
 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 

 
 
 

ข่าวประจ าวันที่ 29 เมษายน 2565 
 
ข่าว สนง.กกต. (Press Release)   

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. ที่ 
เรื่อง 

1 97/2565 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 1 พฤษภาคม 2565 เชิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท 

 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทย หาแนวทางให้ผู้ติดเชื้อใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าฯ 1 
2 NNT ออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามความร่วมมือกับ 

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือผลักดันการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

4 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. หารือสาธารณสุขหวังคลอดมาตรการผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้งได้ ! 7 
4 news.trueid ออนไลน์ สธ. หารือ กกต. จัดคูหาพิเศษให้ผู้ป่วยโควิด ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ

กทม. 22 พ.ค. นี้ 
10 

5 มติชนออนไลน์ กกต. หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม. - ส.ก. ได ้

12 

6 Workpointtoday 
ออนไลน์ 

สธ. หารือ กกต. เปิดช่องทางให้ผู้ติดโควิด-19 ไปเลือกผู้ว่าฯ กทม. 17 

7 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้งผู้ว่า กทม. - ส.ก. อย่างไร กกต. ร่างแผน 3 
ขั้นตอน 

20 

8 ข่าว 24 ชม.ออนไลน์ กกต. จับมือ สธ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนสร้างความรู้ 
ทางการปกครอง หวังดึง อสม. ทั่วประเทศให้ความรู้กับ ปชช. 

25 

9 pr.moph ออนไลน์ สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม. เป็นแกนน าสร้างพลเมืองคุณภาพ
ระดับชุมชน 

26 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
10 ews.trueid ออนไลน์ กกต. หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯ

กทม. - ส.ก. ได ้
31 

11 Thaigov ออนไลน์ สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม. เป็นแกนน าสร้างพลเมืองคุณภาพ
ระดับชุมชน 

36 

12 Thailandplus 
ออนไลน์ 

สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม. เป็นแกนน าสร้างพลเมืองคุณภาพ
ระดับชุมชน 

38 

13 Plewseengern 
ออนไลน์ 

สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม. เป็นแกนน าสร้างพลเมืองคุณภาพ
ระดับชุมชน 

43 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. - สธ. ลงนามส่ง อสม.1 ล้านคนให้ความรู้ประชาธิปไตย 46 
15 innews.news 

ออนไลน์ 
สธ. จับมือ กกต. สนับสนุนอสม.เป็นแกนน า ขับเคลื่อนส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

48 

16 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม. - ส.ก. ได ้

50 

17 7 HD ออนไลน์ กกต. ลงนามร่วม สธ. ร่วมส่งเสริม ประชาธิปไตย ให้ประชาชน  
ระบุ เตรียมจัดหน่วยเลือกตั้ง ส าหรับคนติดเชื้อโควิด-19 

54 

18 สวพ.fm91 ออนไลน์ สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม. เป็นแกนน าสร้างพลเมืองคุณภาพ
ระดับชุมชน 

56 

19 pptvhd36 ออนไลน์ สธ. จับมือ กกต. หนุน อสม. เป็นแกนน าขับเคลื่อนประชาธิปไตย 
ในชุมชน 

58 

20 fm99activeradio 
ออนไลน์ 

สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม. เป็นแกนน าสร้างพลเมืองคุณภาพ
ระดับชุมชน 

61 

21 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายวัน 360 องศา 

ภาพข่าว : เสริมความรู้ 63 

22 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กกต. - สธ. วางแนวป้องกันโควิด ลต. 64 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กกต. ถก สธ. เตรียมคลอดมาตรการผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้ง  

"ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก.” ได ้
65 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 MGR ออนไลน์ "อนุทิน” มั่นใจศักยภาพ อสม. ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ประชาธิปไตยให้ ปชช. เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศได้ 
67 

25 ข่าว 24 ชม. ออนไลน์ "อนุทิน" ยันติด "โควิด" ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ได้ เร่งหารือ กกต.
จ่อจัดคูหาพิเศษ ใส่หน้ากาก 2 ชั้น 

69 

26 ข่าวสดออนไลน์ ติดโควิด ไม่อดใช้สิทธิ์ “อนุทิน” สั่งสั่งเร่งหารือ กกต. จัดคูหาพิเศษ
เลือกตั้งผู้ว่าฯ 

70 

27 มติชนออนไลน์ 'อนุทิน' เผยความร่วมมือ สธ. - กกต. ดัน 'อสม.' พลเมืองคุณภาพ 
เป็นสาระชาติ 

74 

28 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้ติดโควิด19 ไม่ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 77 
29 Thebangkokinsight 

ออนไลน์ 
'ตัดสิทธิ์ไม่ได้' สธ. และ กกต. หาแนวทางให้ผู้ติดเชื้อ หย่อนบัตร 
เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

79 

30 Tnnthailand 
ออนไลน์ 

สธ. หารือ กกต. จัดคูหาพิเศษให้ผู้ป่วยโควิด ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ
กทม. 22 พ.ค. นี้ 

83 

31 curadio.chula 
ออนไลน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมหารือกับ กกต. เพื่อหาวิธี
บริหารจัดการให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 

85 

32 Theworldnews 
ออนไลน์ 

“อนุทิน” ยันไม่ตัดสิทธิคนติดโควิดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กรมควบคุมโรค
จ่อหารือ กกต. จัดคูหาพิเศษ 

86 

33 thecoverage เลือกตั้ง 'ผู้วา่ฯ กทม. - ส.ก.' ไมต่ัดสิทธิผู้ติดเชื้อโควิด 'อนุทิน' มอบ คร. 
หารือ กกต. จัดคูหาพิเศษรองรับ 

88 

34 fm99activeradio.mc
ot ออนไลน์ 

"อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต. จัดเลือกตั้งผูว้่าฯ กทม. 
ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ 

90 

35 Thaijobsgov 
ออนไลน์ 

“อนุทิน” สั่งเร่งหารือ กกต. จัดคูหาพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้คนใช้
สิทธิที่ติดโควิด 

92 

36 pptvhd36 ออนไลน์ "อนุทิน" ยันติดโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ได้ เร่งถก กกต.
แยกคูหาผู้ติดเชื้อ 

94 

37 Onbnews ออนไลน์ "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคถก กกต. จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 
ปลอดโควิด ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ 

97 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
38 pr.moph ออนไลน์ "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต. จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ 
99 

39 มติชนออนไลน์ “อนุทิน” ยันไม่ตัดสิทธิคนติดโควิดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กรมควบคุม
โรคจ่อหารือ กกต. จัดคูหาพิเศษ 

101 

40 Thaigov ออนไลน์ "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต. จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ 

103 

41 Thailandplus 
ออนไลน์ 

"อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต. จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ 

105 

42 สวพ.fm91 ออนไลน์ "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต. จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ 

107 

43 Infoquest ออนไลน์ เลือกตั้ง กทม. สธ. หารือ กกต. จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปลอดภัย 
โควิด ไม่ตัดสิทธิผู้ติดเชื้อ 

109 

44 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อนุทิน' หารือ' กกต.'ไม่ตัดสิทธิ์ ผู้ติดเชื้อ 'เลือกตั้งผู้ว่า กทม.' 111 
45 คมชัดลึกออนไลน์ หมดห่วง "อนุทิน" ยัน ติด "โควิด" ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ หน้ากาก  

2 ชั้น - แยกคูหา 
113 

46 Brighttv ออนไลน์ “อนุทิน” หารือ กกต. แนวทางผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางเลือกตั้งผู้ว่า
ฯ กทม. 

116 

47 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ได้ 118 
48 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
“อนุทิน” เร่งหารือ กกต. ตั้งคูหาให้ผู้ติดเชื้อโควิด เข้าเลือกตั้งผู้ว่าฯ 
กทม. 

120 

49 แนวหน้าออนไลน์ ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 50 เขต พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก. - ผู้ว่าฯกทม. 122 
50 Theworldnews 

ออนไลน์ 
กทม. - กกต. ติวเข้มวิทยากร 50 เขตเลือกตั้ง พร้อมจัดลงคะแนน  
ส.ก. - ผู้ว่าฯ 

128 

51 Theworldnews 
ออนไลน์ 

กกต. จัดอบรมติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. 250 คน 
ป้องกันเกิดเรื่องร้องคัดค้าน 

131 

52 ไทยรัฐออนไลน์ 
 

"อนุทิน” ยัน ATK 2 ขีดไปเลือกตั้งได้ มอบกรมควบคุมโรคหารือ 
กกต. ให้ปลอดภัย 

134 
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ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
53 มติชนออนไลน์ กกต. ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก.'  

ป้องกันเกิดเรื่องร้องคัดค้าน 
136 

54 สยามท้องถิ่นออนไลน์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดฝึกอบรม “วิทยากร
เขตเลือกตัง้” ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง ส.ก. – ผู้ว่าฯ กทม. 

140 

55 มติชนออนไลน์ กทม. - กกต. ติวเข้มวิทยากร 50 เขตเลือกตั้ง พร้อมจัดลงคะแนน 
ส.ก. - ผูว้่าฯ 

142 

56 บ้านเมืองออนไลน์ กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. สระแก้ว มอบนโยบายแนวทาง 
การปฏิบัติงาน 

147 

57 Siamfocustime 
ออนไลน์ 

สนง.กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
จัดติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย แก่ สมาชิก ศส.ปชต. 

148 

58 4forcenews ออนไลน์ สนง.กกต.อุทัยธานี จับมือ กศน. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
จัดติวเข้มสร้างวิทยากรประชาธิปไตย แก่ สมาชิก ศส.ปชต. 

152 

59 Pheupuangchon 
ออนไลน์ 

สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย 
"รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อ าเภอ 

157 

60 aec-tv-online2 
ออนไลน์ 

สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย 
"รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อ าเภอ 

165 

 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติเลยออนไลน์ นายก อบต. โคกใหญ่ วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก 

 กกต. ไม่มีความเป็นธรรม 
171 

2 77 ข่าวเด็ดออนไลน์ เลย ไม่ยอม ร้องสื่อ ไม่จบ นายก อบต. โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ 
จ่อฟ้องศาลหาก กกต. ไม่มีความเป็นธรรม 

178 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ด่วน ! 'แรมโบ้' ไขก๊อกพ้น 'รวมไทยสร้างชาติ' 184 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "แรมโบ้" ลาออก จากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ 187 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
5 ข่าวสดออนไลน์ “แรมโบ้” ไขก๊อกแล้ว ! ลาออกจาก ‘รวมไทยสร้างชาติ’ อ้างไม่อยาก

ให้พรรคด่างพร้อย 
189 

6 บ้านเมืองออนไลน์ "แรมโบ้” ลาออกพ้น "รวมไทยสร้างชาติ” หวั่นพรรคด่างพร้อยปม
คลิปเสียง 

192 

7 ไทยรัฐออนไลน์ "แรมโบ้อีสาน” ลาออกจากรวมไทยสร้างชาติ รักษาชื่อเสียงพรรค
ไม่ให้ด่างพร้อย 

193 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "เสกสกล" ไขก๊อก "รวมไทยสร้างชาติ" เซ่นคลิปเสียง "จุรีพร"  
รักษาภาพพจน์พรรค 

196 

9 แนวหน้าออนไลน์ 'แรมโบ้' ยื่นลาออกจากสมาชิก 'รวมไทยสร้างชาติ' รักษาชื่อเสียง
พรรคไม่ให้ด่างพร้อย 

199 

10 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

"แรมโบ้" ยื่นหนังสือ ลาออกสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ 202 

11 MGR ออนไลน์ "แรมโบ้" ลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ หวังพิสูจน์ตนเรื่องคลิปเสียง 204 
12 Thestatestimes 

ออนไลน์ 
“แรมโบ้” ยื่น กกต. ขอลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ 205 

13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "แรมโบ้" ไขก๊อก พ้น "รวมไทยสร้างชาติ" รับผิดชอบคลิปเสียงหลุด 207 
14 MGR ออนไลน์ "แรมโบ้” ไขก๊อกพ้น "รวมไทยสร้างชาติ” กันพรรคด่างพร้อยปมคลิปเสียง 210 
15 คมชัดลึกออนไลน์ รู้ไว้กันพลาด ก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 213 
16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สมชยั" จ่อยื่น กกต. สอบ "ใบสม้ - คลิปเสยีงแรมโบ"้ พรุ่งนี ้ 217 
17 thekey.news 

ออนไลน์ 
"สมชัย" ตามบี้ กกต. สอบใบส้ม "สุรพล - คลิปแรมโบ้" พรุ่งนี้ ชี้ข่าย
ผิดมาตรฐานจริยธรรม 

221 

18 Innnews ออนไลน์ "สมชัย" จี้ กกต. ตอบใครออกห้องประชุมลงมติใบส้ม 223 
19 ส านักข่าวไทยออนไลน์ "สมชัย" เตรียมยื่นเอาผิด 1 กกต. 226 
20 Nationtv ออนไลน์ "สมชัย" เล็งสอย กกต. โดดประชุมให้ใบส้มอดีต ส.ส. เพ่ือไทย 228 
21 สยามรัฐออนไลน์ "สมชัย" จ่อยื่น กกต. สอบปมใบส้ม "สุรพล - แรมโบ้" เข้าข่ายผิด

มาตรฐานจริยธรรม 
232 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ทีม่า ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ยอดบริจาคพรรค ก.พ. 65 "ก้าวไกล” 5.9 ล้าน บริษัท "มาดามรถถัง” 

ควักด้วย 2 แสน 
234 

23 แนวหน้าออนไลน์ แม่ทัพอีสาน ลั่นจัดทัพ ปชป. เลือกตั้งไว้ 95% เชื่อ ปชช. เข้าใจ
ปัญหาพรรค 

239 

 
  
บทความ / ซุบซิบ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 หนังสือพิมพ์มติชน คอลัมน์ : เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ : วันนี้ต้องเลือกผู้ว่าราชการท างาน

วันพรุ่งนี้ 
241 

2 หนังสือพิมพ์มติชน 
สุดสัปดาห์ 

บทความพิเศษ : 'ใบส้ม' ที่ต้องจ าเป็นต านาน 242 
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28 เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 
บูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลักดัน 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ให้เป็นวาระแห่งชาติ 

ที่ผ่านมา ส านักงาน กกต. ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี อสม. 
เป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายส าคัญท่ีเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจ
ในระดับพ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบาย 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามความร่วมมือกับ  
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ 

และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในครั้งนี้ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.  กล่าวว่า บุคลากรภายใต้เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข 
ล้วนมีความรู้ความสามารถ มีพ้ืนฐานเสียสละเพ่ือบ้านเมือง โดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนต้องการเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้า และมีระบอบ
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความสงบสุข แต่ภารกิจจะส าเร็จได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่าย อสม. ทั่วประเทศ ที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่ประชาชน 
ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ สร้างประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง เพ่ือความสุข 
ของประชาชนโดยรวม 

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า 
เป็นความตั้งใจของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีเครือข่าย อสม. อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นแนวคิดที่จะลงนามร่วมกัน เพ่ือใช้เครือข่าย  
อสม. ในการกระจายความรู้ความเข้าใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ให้ประชาชนเข้าใจคุณค่าของการมีประชาธิปไตย นึกถึงประเทศชาติเป็นหลัก เห็นแก่อามิสสินจ้าง ไม่ขายเสียง 
เลือกคนดีทุ่มเทเพ่ือบ้านเมือง พรรคการเมืองที่ดี เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ด้วยเครือข่าย 
อสม. จะท าให้การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยกับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง 

 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220428111403406  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220428111403406
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วันที่ 28 เมษายน 2565 - 12:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 เมษายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การบูรณา
การความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงาน กกต. มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ 

 
 

กกต. หารือสาธารณสขุ ร่างมาตรการ  
‘ผู้ป่วยโควิด’ ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม - ส.ก. ได้ 
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นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วย  
ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ถ้าระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขได้ 
การมีพลเมืองคุณภาพ จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศที่จะช่วย
ขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่ประชาชน 

ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า การเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมาทั้งการเลือกตั้งระดับ อบต. 
และเทศบาล ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม.เข้ามาประจ าหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 2 คน 
ดูแลความปลอดภัยการออกมาลงคะแนนของประชาชน ไม่ปรากฏมีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/news_3313600   

https://www.matichon.co.th/local/news_3313600
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วันที่ 28 เมษายน 2565 - 12:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อความร่วมมือ
กับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โดยม ีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน 
กกต. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ 

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน 
ดังนั้นเพ่ือให้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงาน กกต.  มีประสิทธิภาพ จึงต้อง 
มีการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ 

 

ผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. อยา่งไร  
กกต. ร่างแผน 3 ขั้นตอน 
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นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาก้าวไป ข้างหน้าด้วย 
ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ถ้าระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขได้ 
การมีพลเมืองคุณภาพ จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย อสม.  ทั่วประเทศที่จะช่วย
ขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่ประชาชน 

ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า การเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมาทั้งการเลือกตั้งระดับ อบต. 
และเทศบาล ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม. เข้ามาประจ าหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 2 คน 
ดูแลความปลอดภัยการออกมาลงคะแนนของประชาชน ไม่ปรากฏมีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. เราได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมาตรการ
ควบคุมโรคเปลี่ยนไป ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน ตรวจ ATK ได้เอง โดยตอนนี้ก าลังหารือถึงมาตรการอ านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณีตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
จะไปเลือกตั้งอย่างไร 

ขณะนี้ได้ร่างแผนมาตรการร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเตรียมไว้ 3 ขั้นตอน 
คือการจัดหน่วยเลือกตั้ งพิ เศษส าหรับผู้ ติดเชื้ อโควิด การเตรียมตัว ของผู้ ติดเชื้ อในการออกไปลงคะแนน 
และในระหว่างลงคะแนน 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/general/news-919725  
 
 
  

https://www.prachachat.net/general/news-919725
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28 เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (28 เมษายน 2565) ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นสักขีพยาน 

 

สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.  
เป็นแกนน าสร้างพลเมอืงคุณภาพระดับชุมชน 
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นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบสุขภาพ โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายภาคประชาชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เข้ามามีส่วนร่วมท างานเชื่อมประสาน
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา อสม.  ได้ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ขณะที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยค านึงถึงอิสระ สิทธิ และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ ดังนั้น สองหน่วยงานจึงลงนามความร่วมมือกัน 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เครือข่าย อสม. โดยผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ และก าหนดเป็นนโยบาย
ต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรม  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
          นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือสั่งการถึงส านักงานสาธารณสุข  
ทุกจังหวัด สนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่ในทุกต าบล และด าเนินงานในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน ท าหน้าที่รณรงค์ชี้แจง 
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ให้แก่ประชาชน ถือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ท าให้เกิด  
ความรักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความสามัคคี และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามช่วย  
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกผู้แทนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ มาตรวจสอบการท างานโดยไม่เห็น 
แก่อามิสสินจ้างและไม่ขายเสียง รวมถึงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกิดความสงบสุข สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้ป ระเทศมีความเจริญมั่งคง 
มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
 
อ้างอิง : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/173471/   

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/173471/
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28 เมษายน 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (28 เมษายน 2565) ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบสุขภาพ โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายภาคประชาชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เข้ามามีส่วนร่ วมท างานเชื่อมประสาน
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา อสม.  ได้ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.  
เป็นแกนน าสร้างพลเมอืงคุณภาพระดับชุมชน 
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ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้า 
มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยค านึงถึงอิสระ สิทธิ และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ ดังนั้น สองหน่วยงาน 
จึงลงนามความร่วมมือกันเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เครือข่าย อสม. โดยผลักดันให้เป็นวาระ
แห่งชาติ และก าหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
          นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือสั่งการถึงส านักงานสาธารณสุข 
ทุกจังหวัด สนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่ในทุกต าบล และด าเนินงานในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน ท าหน้าที่รณรงค์ชี้แจง  
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ให้แก่ประชาชน ถือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ท าให้เกิด  
ความรักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ระเบีย บวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความสามัคคี และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามช่วย  
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกผู้แทนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ มาตรวจสอบการท างานโดยไม่เห็น  
แก่อามิสสินจ้างและไม่ขายเสียง รวมถึงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสงบสุข สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญมั่งคง มั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน 
 
อ้างอิง : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54028  
  

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54028
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เมื่อวันที่  28 เมษายน 2565 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข (สธ.) 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยใช้เครือข่าย ของ กกต. และ สธ. โดยเฉพาะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ประมาณ 1 ล้านคน 
ให้ความรู้ชาวบ้านมีความรู้ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

นอกจากนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ชี้แจงเรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม. 
วันที่ 22 พ.ค. กกต. ได้ร่วมหารือกับ สธ. อย่างใกล้ชิด โดยเตรียมจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด 
รวมถึงให้ค าแนะน าการเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อในการออกไปลงคะแนน และในระหว่างลงคะแนน 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/997670/   

กกต. - สธ. ลงนามส่ง อสม. 1 ล้านคน ให้ความรู้ประชาธิปไตย 

https://www.dailynews.co.th/news/997670/
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เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 เมษายน ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญเป็นกลไกหลัก คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข 

 

กกต. จับมือ สธ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนพลเมอืงคุณภาพ 
ดึง อสม. ทั่วประเทศช่วยให้ความรู้กับ ปชช. หารือ สธ.  

ก าหนดมาตรการให้คนป่วยโควิดออกไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. ได้ 
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ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพ้ืนที่ชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การบูรณา
การความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงาน กกต.มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ 

นายอิทธิพร กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วย 
ระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง ถ้าระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข
ได้ การมีพลเมืองคุณภาพ จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศที่จะช่วย
ขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่ประชาชน 

ด้าน นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า การเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมาทั้งการเลือกตั้งระดับ อบต. 
และเทศบาล ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ง อสม.เข้ามาประจ าหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 2 คน 
ดูแลความปลอดภัยการออกมาลงคะแนนของประชาชน ไม่ปรากฏมีคนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง 

ทั้งนี้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และส.ก. เราได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมาตรการ
ควบคุมโรคเปลี่ยนไป ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน ตรวจ ATK ได้เอง โดยตอนนี้ก าลังหารือถึงมาตรการอ านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณีตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน 
จะไปเลือกตั้งอย่างไร ขณะนี้ ได้ร่างแผนมาตรการร่วมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเตรียมไว้ 
3 ขั้นตอนคือการจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด การเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อในการออกไปลงคะแนน 
และในระหว่างลงคะแนน 

 
อ้างอิง : https://theworldnews.net/th-news/kkt-haaruue-saathaarnsukh-raangmaatrkaar-
phuupwyokhwid-rwmeluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-aid  
 

 

  

https://theworldnews.net/th-news/kkt-haaruue-saathaarnsukh-raangmaatrkaar-phuupwyokhwid-rwmeluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-aid
https://theworldnews.net/th-news/kkt-haaruue-saathaarnsukh-raangmaatrkaar-phuupwyokhwid-rwmeluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-aid


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

28 เม.ย. 2565 | 14:59:53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (28 เมษายน 2565) ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบสุขภาพ โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายภาคประชาชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เข้ามามีส่วนร่วมท างานเชื่อมประสาน
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา อสม.  ได้ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม. 
เป็นแกนน าสร้างพลเมอืงคุณภาพระดับชุมชน 
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ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้า 
มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยค านึงถึงอิสระ สิทธิ และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ ดังนั้น สองหน่วยงาน 
จึงลงนามความร่วมมือกันเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เครือข่าย อสม. โดยผลักดันให้เป็นวาระ
แห่งชาติ และก าหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
          นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือสั่งการถึงส านักงานสาธารณสุข 
ทุกจังหวัด สนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่ในทุกต าบล และด าเนินงานในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน ท าหน้าที่รณรงค์ชี้แจง  
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ให้แก่ประชาชน ถือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ท าให้เกิด  
ความรักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย คุณธรรม จริยธร รม ระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความสามัคคี และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามช่วย  
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกผู้แทนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ มาตรวจสอบการท างานโดยไม่เห็น  
แก่อามิสสินจ้างและไม่ขายเสียง รวมถึงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสงบสุข สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญมั่งคง มั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน 
 
อ้างอิง : https://fm91bkk.com/fm125196  
  

https://fm91bkk.com/fm125196
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วันนี้ (28 เมษายน 2565) ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบสุขภาพ โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายภาคประชาชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เข้ามามีส่วนร่วมท างานเชื่อมประสาน
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา อสม. ได้ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

สธ. จับมือ กกต. หนุน อสม.  
เป็นแกนน าขับเคลื่อนประชาธิปไตยในชุมชน 
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ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้า 
มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยค านึงถึงอิสระ สิทธิ และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ ดังนั้น สองหน่วยงาน 
จึงลงนามความร่วมมือกันเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เครือข่าย อสม. โดยผลักดันให้เป็นวาระ
แห่งชาติ และก าหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
          นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือสั่งการถึงส านักงานสาธารณสุข  
ทุกจังหวัด สนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่ในทุกต าบล และด าเนินงานในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน ท าหน้าที่รณรงค์ชี้แจง  
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ให้แก่ประชาชน ถือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ท าให้เกิด  
ความรักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความสามัคคี และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี งามช่วย 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกผู้แทนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ มาตรวจสอบการท างานโดยไม่เห็น  
แก่อามิสสินจ้างและไม่ขายเสียง รวมถึงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสงบสุข สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญมั่งคง มั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน 
 
อ้างอิง : 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A
1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171010   

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171010
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171010


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 เมษายน 2565 
 
 

 

 

 

 

 
วันนี้ (28 เมษายน 2565) ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษาฯ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบสุขภาพ โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายภาคประชาชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เข้ามามีส่วนร่วมท างานเชื่อมประสาน
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา อสม. ได้ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม. 
เป็นแกนน าสร้างพลเมอืงคุณภาพระดับชุมชน 
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ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้า 
มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยค านึงถึงอิสระ สิทธิ และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ ดังนั้น สองหน่วยงาน 
จึงลงนามความร่วมมือกันเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เครือข่าย อสม. โดยผลักดันให้เป็นวาระ
แห่งชาติ และก าหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
          นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือสั่งการถึงส านักงานสาธารณสุข  
ทุกจังหวัด สนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่ในทุกต าบล และด าเนินงานในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน ท าหน้าที่รณรงค์ชี้แจง  
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ให้แก่ประชาชน ถือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ท าให้เกิด  
ความรักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความสามัคคี และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี งามช่วย 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกผู้แทนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ มาตรวจสอบการท างานโดยไม่เห็น  
แก่อามิสสินจ้างและไม่ขายเสียง รวมถึงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสงบสุข สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญมั่งคง มั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน 
 
อ้างอิง : https://www.thailandplus.tv/archives/524611  
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วันที่ 28 เมษายน 2565 - 13:42 น. 
 
 

 

 

 

 
 
 
วันนี้ (28 เมษายน 2565) ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษาฯ กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบสุขภาพ โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายภาคประชาชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เข้ามามีส่วนร่วมท างานเชื่อมประสาน
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา อสม. ได้ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

 

สธ. จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.  
เป็นแกนน า ขับเคลื่อนส่งเสรมิประชาธิปไตยในชุมชน 
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ขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้า 
มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยค านึงถึงอิสระ สิทธิ และประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ ดังนั้น สองหน่วยงาน 
จึงลงนามความร่วมมือกันเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เครือข่าย อสม. โดยผลักดันให้เป็นวาระ
แห่งชาติ และก าหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
          นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือสั่งการถึงส านักงานสาธารณสุข  
ทุกจังหวัด สนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่ในทุกต าบล และด าเนินงานในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน ท าหน้าที่รณรงค์ชี้แจง  
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ให้แก่ประชาชน ถือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ท าให้เกิด  
ความรักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความสามัคคี และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี งามช่วย 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกผู้แทนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ มาตรวจสอบการท างานโดยไม่เห็น  
แก่อามิสสินจ้างและไม่ขายเสียง รวมถึงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสงบสุข สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญมั่งคง มั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืน 
 
อ้างอิง : http://innews.news/news.php?n=19431  
  

http://innews.news/news.php?n=19431
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28 เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันนี้ (28 เม.ย.65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายอิทธิพร บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เพ่ือผลักดันการเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่าย
เข้ามามีร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ระบุว่า 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ให้ อสม. มาร่วมใน 
หน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง อบต.  และ อบจ. หน่วยละ 2 คน เพ่ือดูแลเรื่องควรปลอดภัยแก่ประชาชน 
ที่ออกมาสิทธิในการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี ไม่มีการปรากฏพบการติดโรค และในการเลือก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่จะมีข้ึน ที่ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวเองได้อยู่ที่บ้าน และมีการตรวจเชื้อจาก ATK  ได้ จะดูแลผู้ติดเชื้อในวันเลือกตั้ง 

กกต. ลงนามร่วม สธ. ร่วมส่งเสริม ประชาธิปไตย ให้ประชาชน  
ระบุ เตรียมจัดหน่วยเลอืกตั้ง ส าหรับคนติดเชือ้โควิด-19 และ ผลบวก ATK 
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อย่างไร เพราะเป็นสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือและพูดคุยกับทางกระทรวง

สาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ขณะนี้ได้มีการจัดท าร่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีตั้งแต่การจัดหน่วยเลือกตั้งในการ  
ออกเสียงลงคะแนน และระหว่างการลงคะแนนจะท าอย่างไร ซึ่งจะมีสามขั้นตอนว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อ 

ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ระบุว่า การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ติดโควิด-19 และผู้ที่มีผลตรวจ ATK 
เป็นบวก ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการ เพราะจะไปตัดสิทธิบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ รวมถึงจะต้องดูพ้ืนที่รองรับ  
กลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่ม 608 ด้วย 

 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/566012   

https://news.ch7.com/detail/566012
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28 เมษายน 2565 
 
 

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ งวัฒนะ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ ากรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ได้จัดให้มีโครงการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง มีนายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. เป็นประธานเปิดงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิทยากรเขตเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ
กทม. จ านวน 250 คน ส าหรับการจัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยากรเขตเลือกตั้ง 
มีความรู้ ความเข้าใจ และท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.) 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดการร้องคัดค้าน รวมทั้งสร้าง  
การยอมรับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กปน. และ รปภ. ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีการแนะน าเครื่องมือ 
และสื่อประกอบการอบรม การรับฟังบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน.และ รปภ.ตามหลักสูตร การรับชมวีดิ
ทัศน์การจัดหน่วยเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน.และ รปภ.ในสถานการณ์โควิด การฝึกปฏิบัติหน้าที่  
ของ กปน.และ รปภ.ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน โดยจ าลองฐานการฝึกปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วย 
ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ง  

กกต. จัดอบรมติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้งผูว้่าฯ กทม. - ส.ก.  
250 คน ป้องกันเกิดเรือ่งร้องคัดค้าน สร้างการยอมรับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
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และการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน การรายงานผลคะแนน 

และการด าเนินงานภายหลังการนับคะแนน และฐานที่ 3 การจัดท าและการตรวจสอบแบบพิมพ์ ตลอดทั้งการชี้แจงรูปแบบ
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) การวางแผนจัดฝึกอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. รปภ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) 

 
อ้างอิง : https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchad-brmtiwekhmwithyaakrekhteluue-
ktangphuuwaa-kthm-s-k-250-khn-p-ngkanekideruue-ngr-ngkhadkhaan  
 
  

https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchad-brmtiwekhmwithyaakrekhteluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-250-khn-p-ngkanekideruue-ngr-ngkhadkhaan
https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchad-brmtiwekhmwithyaakrekhteluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-250-khn-p-ngkanekideruue-ngr-ngkhadkhaan
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วันที่ 28 เมษายน 2565 - 16:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ งวัฒนะ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ ากรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ได้จัดให้มีโครงการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง มีนายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธาน กกต. เป็นประธานเปิดงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิทยากรเขตเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ
กทม. จ านวน 250 คน ส าหรับการจัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยากรเขตเลือกตั้ง 
มีความรู้ ความเข้าใจ และท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.) 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดการร้องคัดค้าน รวมทั้งสร้าง  
การยอมรับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กปน. และ รปภ. ส าหรับการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีการแนะน าเครื่องมือ 
และสื่อประกอบการอบรม การรับฟังบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน.และ รปภ.ตามหลักสูตร การรับชมวีดิ
ทัศน์การจัดหน่วยเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน.และ รปภ.ในสถานการณ์โควิด การฝึกปฏิบัติหน้าที่  
ของ กปน.และ รปภ.ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน โดยจ าลองฐานการฝึกปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วย 
ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ง  

 

กกต. ติวเขม้วิทยากรเขตเลือกตั้ง  
‘ผู้ว่าฯ กทม .- ส.ก.’ ป้องกันเกิดเรื่องรอ้งคัดค้าน 
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และการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน การรายงานผลคะแนน 

และการด าเนินงานภายหลังการนับคะแนน และฐานที่ 3 การจัดท าและการตรวจสอบแบบพิมพ์ ตลอดทั้งการชี้แจงรูปแบบ
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) การวางแผนจัดฝึกอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. รปภ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3314313  

 
  

https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3314313
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28 เมษายน 2565 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ ากรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีโครงการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  
โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิทยากรเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
จัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลอืกตั้ง” ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู ้

ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ส.ก. – ผูว้่าฯ กทม. 
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ส าหรับการจัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยากรเขตเลือกตั้งมีความรู้ 

ความเข้าใจ และท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.) ให้มีความรู้  
ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดการร้องคัดค้านรวมทั้งสร้างการยอมรับเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ กปน. และ รปภ. ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีการแนะน าเครื่องมือ
และสื่อประกอบการอบรม การรับฟังบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. ตามหลักสูตร การรับชมวีดิทัศน์
การจัดหน่วยเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ.ในสถานการณ์ COVID – 19 

อีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน โดยจ าลองฐานการฝึกปฏิบตัิ 
แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน 
การรายงานผลคะแนน และการด าเนินงานภายหลังการนับคะแนน และฐานที่ 3 การจัดท าและการตรวจสอบ 
แบบพิมพ์ ตลอดทั้งการชี้แจงรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  (อสส.) 
การวางแผนจัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. รปภ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) 

 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37457/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1519602136417329152?t=EfBdR6ojp1H0Y_JKwxHnMA&
s=06  
 

 

 

 

 

 

 

  

https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37457/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1519602136417329152?t=EfBdR6ojp1H0Y_JKwxHnMA&s=06
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1519602136417329152?t=EfBdR6ojp1H0Y_JKwxHnMA&s=06


 

  
ส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   ตดิตอ่ 17920-17924  

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 29 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจติดตาม 
ความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนต าแหน่งที่ว่าง พร้อมรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดราชบุรี และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจติดตามความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 
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วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่ อนภารกิจสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการนี้  นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ให้ เป็นผู้ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 9 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมประชุม  

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุติดตามและประเมินผล 

การขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดสระแก้ว รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา และของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว 
ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทาง 
การปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว นายชยะติย์ คัดสูงเนิน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว  
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว 
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วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.05 น. 
 
 

 

 

 

 

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดสระแก้ว รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา และของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว 
ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทาง 
การปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายปิติฉัตร ธนนวนนท์  ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว นายชยะติย์ คัดสูงเนิน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว  
อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
อ้างอิง :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/278479  

กกต. ตรวจเยี่ยมส านักงาน กกต. สระแก้ว  
มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/278479
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วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา และของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบาย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี ว่าที่ ร.ต. ตะติยาวัฒน์ 
สุวรรณศรี รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงแรมแคนทารี่  
304 โฮเทล ต าบลท่าตูม อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  

กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง  
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วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ
สร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่เครือข่ายระดับต าบล (วิทยากรประชาธิปไตยต าบล) 
พร้อมมอบเกียรติบัตรและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โด ยโครงการมีวัตถุประสงค์ 
เป็นการขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่การเลือกตั้งที่มีคุณภาพ 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความร่วมมือ
จากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต. ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแคนทารี่ 304 โฮเทล ต าบลท่าตูม 
อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานในพิธีปิด มอบเกียรติบัตรและแนวทาง 

แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการสร้างจติส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
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วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ
สร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่เครือข่ายระดับต าบล (วิทยากรประชาธิปไตยต าบล) 
พร้อมมอบเกียรติบัตรและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์  
เป็นการขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ส่ งเสริมสนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่การเลือกตั้งที่มีคุณภาพ 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความร่วมมือ
จากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต. ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแคนทารี่ 304 โฮเทล ต าบลท่าตูม 
อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

กกต. มอบเกียรติบัตรผู้เข้าฝึกอบรม  
โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
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วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 
ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 605 ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
และตดิตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของพรรคการเมือง 
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:36
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุขหวังคลอดมาตรการผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้งได้!

รหัสข่าว: I-I220428002676

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:36
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุขหวังคลอดมาตรการผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้งได้!
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 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: สธ.หารือ กกต.จัดคูหาพิเศษให้ผู้ป่วยโควิด ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220428002774

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: สธ.หารือ กกต.จัดคูหาพิเศษให้ผู้ป่วยโควิด ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220428002774

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.trueid.net/detail/XoaY7baw7Xvo
https://news.trueid.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:24
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000148

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

12

https://www.matichon.co.th/local/news_3313600
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:24
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000148

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:24
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000148

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:24
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000148

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:24
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000148

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

16

https://www.matichon.co.th/local/news_3313600
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:29
หัวข้อข่าว: สธ.หารือ กกต. เปิดช่องทางให้ผู้ติดโควิด-19 ไปเลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000152

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/0covid19-496/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:29
หัวข้อข่าว: สธ.หารือ กกต. เปิดช่องทางให้ผู้ติดโควิด-19 ไปเลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000152

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com/0covid19-496/
https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:29
หัวข้อข่าว: สธ.หารือ กกต. เปิดช่องทางให้ผู้ติดโควิด-19 ไปเลือกผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000152

 workpointtoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://workpointtoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:44
หัวข้อข่าว: ผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. อย่างไร กกต.ร่างแผน 3 ขั้นตอน

รหัสข่าว: I-I220429000166

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:44
หัวข้อข่าว: ผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. อย่างไร กกต.ร่างแผน 3 ขั้นตอน

รหัสข่าว: I-I220429000166

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:44
หัวข้อข่าว: ผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก. อย่างไร กกต.ร่างแผน 3 ขั้นตอน

รหัสข่าว: I-I220429000166

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:17
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ สธ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนสร้างความรู้ทางการปกครอง หวังดึง อสม.ทั่วประเทศให้ความรู้กับปชช...

รหัสข่าว: I-I220429000199

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-7-4-8765801ba007fa02fa8a28b0a94e8eb0
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:17
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ สธ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนสร้างความรู้ทางการปกครอง หวังดึง อสม.ทั่วประเทศให้ความรู้กับปชช...

รหัสข่าว: I-I220429000199

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:17
หัวข้อข่าว: กกต.จับมือ สธ. ลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนสร้างความรู้ทางการปกครอง หวังดึง อสม.ทั่วประเทศให้ความรู้กับปชช...

รหัสข่าว: I-I220429000199

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/politic/news-7-4-8765801ba007fa02fa8a28b0a94e8eb0
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000222

 pr.moph.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/173471/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000222

 pr.moph.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000222

 pr.moph.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000222

 pr.moph.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

29

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/173471/
https://pr.moph.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:27
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000222

 pr.moph.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:29
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000225

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:29
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000225

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:29
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000225

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:29
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000225

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:29
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000225

 news.trueid.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000234

 thaigov.go.th Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:36
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000234

 thaigov.go.th Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000305

 thailandplus.tv Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)
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หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:00
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000305

 thailandplus.tv Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

42

https://www.thailandplus.tv/archives/524611
https://www.thailandplus.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:03
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000314

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

43

https://www.plewseengern.com/plewseengern/86534
https://www.plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:03
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000314

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

44

https://www.plewseengern.com/plewseengern/86534
https://www.plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:03
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000314

 plewseengern.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

45

https://www.plewseengern.com/plewseengern/86534
https://www.plewseengern.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: กกต.-สธ.ลงนามส่ง อสม.1 ล้านคนให้ความรู้ประชาธิปไตย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220429000338

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

46

https://www.dailynews.co.th/news/997670/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:13
หัวข้อข่าว: กกต.-สธ.ลงนามส่ง อสม.1 ล้านคนให้ความรู้ประชาธิปไตย | เดลินิวส์

รหัสข่าว: I-I220429000338

 dailynews.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

47

https://www.dailynews.co.th/news/997670/
https://www.dailynews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือกกต.สนับสนุนอสม.เป็นแกนนำ ขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000351

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

48

http://innews.news/news.php?n=19431
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:19
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือกกต.สนับสนุนอสม.เป็นแกนนำ ขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000351

 innews.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

49

http://innews.news/news.php?n=19431
http://innews.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:37
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000418

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

50

https://theworldnews.net/th-news/kkt-haaruue-saathaarnsukh-raangmaatrkaar-phuupwyokhwid-rwmeluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-aid
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:37
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000418

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-haaruue-saathaarnsukh-raangmaatrkaar-phuupwyokhwid-rwmeluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-aid
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:37
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000418

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-haaruue-saathaarnsukh-raangmaatrkaar-phuupwyokhwid-rwmeluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-aid
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:37
หัวข้อข่าว: กกต.หารือสาธารณสุข ร่างมาตรการ 'ผู้ป่วยโควิด' ร่วมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม-ส.ก.ได้

รหัสข่าว: I-I220429000418

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

53

https://theworldnews.net/th-news/kkt-haaruue-saathaarnsukh-raangmaatrkaar-phuupwyokhwid-rwmeluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-aid
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: กกต. ลงนามร่วม สธ. ร่วมส่งเสริม ประชาธิปไตย ให้ประชาชน ระบุ เตรียมจัดหน่วยเลือกตั้ง สำหรับคนติดเชื้อ...

รหัสข่าว: I-I220429000429

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://news.ch7.com/detail/566012
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: กกต. ลงนามร่วม สธ. ร่วมส่งเสริม ประชาธิปไตย ให้ประชาชน ระบุ เตรียมจัดหน่วยเลือกตั้ง สำหรับคนติดเชื้อ...

รหัสข่าว: I-I220429000429

 news.ch7.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

55

https://news.ch7.com/detail/566012
https://news.ch7.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000477

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

56

https://fm91bkk.com/fm125196
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000477

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

57

https://fm91bkk.com/fm125196
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต.หนุน อสม.เป็นแกนนำขับเคลื่อนประชาธิปไตยในชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000485

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

58

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171010
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต.หนุน อสม.เป็นแกนนำขับเคลื่อนประชาธิปไตยในชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000485

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171010
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต.หนุน อสม.เป็นแกนนำขับเคลื่อนประชาธิปไตยในชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000485

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171010
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:05
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000641

 fm99activeradio.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://fm99activeradio.mcot.net/view/626a402be3f8e4072b09abae
https://fm99activeradio.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:05
หัวข้อข่าว: สธ.จับมือ กกต. สนับสนุน อสม.เป็นแกนนำสร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

รหัสข่าว: I-I220429000641

 fm99activeradio.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://fm99activeradio.mcot.net/view/626a402be3f8e4072b09abae
https://fm99activeradio.mcot.net


ปีที่: 14 ฉบับที่: 3681
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง)

ภาพข่าว: เสริมความรู้

รหัสข่าว: C-220429040040(29 เม.ย. 65/04:20)

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: (FC) 1,500(BW) 1,200

Col.Inch: 20.40 ADValue:  (B/W)  24,480  (FC)  30,600
PRValue : (B/W)  73,440  (FC)  91,800(x3)

63



ปีที่: - ฉบับที่: 26496
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2565
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: กกต.-สธ.วางแนวป้องกันโควิดลต.

รหัสข่าว: C-220429004112(29 เม.ย. 65/04:36)

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 1,800(BW) 950

Col.Inch: 12.22 ADValue:  (B/W)  11,609  (FC)  21,996
PRValue : (B/W)  34,827  (FC)  65,988(x3)

64



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:38
หัวข้อข่าว: กกต.ถก สธ.เตรียมคลอดมาตรการผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” ได้

รหัสข่าว: I-I220429000160

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

65

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001489
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 04:38
หัวข้อข่าว: กกต.ถก สธ.เตรียมคลอดมาตรการผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” ได้

รหัสข่าว: I-I220429000160

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

66

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001489
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:19
หัวข้อข่าว: "อนุทิน” มั่นใจศักยภาพ อสม.ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจประชาธิปไตยให้ ปชช.เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ...

รหัสข่าว: I-I220429000202

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040391
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:19
หัวข้อข่าว: "อนุทิน” มั่นใจศักยภาพ อสม.ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจประชาธิปไตยให้ ปชช.เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ...

รหัสข่าว: I-I220429000202

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

68

https://mgronline.com/politics/detail/9650000040391
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:25
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ยันติด "โควิด" ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ได้ เร่งหารือ กกต.จ่อจัดคูหาพิเศษ ใส่หน้ากาก 2...

รหัสข่าว: I-I220429000220

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/society-news/news-7-18-2c728a5a77618678b8caff2e76584762
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:25
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" ยันติด "โควิด" ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ได้ เร่งหารือ กกต.จ่อจัดคูหาพิเศษ ใส่หน้ากาก 2...

รหัสข่าว: I-I220429000220

 khao24h.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://khao24h.net/society-news/news-7-18-2c728a5a77618678b8caff2e76584762
https://khao24h.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:32
หัวข้อข่าว: ติดโควิด ไม่อดใช้สิทธิ์ อนุทิน สั่งสั่งเร่งหารือ กกต.จัดคูหาพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: I-I220429000228

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7021441
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:32
หัวข้อข่าว: ติดโควิด ไม่อดใช้สิทธิ์ อนุทิน สั่งสั่งเร่งหารือ กกต.จัดคูหาพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: I-I220429000228

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7021441
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:32
หัวข้อข่าว: ติดโควิด ไม่อดใช้สิทธิ์ อนุทิน สั่งสั่งเร่งหารือ กกต.จัดคูหาพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: I-I220429000228

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7021441
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' เผยความร่วมมือ สธ.-กกต. ดัน 'อสม.' พลเมืองคุณภาพเป็นสาระชาติ

รหัสข่าว: I-I220429000229

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/local/news_3313735
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' เผยความร่วมมือ สธ.-กกต. ดัน 'อสม.' พลเมืองคุณภาพเป็นสาระชาติ

รหัสข่าว: I-I220429000229

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

75

https://www.matichon.co.th/local/news_3313735
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:33
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' เผยความร่วมมือ สธ.-กกต. ดัน 'อสม.' พลเมืองคุณภาพเป็นสาระชาติ

รหัสข่าว: I-I220429000229

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

76

https://www.matichon.co.th/local/news_3313735
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: ผู้ติดโควิด19 ไม่ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220429000241

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

77

https://www.bangkokbiznews.com/social/1001509
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:40
หัวข้อข่าว: ผู้ติดโควิด19 ไม่ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220429000241

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

78

https://www.bangkokbiznews.com/social/1001509
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: 'ตัดสิทธิ์ไม่ได้' สธ. และ กกต. หาแนวทางให้ผู้ติดเชื้อ หย่อนบัตร เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000290

 thebangkokinsight.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

79

https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/858293/
https://www.thebangkokinsight.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: 'ตัดสิทธิ์ไม่ได้' สธ. และ กกต. หาแนวทางให้ผู้ติดเชื้อ หย่อนบัตร เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000290

 thebangkokinsight.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

80

https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/858293/
https://www.thebangkokinsight.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: 'ตัดสิทธิ์ไม่ได้' สธ. และ กกต. หาแนวทางให้ผู้ติดเชื้อ หย่อนบัตร เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000290

 thebangkokinsight.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

81

https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/858293/
https://www.thebangkokinsight.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 05:55
หัวข้อข่าว: 'ตัดสิทธิ์ไม่ได้' สธ. และ กกต. หาแนวทางให้ผู้ติดเชื้อ หย่อนบัตร เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000290

 thebangkokinsight.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

82

https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/politics/858293/
https://www.thebangkokinsight.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:04
หัวข้อข่าว: สธ.หารือ กกต.จัดคูหาพิเศษให้ผู้ป่วยโควิด ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220429000318

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

83

https://www.tnnthailand.com/news/politics/112262/
https://www.tnnthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:04
หัวข้อข่าว: สธ.หารือ กกต.จัดคูหาพิเศษให้ผู้ป่วยโควิด ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 22 พ.ค.นี้

รหัสข่าว: I-I220429000318

 tnnthailand.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

84

https://www.tnnthailand.com/news/politics/112262/
https://www.tnnthailand.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:41
หัวข้อข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมหารือกับ กกต. เพื่อหาวิธีบริหารจัดการให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโค...

รหัสข่าว: I-I220429000428

 curadio.chula.ac.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

85

https://curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php?id=122435
https://curadio.chula.ac.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: อนุทิน ยันไม่ตัดสิทธิคนติดโควิดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กรมควบคุมโรคจ่อหารือ กกต.จัดคูหาพิเศษ

รหัสข่าว: I-I220429000460

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

86

https://theworldnews.net/th-news/nuthin-yanaimtadsiththikhntidokhwideluue-ktangphuuwaa-kthm-krmkhwbkhumorkhcch-haaruue-kkt-cchadkhuuhaaphiess
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:47
หัวข้อข่าว: อนุทิน ยันไม่ตัดสิทธิคนติดโควิดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กรมควบคุมโรคจ่อหารือ กกต.จัดคูหาพิเศษ

รหัสข่าว: I-I220429000460

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

87

https://theworldnews.net/th-news/nuthin-yanaimtadsiththikhntidokhwideluue-ktangphuuwaa-kthm-krmkhwbkhumorkhcch-haaruue-kkt-cchadkhuuhaaphiess
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.' ไม่ตัดสิทธิผู้ติดเชื้อโควิด 'อนุทิน' มอบ คร. หารือ กกต. จัดคูหาพิเศษ...

รหัสข่าว: I-I220429000461

 thecoverage.info Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

88

https://www.thecoverage.info/news/content/3423
https://www.thecoverage.info


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:46
หัวข้อข่าว: เลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.' ไม่ตัดสิทธิผู้ติดเชื้อโควิด 'อนุทิน' มอบ คร. หารือ กกต. จัดคูหาพิเศษ...

รหัสข่าว: I-I220429000461

 thecoverage.info Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

89

https://www.thecoverage.info/news/content/3423
https://www.thecoverage.info


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000464

 fm99activeradio.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

90

https://fm99activeradio.mcot.net/view/626a4b4ce3f8e4072c0ac039
https://fm99activeradio.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000464

 fm99activeradio.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

91

https://fm99activeradio.mcot.net/view/626a4b4ce3f8e4072c0ac039
https://fm99activeradio.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: อนุทิน สั่งเร่งหารือ กกต.จัดคูหาพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้คนใช้สิทธิที่ติดโควิด

รหัสข่าว: I-I220429000475

 thaijobsgov.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

92

https://www.thaijobsgov.com/jobs/372855
https://www.thaijobsgov.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: อนุทิน สั่งเร่งหารือ กกต.จัดคูหาพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้คนใช้สิทธิที่ติดโควิด

รหัสข่าว: I-I220429000475

 thaijobsgov.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

93

https://www.thaijobsgov.com/jobs/372855
https://www.thaijobsgov.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: "อนุทิน"ยันติดโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ได้ เร่งถกกกต.แยกคูหาผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000476

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

94

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171012
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: "อนุทิน"ยันติดโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ได้ เร่งถกกกต.แยกคูหาผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000476

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

95

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171012
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:48
หัวข้อข่าว: "อนุทิน"ยันติดโควิด-19 ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ได้ เร่งถกกกต.แยกคูหาผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000476

 pptvhd36.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

96

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/171012
https://www.pptvhd36.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคถก กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดโควิด ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000480

 onbnews.today Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

97

https://onbnews.today/post/76948
https://onbnews.today


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:44
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคถก กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดโควิด ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000480

 onbnews.today Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

98

https://onbnews.today/post/76948
https://onbnews.today


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000492

 pr.moph.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

99

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/173473/
https://pr.moph.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:49
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000492

 pr.moph.go.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

100

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/173473/
https://pr.moph.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:50
หัวข้อข่าว: อนุทิน ยันไม่ตัดสิทธิคนติดโควิดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กรมควบคุมโรคจ่อหารือ กกต.จัดคูหาพิเศษ

รหัสข่าว: I-I220429000493

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

101

https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3313801
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:50
หัวข้อข่าว: อนุทิน ยันไม่ตัดสิทธิคนติดโควิดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กรมควบคุมโรคจ่อหารือ กกต.จัดคูหาพิเศษ

รหัสข่าว: I-I220429000493

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

102

https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3313801
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000524

 thaigov.go.th Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

103

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54031
https://www.thaigov.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:52
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000524

 thaigov.go.th Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

104

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/54031
https://www.thaigov.go.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000530

 thailandplus.tv Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

105

https://www.thailandplus.tv/archives/524754
https://www.thailandplus.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:54
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000530

 thailandplus.tv Rating:
Site Value: 20,000 60,000PRValue (x3)

106

https://www.thailandplus.tv/archives/524754
https://www.thailandplus.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000611

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://fm91bkk.com/fm125194
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:02
หัวข้อข่าว: "อนุทิน" มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยจาก "โควิด" ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000611

 fm91bkk.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

108

https://fm91bkk.com/fm125194
https://fm91bkk.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งกทม.: สธ.หารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยโควิด ไม่ตัดสิทธิผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000667

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.infoquest.co.th/2022/195128
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:08
หัวข้อข่าว: เลือกตั้งกทม.: สธ.หารือ กกต.จัดเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปลอดภัยโควิด ไม่ตัดสิทธิผู้ติดเชื้อ

รหัสข่าว: I-I220429000667

 infoquest.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

110

https://www.infoquest.co.th/2022/195128
https://www.infoquest.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' หารือ' กกต.'ไม่ตัดสิทธิ์ ผู้ติดเชื้อ 'เลือกตั้งผู้ว่ากทม.'

รหัสข่าว: I-I220429000784

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

111

https://www.thaipost.net/politics-news/131884/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: 'อนุทิน' หารือ' กกต.'ไม่ตัดสิทธิ์ ผู้ติดเชื้อ 'เลือกตั้งผู้ว่ากทม.'

รหัสข่าว: I-I220429000784

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

112

https://www.thaipost.net/politics-news/131884/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: หมดห่วง "อนุทิน" ยัน ติด "โควิด" ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ หน้ากาก 2 ชั้น-แยกคูหา

รหัสข่าว: I-I220429000809

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

113

https://www.komchadluek.net/news/513121
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: หมดห่วง "อนุทิน" ยัน ติด "โควิด" ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ หน้ากาก 2 ชั้น-แยกคูหา

รหัสข่าว: I-I220429000809

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/513121
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: หมดห่วง "อนุทิน" ยัน ติด "โควิด" ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ หน้ากาก 2 ชั้น-แยกคูหา

รหัสข่าว: I-I220429000809

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

115

https://www.komchadluek.net/news/513121
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: อนุทิน หารือ กกต. แนวทางผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000817

 brighttv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.brighttv.co.th/news/politics/covid-19-bkk-election
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: อนุทิน หารือ กกต. แนวทางผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000817

 brighttv.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

117

https://www.brighttv.co.th/news/politics/covid-19-bkk-election
https://www.brighttv.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ได้

รหัสข่าว: I-I220429000973

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

118

https://www.thansettakij.com/politics/523005
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ได้

รหัสข่าว: I-I220429000973

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

119

https://www.thansettakij.com/politics/523005
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: อนุทิน เร่งหารือ กกต. ตั้งคูหาให้ผู้ติดเชื้อโควิด เข้าเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000976

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

120

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-920395
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:39
หัวข้อข่าว: อนุทิน เร่งหารือ กกต. ตั้งคูหาให้ผู้ติดเชื้อโควิด เข้าเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

รหัสข่าว: I-I220429000976

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

121

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-920395
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 50 เขต พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก.-ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220429000453

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

122

https://www.naewna.com/politic/650239
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 50 เขต พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก.-ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220429000453

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650239
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 50 เขต พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก.-ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220429000453

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

124

https://www.naewna.com/politic/650239
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 50 เขต พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก.-ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220429000453

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

125

https://www.naewna.com/politic/650239
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 50 เขต พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก.-ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220429000453

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650239
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:45
หัวข้อข่าว: ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 50 เขต พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก.-ผู้ว่าฯกทม.

รหัสข่าว: I-I220429000453

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650239
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:23
หัวข้อข่าว: กทม.-กกต.ติวเข้มวิทยากร 50 เขตเลือกตั้ง พร้อมจัดลงคะแนน ส.ก.-ผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: I-I220429000806

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

128

https://theworldnews.net/th-news/kthm-kkt-tiwekhmwithyaakr-50-ekhteluue-ktang-phr-mcchadlngkhaaenn-s-k-phuuwaa
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:23
หัวข้อข่าว: กทม.-กกต.ติวเข้มวิทยากร 50 เขตเลือกตั้ง พร้อมจัดลงคะแนน ส.ก.-ผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: I-I220429000806

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kthm-kkt-tiwekhmwithyaakr-50-ekhteluue-ktang-phr-mcchadlngkhaaenn-s-k-phuuwaa
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:23
หัวข้อข่าว: กทม.-กกต.ติวเข้มวิทยากร 50 เขตเลือกตั้ง พร้อมจัดลงคะแนน ส.ก.-ผู้ว่าฯ

รหัสข่าว: I-I220429000806

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kthm-kkt-tiwekhmwithyaakr-50-ekhteluue-ktang-phr-mcchadlngkhaaenn-s-k-phuuwaa
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 250 คน ป้องกันเกิดเรื่องร้องคัดค้าน

รหัสข่าว: I-I220429000807

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

131

https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchad-brmtiwekhmwithyaakrekhteluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-250-khn-p-ngkanekideruue-ngr-ngkhadkhaan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 250 คน ป้องกันเกิดเรื่องร้องคัดค้าน

รหัสข่าว: I-I220429000807

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchad-brmtiwekhmwithyaakrekhteluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-250-khn-p-ngkanekideruue-ngr-ngkhadkhaan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: กกต.จัดอบรมติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 250 คน ป้องกันเกิดเรื่องร้องคัดค้าน

รหัสข่าว: I-I220429000807

 theworldnews.net Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://theworldnews.net/th-news/kkt-cchad-brmtiwekhmwithyaakrekhteluue-ktangphuuwaa-kthm-s-k-250-khn-p-ngkanekideruue-ngr-ngkhadkhaan
https://theworldnews.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: "อนุทิน” ยัน ATK 2 ขีดไปเลือกตั้งได้ มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต. ให้ปลอดภัย

รหัสข่าว: I-I220429000826

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379730
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:24
หัวข้อข่าว: "อนุทิน” ยัน ATK 2 ขีดไปเลือกตั้งได้ มอบกรมควบคุมโรคหารือ กกต. ให้ปลอดภัย

รหัสข่าว: I-I220429000826

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379730
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: กกต. ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.' ป้องกันเกิดเรื่องร้องคัดค้าน

รหัสข่าว: I-I220429000410

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3314313
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: กกต. ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.' ป้องกันเกิดเรื่องร้องคัดค้าน

รหัสข่าว: I-I220429000410

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3314313
https://www.matichon.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: กกต. ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.' ป้องกันเกิดเรื่องร้องคัดค้าน

รหัสข่าว: I-I220429000410

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.matichon.co.th/bkkpataya/governorbkk/news_3314313
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: กกต. ติวเข้มวิทยากรเขตเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.' ป้องกันเกิดเรื่องร้องคัดค้าน

รหัสข่าว: I-I220429000410

 matichon.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) จัดฝึกอบรม “วิทยำกรเขตเลือกตั้ง” ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง ส.ก. – ผู้ว่ำฯ กทม. 
28 เมษำยน 2022 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ ากรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีโครงการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  
โดยมี นำยอิทธิพร บุญประคอง ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นำยแสวง บุญมี 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง กล่าวรายงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย วิทยากรเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับการจัดฝึกอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้วิทยากรเขตเลือกตั้งมีความรู้ 
ความเข้าใจ และท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.) ให้มีความรู้  
ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดการร้องคัดค้านรวมทั้งสร้างการยอมรับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กปน. และ รปภ. ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีการแนะน า
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เครื่องมือและสื่อประกอบการอบรม การรับฟังบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. ตามหลักสูตร การ
รับชมวีดิทัศน์การจัดหน่วยเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ.ในสถานการณ์ COVID – 19 

อีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน โดยจ าลองฐานการฝึก
ปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ์ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน  
การนับคะแนนการรายงานผลคะแนน และการด าเนินงานภายหลังการนับคะแนน และฐานที่ 3 การจัดท าและ  
การตรวจสอบแบบพิมพ์ ตลอดทั้งการชี้แจงรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
(อสส.) การวางแผนจัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง (กปน. รปภ.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (อสส.) 

 
อ้างอิง : https://siamtongtin.com/domestic/local-news/37457/  
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1519602136417329152?t=EfBdR6ojp1H0Y_JKwxHnM
A&s=06  
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กกต.ตรวจเยี่ยมส ำนักงำน กกต.สระแก้ว มอบนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2565, 16.05 น. 
 

 

 

 

 

 
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล 
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดสระแก้ว รับฟังการบรรยายสรุป การด าเนินการจัดการการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา และของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ นำยปกรณ์ มหรรณพ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว นายชยะติย์ คัดสูงเนิน รองผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
อ้างอิง :  https://www.banmuang.co.th/news/politic/278479 
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 pheupuangchon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.pheupuangchon.com/166875/
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000790

 pheupuangchon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

161

https://www.pheupuangchon.com/166875/
https://www.pheupuangchon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000790

 pheupuangchon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.pheupuangchon.com/166875/
https://www.pheupuangchon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000790

 pheupuangchon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://www.pheupuangchon.com/166875/
https://www.pheupuangchon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:21
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000790

 pheupuangchon.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

164

https://www.pheupuangchon.com/166875/
https://www.pheupuangchon.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000791

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=865049
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000791

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=865049
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000791

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=865049
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000791

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=865049
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000791

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=865049
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 07:22
หัวข้อข่าว: สระบุรี - กกต.สระบุรี จัดโครงการ อบรม " วิทยากรประชาธิปไตย "รุ่นที่ 1 ให้ผู้แทน 7 อำเภอ

รหัสข่าว: I-I220429000791

 aec-tv-online2.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://aec-tv-online2.com/?p=865049
https://aec-tv-online2.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220428001913

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

171

http://www.matiloei.com/2022/04/28/7879/
http://www.matiloei.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220428001913

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.matiloei.com/2022/04/28/7879/
http://www.matiloei.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220428001913

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.matiloei.com/2022/04/28/7879/
http://www.matiloei.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220428001913

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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http://www.matiloei.com/2022/04/28/7879/
http://www.matiloei.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220428001913

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

175

http://www.matiloei.com/2022/04/28/7879/
http://www.matiloei.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220428001913

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

176

http://www.matiloei.com/2022/04/28/7879/
http://www.matiloei.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:34
หัวข้อข่าว: นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220428001913

 matiloei.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

177

http://www.matiloei.com/2022/04/28/7879/
http://www.matiloei.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เลย ไม่ยอม ร้องสื่อ ไม่จบ นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220429000425

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

178

https://www.77kaoded.com/news/amarin/2278880
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เลย ไม่ยอม ร้องสื่อ ไม่จบ นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220429000425

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/amarin/2278880
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เลย ไม่ยอม ร้องสื่อ ไม่จบ นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220429000425

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.77kaoded.com/news/amarin/2278880
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เลย ไม่ยอม ร้องสื่อ ไม่จบ นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220429000425

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

181

https://www.77kaoded.com/news/amarin/2278880
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เลย ไม่ยอม ร้องสื่อ ไม่จบ นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220429000425

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

182

https://www.77kaoded.com/news/amarin/2278880
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:39
หัวข้อข่าว: เลย ไม่ยอม ร้องสื่อ ไม่จบ นายกอบต.โคกใหญ่วุ่นอีก จับสลากแพ้ จ่อฟ้องศาลหาก กกต.ไม่มีความเป็นธรรม

รหัสข่าว: I-I220429000425

 77kaoded.com Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

183

https://www.77kaoded.com/news/amarin/2278880
https://www.77kaoded.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: ด่วน! 'แรมโบ้' ไขก๊อกพ้น 'รวมไทยสร้างชาติ'

รหัสข่าว: I-I220428001774

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net/hi-light/131489/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: ด่วน! 'แรมโบ้' ไขก๊อกพ้น 'รวมไทยสร้างชาติ'

รหัสข่าว: I-I220428001774

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 14:35
หัวข้อข่าว: ด่วน! 'แรมโบ้' ไขก๊อกพ้น 'รวมไทยสร้างชาติ'

รหัสข่าว: I-I220428001774

 thaipost.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

186

https://www.thaipost.net/hi-light/131489/
https://www.thaipost.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก จากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ

รหัสข่าว: I-I220428001777

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

187

https://www.posttoday.com/politic/news/681670
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 14:37
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออก จากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ

รหัสข่าว: I-I220428001777

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

188

https://www.posttoday.com/politic/news/681670
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:26
หัวข้อข่าว: แรมโบ้ ไขก๊อกแล้ว! ลาออกจาก ‘รวมไทยสร้างชาติ’ อ้างไม่อยากให้พรรคด่างพร้อย

รหัสข่าว: I-I220428001890

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7020967
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:26
หัวข้อข่าว: แรมโบ้ ไขก๊อกแล้ว! ลาออกจาก ‘รวมไทยสร้างชาติ’ อ้างไม่อยากให้พรรคด่างพร้อย

รหัสข่าว: I-I220428001890

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7020967
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:26
หัวข้อข่าว: แรมโบ้ ไขก๊อกแล้ว! ลาออกจาก ‘รวมไทยสร้างชาติ’ อ้างไม่อยากให้พรรคด่างพร้อย

รหัสข่าว: I-I220428001890

 khaosod.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.khaosod.co.th/politics/news_7020967
https://www.khaosod.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:29
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้” ลาออกพ้น "รวมไทยสร้างชาติ” หวั่นพรรคด่างพร้อยปมคลิปเสียง

รหัสข่าว: I-I220428001901

 banmuang.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

192

https://www.banmuang.co.th/news/politic/278371
https://www.banmuang.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้อีสาน” ลาออกจากรวมไทยสร้างชาติ รักษาชื่อเสียงพรรคไม่ให้ด่างพร้อย

รหัสข่าว: I-I220428002526

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379142
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้อีสาน” ลาออกจากรวมไทยสร้างชาติ รักษาชื่อเสียงพรรคไม่ให้ด่างพร้อย

รหัสข่าว: I-I220428002526

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379142
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 18:55
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้อีสาน” ลาออกจากรวมไทยสร้างชาติ รักษาชื่อเสียงพรรคไม่ให้ด่างพร้อย

รหัสข่าว: I-I220428002526

 thairath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thairath.co.th/news/politic/2379142
https://www.thairath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: "เสกสกล" ไขก๊อก "รวมไทยสร้างชาติ" เซ่นคลิปเสียง "จุรีพร" รักษาภาพพจน์ พรรค

รหัสข่าว: I-I220428002548

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

196

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001449
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: "เสกสกล" ไขก๊อก "รวมไทยสร้างชาติ" เซ่นคลิปเสียง "จุรีพร" รักษาภาพพจน์ พรรค

รหัสข่าว: I-I220428002548

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

197

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001449
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:03
หัวข้อข่าว: "เสกสกล" ไขก๊อก "รวมไทยสร้างชาติ" เซ่นคลิปเสียง "จุรีพร" รักษาภาพพจน์ พรรค

รหัสข่าว: I-I220428002548

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

198

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001449
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: 'แรมโบ้' ยื่นลาออกจากสมาชิก 'รวมไทยสร้างชาติ' รักษาชื่อเสียงพรรคไม่ให้ด่างพร้อย

รหัสข่าว: I-I220428002565

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650159
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: 'แรมโบ้' ยื่นลาออกจากสมาชิก 'รวมไทยสร้างชาติ' รักษาชื่อเสียงพรรคไม่ให้ด่างพร้อย

รหัสข่าว: I-I220428002565

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650159
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:06
หัวข้อข่าว: 'แรมโบ้' ยื่นลาออกจากสมาชิก 'รวมไทยสร้างชาติ' รักษาชื่อเสียงพรรคไม่ให้ด่างพร้อย

รหัสข่าว: I-I220428002565

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650159
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ยื่นหนังสือ ลาออกสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ

รหัสข่าว: I-I220428002576

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-919604
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:08
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ยื่นหนังสือ ลาออกสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ

รหัสข่าว: I-I220428002576

 prachachat.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.prachachat.net/politics/news-919604
https://www.prachachat.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:14
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ หวังพิสูจน์ตนเรื่องคลิปเสียง

รหัสข่าว: I-I220428002594

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000040327
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: แรมโบ้ ยื่นกกต. ขอลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ

รหัสข่าว: I-I220428002557

 thestatestimes.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)
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https://thestatestimes.com/post/2022042810
https://thestatestimes.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: แรมโบ้ ยื่นกกต. ขอลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ

รหัสข่าว: I-I220428002557

 thestatestimes.com Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

206

https://thestatestimes.com/post/2022042810
https://thestatestimes.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ไขก๊อก พ้น "รวมไทยสร้างชาติ" รับผิดชอบคลิปเสียงหลุด

รหัสข่าว: I-I220428002689

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522910
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ไขก๊อก พ้น "รวมไทยสร้างชาติ" รับผิดชอบคลิปเสียงหลุด

รหัสข่าว: I-I220428002689

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522910
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้" ไขก๊อก พ้น "รวมไทยสร้างชาติ" รับผิดชอบคลิปเสียงหลุด

รหัสข่าว: I-I220428002689

 thansettakij.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.thansettakij.com/politics/522910
https://www.thansettakij.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:31
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้” ไขก๊อกพ้น "รวมไทยสร้างชาติ” กันพรรคด่างพร้อยปมคลิปเสียง

รหัสข่าว: I-I220428001908

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040296
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:31
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้” ไขก๊อกพ้น "รวมไทยสร้างชาติ” กันพรรคด่างพร้อยปมคลิปเสียง

รหัสข่าว: I-I220428001908

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040296
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 15:31
หัวข้อข่าว: "แรมโบ้” ไขก๊อกพ้น "รวมไทยสร้างชาติ” กันพรรคด่างพร้อยปมคลิปเสียง

รหัสข่าว: I-I220428001908

 mgronline.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://mgronline.com/politics/detail/9650000040296
https://mgronline.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: รู้ไว้กันพลาด ก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220428002559

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/513037
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: รู้ไว้กันพลาด ก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220428002559

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/513037
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: รู้ไว้กันพลาด ก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220428002559

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.komchadluek.net/news/513037
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:05
หัวข้อข่าว: รู้ไว้กันพลาด ก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม."

รหัสข่าว: I-I220428002559

 komchadluek.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

216

https://www.komchadluek.net/news/513037
https://www.komchadluek.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่น กกต. สอบ "ใบส้ม-คลิปเสียงแรมโบ้" พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220428002726

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

217

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001473
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่น กกต. สอบ "ใบส้ม-คลิปเสียงแรมโบ้" พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220428002726

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001473
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่น กกต. สอบ "ใบส้ม-คลิปเสียงแรมโบ้" พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220428002726

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

219

https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001473
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:47
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่น กกต. สอบ "ใบส้ม-คลิปเสียงแรมโบ้" พรุ่งนี้

รหัสข่าว: I-I220428002726

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001473
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:49
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ตามบี้กกต. สอบใบส้ม "สุรพล-คลิปแรมโบ้" พรุ่งนี้ ชี้ข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220428002733

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

221

https://thekey.news/uncategorized/76052/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:49
หัวข้อข่าว: "สมชัย" ตามบี้กกต. สอบใบส้ม "สุรพล-คลิปแรมโบ้" พรุ่งนี้ ชี้ข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220428002733

 thekey.news Rating:
Site Value: 5,000 15,000PRValue (x3)

222

https://thekey.news/uncategorized/76052/
https://thekey.news


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:53
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จี้ กกต.ตอบใครออกห้องประชุมลงมติใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220428002754

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)
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https://www.innnews.co.th/news/politics/news_330338/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:53
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จี้ กกต.ตอบใครออกห้องประชุมลงมติใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220428002754

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

224

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_330338/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:53
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จี้ กกต.ตอบใครออกห้องประชุมลงมติใบส้ม

รหัสข่าว: I-I220428002754

 innnews.co.th Rating:
Site Value: 40,000 120,000PRValue (x3)

225

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_330338/
https://www.innnews.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: "สมชัย" เตรียมยื่นเอาผิด 1 กกต.

รหัสข่าว: I-I220428002758

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-932459
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:54
หัวข้อข่าว: "สมชัย" เตรียมยื่นเอาผิด 1 กกต.

รหัสข่าว: I-I220428002758

 tna.mcot.net Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://tna.mcot.net/politics-932459
https://tna.mcot.net


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: "สมชัย" เล็งสอยกกต.โดดประชุมให้ใบส้มอดีตส.ส.เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220428002783

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378871333
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: "สมชัย" เล็งสอยกกต.โดดประชุมให้ใบส้มอดีตส.ส.เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220428002783

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378871333
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: "สมชัย" เล็งสอยกกต.โดดประชุมให้ใบส้มอดีตส.ส.เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220428002783

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.nationtv.tv/news/378871333
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 20:03
หัวข้อข่าว: "สมชัย" เล็งสอยกกต.โดดประชุมให้ใบส้มอดีตส.ส.เพื่อไทย

รหัสข่าว: I-I220428002783

 nationtv.tv Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

231

https://www.nationtv.tv/news/378871333
https://www.nationtv.tv


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่นกกต. สอบปมใบส้ม "สุรพล-แรมโบ้" เข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220428002690

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/343543
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:39
หัวข้อข่าว: "สมชัย" จ่อยื่นกกต. สอบปมใบส้ม "สุรพล-แรมโบ้" เข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรม

รหัสข่าว: I-I220428002690

 siamrath.co.th Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://siamrath.co.th/n/343543
https://siamrath.co.th


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ยอดบริจาคพรรค ก.พ. 65 "ก้าวไกล” 5.9 ล้าน บริษัท "มาดามรถถัง” ควักด้วย 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220428002773

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001477
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ยอดบริจาคพรรค ก.พ. 65 "ก้าวไกล” 5.9 ล้าน บริษัท "มาดามรถถัง” ควักด้วย 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220428002773

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001477
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ยอดบริจาคพรรค ก.พ. 65 "ก้าวไกล” 5.9 ล้าน บริษัท "มาดามรถถัง” ควักด้วย 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220428002773

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001477
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ยอดบริจาคพรรค ก.พ. 65 "ก้าวไกล” 5.9 ล้าน บริษัท "มาดามรถถัง” ควักด้วย 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220428002773

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001477
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เวลา 19:58
หัวข้อข่าว: ยอดบริจาคพรรค ก.พ. 65 "ก้าวไกล” 5.9 ล้าน บริษัท "มาดามรถถัง” ควักด้วย 2 แสน

รหัสข่าว: I-I220428002773

 bangkokbiznews.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.bangkokbiznews.com/politics/1001477
https://www.bangkokbiznews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: แม่ทัพอีสาน ลั่นจัดทัพปชป.เลือกตั้งไว้95%เชื่อปชช.เข้าใจปัญหาพรรค

รหัสข่าว: I-I220429000440

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650244
https://www.naewna.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 06:43
หัวข้อข่าว: แม่ทัพอีสาน ลั่นจัดทัพปชป.เลือกตั้งไว้95%เชื่อปชช.เข้าใจปัญหาพรรค

รหัสข่าว: I-I220429000440

 naewna.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)
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https://www.naewna.com/politic/650244
https://www.naewna.com


ปีที่: 45 ฉบับที่: 16119
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน 2565
Section: First Section/กระแสทรรศน์

หน้า: 9(ซ้าย)

คอลัมน์: เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์: วันนี้ต้องเลือกผู้ว่าราชการทำงานวันพรุ่งนี้

รหัสข่าว: C-220429020011(29 เม.ย. 65/03:18)

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,650(BW) 1,200

Col.Inch: 36.44 ADValue:  (B/W)  43,728  (FC)  60,126
PRValue : (B/W)  131,184  (FC)  180,378(x3)

241



ปีที่: 42 ฉบับที่: 2176
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน - พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 19(กลาง)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: 'ใบส้ม' ที่ต้องจำเป็นตำนาน

รหัสข่าว: C-220429031000(29 เม.ย. 65/04:07)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 95.53 ADValue:  (B/W)  35,346.10  (FC)  45,854.40
PRValue : (B/W)  106,038.30  (FC)  137,563.20(x3)
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 2176
วันที่: ศุกร์ 29 เมษายน - พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 19(กลาง)

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: 'ใบส้ม' ที่ต้องจำเป็นตำนาน

รหัสข่าว: C-220429031000(29 เม.ย. 65/04:07)

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: (FC) 480 (BW) 370

Col.Inch: 95.53 ADValue:  (B/W)  35,346.10  (FC)  45,854.40
PRValue : (B/W)  106,038.30  (FC)  137,563.20(x3)
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