
ได้ว่า “บิ๊กมหาดไทย” เตรียมตัวตั้งพรรคพรรคใหม่ เห็นได้จากนัยยะทางการเมืองเดินสายพบนักการเมืองในช่วงนี้ 
 อย่าลืมว่าเครือข่ายของ “บิ๊กมหาดไทย”  ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้นี้ถือตั๋วสิงห์ด าคอน
เน็กชั่น มีขุมข่ายตั้งแต่ระดับบน ไปจนถึงผู้ว่าฯ นายอ าเภอ รุ่นน้องที่วางเครือข่ายกันมาอย่างแน่นปึ๊ก ด้วยสไตล์เข้าได้
กับทุกขั้ว คอนเนคชั่นการเมืองกว้างขวาง จึงเป็นข้อดีสามารถดึงดูดคนการเมืองเข้าร่วมในอนาคตได้ไม่ยาก ถือเป็น
อะไหล่ทางการเมืองได้เป็นอย่างดี 
 เรียกได้ว่ากระแสข่าว “ตั้งพรรคส ารอง” มีมาเป็นระลอก ขยับหมากทางการเมือง ทางลู่ทางด้วยประเมินแล้ว
ว่า ยังต้องบู๊ในสนามการเมืองอีกยาว ดังนั้นการมี “พรรคส ารอง” หรือ “พรรคสาขา” จึงยังอาจมีความจ าเป็นอยู่ ไม่ว่า
จะมีการเปลี่ยนกติกาเลือกตั้ง หรือยังยืนหยัดใช้กติกาเดิม ประกอบกับปัญหาภายใน “พลังประชารัฐ” ที ่“นักการเมือง
อาชีพ” ต่อรอง-ก่อหวอดกดดันมาโดยตลอดท าให้ “หัวหน้าป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม ฉุนเฉียวอยู่หลายครั้ง 
 ล่าสุดผุดพรรคน้องใหม่มาแรง “รวมไทยสร้างชาติ” ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมน าเรื่องที่
ประชุม เพ่ือพิจารณาจดจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง แต่ชื่อพรรคใหม่บังเอิญไปตรงกับมอตโต้คุ้นปากของ  “บิ๊กตู่” จน
กลายเป็นพรรคที่ถูกจับตามองมากที่สุด 
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 แต ่“ผู้น ารัฐบาล” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ก็ออกมาปฏิเสธทันทีว่า “ยังไม่
มีแนวคิดในการตั้งพรรคส ารองอะไรทั้งสิ้น เพราะไม่ใช่เรื่องของผม ผมท างานรัฐบาลนี้ให้รอดไปก่อน และท าให้
ประเทศชาติหลุดพ้นจากกับดักต่างๆให้ได้เสียก่อน ประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามา นายกฯไม่ได้เป็นคนเลือกทุกคนเข้ามา 
ต้องเคารพกติกาตรงนี้" 
 ขณะที ่“บิ๊กป้อม” ออกมายืนยันเสียงหนักแน่นเช่นกันว่า “ ไม่มี ไม่รู้ ผมไม่ได้ท า” และปฏิเสธที่จะตอบค าถาม
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จะมีการพิจารณาการขอจดจัดตั้ง “พรรครวมไทยสร้างชาติ” ได้ไปจดจัดตั้งเป็น
พรรคส ารองจริงหรือไม่ 
 อย่าลืมว่าการเมืองอีกฟาก เริ่มมีการเคลื่อนไหว “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” เจ้าแม่ กทม. หัวหน้ากลุ่ม
สร้างไทย และยังมีทีมกลุ่มแคร์ ลูกคู่ของ “พ่ีโทนี่” ทักษิณ ชินวัตร หวนกลับมารีโนเวทพรรคเพ่ือไทย เดินเกมรุปปลุก
คนรุ่นใหม่อย่างหนักหนวง น าร่องเปิดเส้นทางสร้างไทย สร้างความระทึกขวัญให้กับหมู่มวลพรรค “เพ่ือไทย” อยู่ไม่น้อย 
 จากนี้คงต้องจับตาพรรคการเมืองน้องใหม่ที่จะผุดขึ้นเป็นดอกเห็น รองรับการเลือกตั้งในครั้งหน้า กับ
บทบาท “นอมินีบิ๊กมหาดไทย” คนนี้จะพลิกเปิดหน้าเป็นนักการเมืองเต็มตัว หรือเลือกที่จะอยู่หลังฉาก ท าภารกิจดูด
นักการเมืองเข้าพรรคใหม่อีกไม่นานเกินรอ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/834008  
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