
 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

1 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 2 เมษายน 2563 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Thai Move ออนไลน์ กกต. แจ้งพรรคการเมือง-นักการเมืองช่วยเงินผู้ประสบภัยได้-ไม่ได?้?? 4 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ ยื่น 500 ชื่อ ขอ กกต.จดจัดตั้ง พรรคกล้า แล้ว 5 
2 แนวหน้าออนไลน์ พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจดตั้งพรรคต่อ กกต. แล้ว 6 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ "พรรคกล้า" ยื่นจดตั้งพรรคแล้ว 7 
4 MGR ออนไลน์ พรรคกล้า ยืน่ 500 ชื่อสมาชิกจดตั้งพรรคแลว้ 8 
5 มติชนออนไลน์ ‘พรรคกล้า’ ยื่น 500 ชื่อสมาชกิต่อ กกต. จดตั้งพรรคแลว้ 9 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “พรรคกล้า” ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจดตั้งพรรค 10 
7 มติชนออนไลน์ เปิดเอกสารก่อตั้งพรรคกล้า ทุนประเดิม 1.4 ล้าน 11 
8 แนวหน้าออนไลน์ 'พรรคกล้า' ฉลุย!! ทุนประเดิม 1 ล้าน 4 แสน สมาชิก 642 คนร่วมจัดตั้ง 12 
9 Nesw 1 ออนไลน์ นายกฯ ส่งสารวันข้าราชการพลเรือน ขอทุกคนตระหนักหน้าที่ 13 
10 สยามรัฐออนไลน์ ด่วน! นายกฯเรียกประชุม ครม. นัดพิเศษศุกร์ 3 เม.ย.นี้ 14 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ โฆษกพรรคก้าวไกลขึ้นต้นแจงงบปกป้อง 'ลุงตู่' 15 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จุรินทร์' โผล่แจง กมธ. ปราบโกงแต่องค์ประชุมดันไม่ครบ 17 
13 MGR ออนไลน์ ลามเข้าดีเอสไอ เผยมี จนท.ติดเชื้อโควิด-19 สั่งกักตัวเพ่ือนร่วมงาน            

กว่าร้อยคน 14 วัน 
18 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วันที่ 2 เมษายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง พร้อมด้วย นายดุษฎี                
พรสุขสวัสดิ์ นายเมธา ศิลาพันธ์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมทางไกล                   
(Gin Conference) ร่วมกับ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 
เพ่ือทดสอบระบบและติดตามการท างานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                    
ณ ห้อง 502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ทดสอบระบบประชมุทางไกล...ติดตามการท างาน                  

ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
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ข่าวอ้างอิง 
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31 มีนาคม 2020  

กกต. แจ้งพรรคการเมอืง-นักการเมืองช่วยเงนิผู้ประสบภัยได้-ไม่ได้ ??? 
 

 

 
  จากกรณีวันนี้(31มี.ค.63) เฟซบุ๊ก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้โพสต์ข้อความพร้อมแนบระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและ
การยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โดยมีเนื้อหาระบุบางส่วนไว้ดังนี้ 
พรรคการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ไหม 
  การให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล ฯลฯ ของพรรคการเมือง หรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กฎหมายถือว่าให้ได้ถือเป็นเหตุอันสมควร แต่ผู้ให้ก็ควรพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
ว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรบ้างตาม พรป. เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 65 และมาตรา
66 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 

1 การให้ตามปกติประเพณีในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
2 พรรคการเมืองให้ผู้ประสบภัยเมื่อมีเหตุอันสมควรในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000,000 บาท 
3 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ผู้ประสบภัยเมื่อมีเหตุอันสมควรในแต่ละโอกาสไม่เกิน 300,000 บาท 

 
อ้างอิง : https://www.thaimoveinstitute.com/3478/ 
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1 เมษายน 2563 - 15:05 น.  

ยื่น 500 ชื่อ ขอ กกต.จดจัดตั้ง พรรคกล้า แล้ว 

 

 

พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ขอ กกต.จดจัดตั้งพรรคแล้ว เชื่อเอกสารครบถ้วนและนายทะเบียนพรรค

การเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง 

            ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -1 เม.ย.2563 -นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรค

กล้า ได้น ารายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจ านวน 500 รายชื่อ ค าร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับ

เงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มี.ค. รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อกกต. เพื่อจดตั้ง

พรรคกล้า  

โดยนายณัฐนันท์ กล่าวว่า จ านวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และที่มายื่นเรื่องในวันนี้

ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คนและที่

ประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็น ามายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เชื่อ

ว่าเอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง  

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/425767 
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วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563, 15.50 น. 

พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจดตั้งพรรคต่อ กกต. แล้ว 

 
 

1 เมษายน 2563 นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า น ารายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจ านวน 500 
รายชื่อ ค าร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2563 
รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือจดตั้งพรรคกล้า 

นายณัฐนันท์ กล่าวว่า จ านวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และที่มายื่นเรื่องในวันนี้ก็
ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คน และที่
ประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ก็น ามายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เชื่อว่า
เอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/483378 
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พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.13 น....  

"พรรคกล้า" ยื่นจดตั้งพรรคแล้ว 

 
 
“พรรคกล้า” ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจดตั้งพรรคแล้ว 
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ  นายทะเบียนพรรคกล้า ได้น ารายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจ านวน 

500 รายชื่อ ค าร้องขอจัดตั้งพรรค  เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 
รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อกกต. เพ่ือจดตั้งพรรคกล้า 

โดยนายณัฐนันท์ กล่าวว่า จ านวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และท่ีมายื่นเรื่องในวันนี้
ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คนและที่
ประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็น ามายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้เชื่อ
ว่าเอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง 

  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/766389 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/766389
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เผยแพร่: 1 เม.ย. 2563 11:41   ปรับปรุง:  

1 เม.ย. 2563 12:35   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจดตั้งพรรคแลว้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
“พรรคกล้า” น ารายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจ านวน 500 รายช่ือ ค าร้องขอจัดตั้งพรรคเข้ายื่นต่อ กกต.  
   

วันนี้ (1 เม.ย.) นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนพรรคกล้า ได้น ารายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจ านวน 
500 รายชื่อ ค าร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 
รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อ กกต.เพ่ือจดตั้งพรรคกล้า โดยนายณัฐนันท์กล่าวว่า จ านวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วม
ก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และท่ีมายื่นเรื่องในวันนี้ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อ
มีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คน และท่ีประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค
แล้วก็น ามายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เชื่อว่าเอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมืองคงใช้เวลา
ไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000033279 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000033279
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วันที่ 1 เมษายน 2563 - 13:47 น.  
 

 ‘พรรคกล้า’ ยื่น 500 ชื่อสมาชิกตอ่ กกต. จดตั้งพรรคแล้ว 

 
 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2111477 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2111477
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/76.jpg
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01 Apr 2020 11:22 น. 

. “พรรคกล้า” ยื่น 500 ชื่อสมาชิกจดตั้งพรรค 

 
พรรคกล้า ยื่น 500 ชื่อสมาชิกเพ่ือจดตั้งพรรคแล้ว เชื่อกกต.คงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง  

 วันนี้ (1 เม.ย.63) นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ  นายทะเบียนพรรคกล้า ได้น ารายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจ านวน 
500 รายชื่อ ค าร้องขอจัดตั้งพรรค  เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม รายงานการประชุมพรรคเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 
รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือจดตั้งพรรคกล้า  
  นายณัฐนันท์ กล่าวว่า จ านวนรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และที่มายื่นเรื่องในวันนี้
ก็ไม่ได้รีบเร่งอะไร เป็นการยื่นตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อมีการประชุมใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งไม่น้อยกว่า 500 คน และที่
ประชุมมีมติเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ก็น ามายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เชื่อว่า
เอกสารที่ยื่นจะครบถ้วนและนายทะเบียนพรรคการเมือง คงใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาให้การรับรอง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการน ารายชื่อสมาชิกและเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นขอจดตั้งพรรคกล้า   ของนาย
ณัฐนันท์  กัลยาศิริ  นายทะเบียนพรรคกล้า ต่อกกต.นั้น มีรายงานว่าได้ยื่นรายชื่อสมาชิกผู้ร่วมกันจัดตั้งจ านวน   642 
คน รวมทุนประเดิม 1,461,690.07 บาท  ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคที่ได้ประชุมกัน เพ่ือจัดตั้งพรรคเมื่อวันเสาร์ที่  7  มีนาคม 
2563 รวม 330 คน  ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์  ซึ่งตามกฎหมายก าหนดจ านวน  250 คนเป็นอย่างน้อย  จึงถือว่า
เอกสารเบื้องต้นเรียบร้อย   

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย เช่น  บัตรประชาชนของสมาชิกหมดอายุ 2 ถึง 3 คน ที่ต้อง
เปลี่ยน  และพบว่า หนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคอ่ืน  ไม่มีหลักฐานพรรคอ่ืนได้รับใบลาออกแล้วจ านวน 2 คน ทั้งนี้
พรรคจะไปด าเนินการทางเอกสารให้เรียบร้อย และจะมาเพ่ิมเติมในภายหลัง   
หลังจากขั้นตอนนี้ ส านักงาน กกต.ก็จะส่งข้อมูลไปหน่วยงานภายนอก เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ  ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค 
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ  60 วัน  หากเรียบร้อยจึงจะเสนอ กกต.ขอความเห็นชอบรับจดทะเบียน 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/427598 

https://www.thansettakij.com/content/427598
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วันที่ 1 เมษายน 2563 - 17:30 น.  

เปิดเอกสารก่อตั้งพรรคกล้า ทุนประเดมิ 1.4 ล้าน สมาชิกร่วมจดัตัง้ 642 คน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2112796 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2112796
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/พรรคกล้า-.jpg
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วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563, 17.37 น. 

'พรรคกล้า' ฉลุย!! ทุนประเดมิ 1 ล้าน 4 แสน สมาชิก 642 คนร่วมจัดตั้ง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเดินทางน ารายชื่อ
สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งพรรค "พรรคกล้า" จ านวน 500 รายชื่อ ค าร้องขอจัดตั้งพรรค เอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุน
ประเดิม รายงานการประชุมพรรค รายละเอียดข้อบังคับพรรค เข้ายื่นต่อ กกต.เพ่ือจดตั้งพรรคกล้า ของ นาย
ณัฐนันท์ กัลยาศิร ินายทะเบียนพรรคกล้า 

โดยมีรายงานว่า ในการยื่นรายชื่อสมาชิกมีผู้ร่วมกันจัดตั้ง จ านวน 642 คน รวมทุนประเดิม 1,461,690.07 บาท ผู้ร่วม
จัดตั้งพรรคที่ได้ประชุมกัน เพ่ือจัดตั้งพรรคเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 รวม 330 คน ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์ ซึ่ง
ตามกฎหมายก าหนดจ านวน 250 คน เป็นอย่างน้อย จึงถือว่าเอกสารเบื้องต้นเรียบร้อย 

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย เช่น  บัตรประชาชนของสมาชิกหมดอายุ 2 ถึง 3 คน ที่ต้อง
เปลี่ยน และพบว่าหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคอ่ืน ไม่มีหลักฐานพรรคอ่ืนได้รับใบลาออกแล้วจ านวน 2 คน ทั้งนี้ 
หากพรรคไปด าเนินการทางเอกสารให้เรัยบร้อยมาเพ่ิมเติมได้ ซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้ ส านักงาน กกต.ก็จะส่งข้อมูลไป
หน่วยงานภายนอกเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน หากเรียบร้อยจึงจะ
เสนอ กกต.ขอความเห็นชอบรับจดทะเบียน 

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/483433 

 

 
 

https://www.naewna.com/politic/483433
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เผยแพร่: 1 เม.ย. 2563 11:01   ปรับปรุง: 1 เม.ย. 2563 12:31  

 
นายกฯ ส่งสารวันข้าราชการพลเรือน ขอทุกคนตระหนักหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจรติ โปร่งใส เปน็
ธรรมและไม่เลอืกปฏิบัติ 

 
พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม (ภาพจากแฟ้ม)  

วันนี้ (1 เม.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีสารเนื่อง

ในวันข้าราชการพลเรือนประจ าปี พ.ศ. 2563 ว่าข้าราชการเป็นค าที่มีความหมายลึกซึ้ง และได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ

และศักดิ์ศรี ข้าราชการทุกคนจึงต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหาร

ราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศโดยยึดถือประโยชน์สุขของพ่ีน้อง

ประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ การปฏิบัติราชการให้

เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อชาติบ้านมือง จึงมิได้อาศัยเพียงสติปัญญา ความรู้และความสามารถเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และความรู้รักสามัคคีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว อีกทั้งต้องมีความพากเพียรศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือ

น ามาต่อยอดพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเองอยู่เสมอ 

  ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตนี้ แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติ

ตนเป็นข้าราชการที่ดี ด ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ สมควร

ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อ่ืนต่อไป ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ทุกคนจะด ารงรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ยั่งยืน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและไม่

เลือกปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการให้ด ารงอยู่อย่างสง่างามตลอดไป 

อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000033242 

 

https://news1live.com/detail/9630000033242
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1 เมษายน 2563 

ด่วน! นายกฯเรียกประชุม ครม. นัดพิเศษศุกร ์3 เม.ย.นี้หารือมาตรการสู้โควิด-19 เพิ่มเติม 

 

 
   โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เผยนายกฯเรียกประชุม ครม.ศุกร์ 3 เม.ย.หารือมาตรการระยะ 3-4 พร้อม
หางบประมาณสู้โควิด-19 เพ่ิมเติม โดยไม่ผ่านระบบ Video Conference 
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)นัดพิเศษในช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 3 
เมษายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือหารือเร่งด่วนใน 3 เรื่อง ส าคัญคือ  

1. รับฟังข้อมูลจากกระทรวงต่างๆ สิ่งที่จะออกเป็นมาตรการเยียวยาในระยะ 3 และ 4 ส าหรับช่วงเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ต่อไป 

2.หารือเรื่องงบประมาณ กรอบวงเงิน จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน รวมทั้ง แหล่งที่มาของเงินจากท่ีต่างๆ 

ทั้งนี้จะเป็นรูปแบบการประชุมเต็มคณะ โดยไม่ผ่านระบบ Video Conference 
 

อ้างอิง :  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873846?utm_source=homepage&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=todaynews 

 

 
 
 

  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873846?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=todaynews
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873846?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=todaynews
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01 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11:48 น. 

พิโธ่! โฆษกพรรคก้าวไกลขึ้นต้นแจงงบปกป้อง 'ลุงตู่' ก่อนตบตดูเสนอตัดงบกองทัพ 

ให้เหี้ยนมาสู้โควิด-19 

 

 

 

1 เม.ย.2563 -  นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสรรงบกลางของ
รัฐบาล ว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาล งบกลางที่มีจ านวน 5.2 แสนล้านบาทนั้นไม่ได้วางไว้ให้ใช้กับ
ภารกิจฉุกเฉินหรือจ าเป็นอย่างเดียว แต่ถูกจัดวางไว้ให้ ใช้กับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญแก่ข้าราชการ ประมาณ 2.66 
แสนล้านบาท ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ประมาณ 7.12 หมื่นล้านบาท เงิน
ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 4.94 พันล้านบาท และอ่ืนๆ อีกประมาณ 6.3 หมื่นล้านบาท ส่วน
งบประมาณที่น ามาใช้กับสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินที่อยู่ในงบกลางมีชื่อว่า เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น มี
อยู่ 9.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นจ านวนไม่มาก ดังนั้นเวลาที่เราคิดถึงงบกลาง เราต้องคิดถึงจ านวน 9.6 หมื่นล้านบาท 
ไม่ใช่ 5.2 แสนล้านบาท  

 “ผมได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินของรัฐบาลพบว่า ถูกใช้ไปในมาตรการดูแลเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้วประมาณ 9.4 หมื่นล้านบาท ดังนั้นการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
บอกว่า งบกลางจะหมดแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่การใช้งบประมาณของรัฐบาลจะเป็นที่พอใจของประชาชนหรือเกิด
ประสิทธิผลหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง” 

 นายวิโรจน์กล่าวว่า วันนี้เราจึงเรียกร้องให้รัฐบาลโอนงบประมาณในส่วนที่ไม่จ าเป็นจากกระทรวงต่างๆ มาใช้
ในการกู้วิกฤต ล่าสุดรัฐบาลแจ้งว่าจะตัดงบประมาณ 10% จากทุกระทรวง ซึ่งการโอนงบแบบนี้ถือว่าไม่ถูกหลักการ 
เพราะหากกระทรวงหรือหน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องใช้เงินจริงๆ ก็ไม่สามารถน าไปใช้ด าเนินการตามที่วางแผนได้ 
เราจึงแนะน าให้บริหารงบแบบ Zero-based budgeting (การตั้งงบประมาณฐานศูนย์ ) ซึ่งการโอนงบประมาณแบบ 
Zero-based budgeting คือการเรียกงบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายมาทั้งหมด ทั้งงบลงทุน งบด าเนินงาน และงบ
ร่ายจ่ายอื่น เช่น งบรายจ่ายที่ปรึกษา งบเดินทางไปราชการต่างประเทศ และงบจัดงานมหกรรม นิทรรศการ อบรม งาน
ประชาสัมพันธ์ งบส่วนนี้เราเสนอให้ตัดทั้งก้อน ไม่จ าเป็นต้องตัด 10% เพราะไม่สามารถน างบมาใช้ได้อยู่แล้วใน
สถานการณ์เช่นนี้  
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“งบส่วนที่ไม่ควรตัดแม้แต่บาทเดียวอย่างเช่น งบดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้พิการของกระทรวงการพัฒนาสังคม และ
ความมั่นคงของมนุษย์ สรุปการตั้งงบประมาณฐานศูนย์ คือการน างบประมาณที่เหลือยู่ทั้งหมด ลบด้วยรายจ่ายประจ า 
เช่นเงินเดือนข้าราชการ เงินบ าเหน็จบ านาญ จากนั้นเหลือเท่าไหร่ก็มาพิจารณาทีละโครงการ หากไม่จ าเป็นก็ตัดทั้ง
โครงการ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลควรท า เพราะหากใช้มาตรฐานตัดงบ 10% เราก็จะตัดงบจากกระทรวงกลาโหมได้น้อย ซึ่ง
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า อัตราการเบิกจ่ายของงบลงทุนของกระทรวงกลาโหมต่ ามาก และอยากให้ย้อนหลัง
ไปดูงบ 2562 หากมีสัญญาการซื้ออาวุธใดๆ แม้ว่ารัฐบาลจะอ้างว่ามีการท าสัญญาไปแล้ว ก็ต้องรื้อมาดู ตราบใดก็ตามที่
ยังไม่มีการส่งมอบ ก็ควรไปเจรจาเพ่ือลดออเดอร์ลง ขอแก้ไขสัญญาซื้อสินค้าชนิดอ่ืน หรือเลื่อนการซื้อขาย ดังนั้นหลัก
คิดในการโอนงบ 2563 คือ ใช้งบประมาณฐานศูนย์ คือ อะไรที่จ าเป็นไม่ตัด แต่อะไรที่ไม่จ าเป็นต้องตัดให้เหี้ยน โยกมา
ทั้งก้อน อย่ามาถือโอกาสใช้แนวคิดเท่าเทียม ตัด 10% เหมือนกันหมด” นายวิโรจน์ กล่าว  

 เมื่อถามว่า งบกลางในส่วนเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นสามารถเพ่ิมจ านวนได้หรือไม่ โฆษกพรรค 
ก.ก. กล่าวว่า สามารถท าได้ และควรเพ่ิมเงินในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ในปี 2564 หากรัฐบาลจะขอเพ่ิมงบในส่วนนี้ ก็ไม่เป็น
ปัญหา เพราะเราไม่รู้ว่าใน 1 ปี เราจะเผชิญภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเรื่องใด จึงต้องมีเงินส่วนนี้ส ารองไว้ใช้จ่าย ซึ่งในวันนี้
เราเห็นชัดเจนว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มจะลากยาว และส่งผลกระทบไปอีกหลายเดือน หรือเป็นปี 
รัฐบาลจึงมีภารกิจส าคัญ 3 ประการคือ การควบคุมการระบาด การยกระดับขีดความสามารถทางสาธารณสุข และการ
เยียวยาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้จากสถิติปี 2562 ที่ผ่านมาพบว่า ตัวเลขผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีทั้งหมด 3,084,290 ราย 
ก่อให้เกิดการจ้างงานรวม 13,950,241 คน หากคนเหล่านี้ไม่สามารถฟ้ืนกลับมาได้ ก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่าง
แน่นอน 

ดังนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นในงบประมาณปี 2564 คือ การมีงบความมั่นคงใหม่ เปลี่ยนความมั่นคงทางการทหาร
มาเป็นความมั่นคงทางสาธารณสุข เปลี่ยนอาวุธมาเป็นยารักษาโรค วันนี้ไอเอสประกาศยุติการก่อการร้าย และ
ขบวนการบีอาร์เอ็นประกาศยุติการยิง เพราะต่างฝ่ายก็ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่า วันนี้ความมั่นคงที่ทุกคนต้องเผชิญคือ
ความมั่นคงด้านสาธารณสุข ไม่ใช่ความมั่นคงด้านการทหารอีกต่อไป และไวรัสไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ไม่ว่าคุณจะมี
ชื่อเสียงหรือไม่ก็ตาม  

 “เราก าลังจะเสนอแนวทางการโอนงบประมาณ 2563 และการจัดสรรงบประมาณ 2564 ซึ่ง ส.ส.ที่อยู่ใน
กรรมาธิการงบประมาณ จะติดตามการท างานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด หากรัฐบาลยังใช้วิธีบวกๆ ลบๆ งบประมาณ 
2563 ถือว่ารัฐบาลยังส่งการบ้านแบบเดิม ทั้งที่สถานการณ์ไม่เหมือนเดิม ดังนั้นหากยังไม่แก้ไข การพิจารณาในวาระ 1 
คงโหวตให้ผ่านไม่ได้ โดยสิ่งที่เราอยากจะเตือนคือ กระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงที่มีสัดส่วนของงบผูกพันสู งมาก ในปี 
2564 เราคาดหวังว่า จะไม่เห็นงบผูกพันใดๆ ของกระทรวงกลาโหม ยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นความตายและ
ชีวิตของประชาชน เราไม่อยากเห็นงบการจัดซื้ออาวุธที่ไม่จ าเป็น รวมไปถึงไม่อยากเห็นงบอีเว้นท์ สัมมนา นิทรรศการ 
อบรม การเดินทางไปต่างประเทศ เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไม่จบในเร็วๆ นี้แน่.  

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61674 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/61674
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'จุรินทร์' โผล่แจง กมธ. ปราบโกงแต่องค์ประชุมดันไม่ครบ 

1 เม.ย.2563 -  ที่รัฐสภา การประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน ได้มีการ
พิจารณาเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ ก่อนการประชุม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวันนี้มี 
กมธ.มาประชุมไม่ถึง 5 คน จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุม โดยเดิมมีกรรมาธิการบางคนรับปากว่าจะมาประชุมแต่ปรากฏว่า
เมื่อถึงเวลากลับไม่มา ท าให้ไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้น การประชุมวันนี้จึงเป็นเพียงของการปรึกษาหารือเท่านั้น 
 จากนั้นนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ให้ข้อมูลต่อคณะ กมธ. ว่า 
แม้กระทรวงพาณิชย์จะได้ออกประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย และก าหนดให้บริษัทผู้ผลิตต้องแจ้งสต๊อกสินค้า แต่
ปรากฏว่ามีหลายบริษัทไม่ได้แจ้งสต๊อกสินค้ามายังหน่วยงานภาครัฐและยังไม่ยอมแจ้งงบการเงิน และจากการตรวจสอบ
พบว่ามีบางบริษัทน าส่งขายหน้ากากในตลาดมืด เพราะได้ราคาดีกว่า โดยไม่มีการตีตราบริษัทที่หน้ากาก  
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ระหว่างนายอัจฉริยะก าลังให้ข้อมูลอยู่นั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรมว.พาณิชย์ ได้เดินทางมายังรัฐสภา เพ่ือจะขอเข้าให้ข้อมูลต่อคณะ กมธ. แต่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่
กลับไปยังนายจุรินทร์ว่ายังไม่ให้เข้ามาในห้องประชุม เพราะนายอัจฉริยะก าลังชี้แจงอยู่ ส่งผลให้นายจุรินทร์ที่ทราบมา
ว่าการประชุมครั้งนี้มีองค์ประชุมไม่ครบ จึงเดินทางกลับออกจากรัฐสภาทันที 
 อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะ กมธ. ถึงการปรับโครงสร้างการกระจาย
หน้ากากอนามัยที่ ศบค.ปรับให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กระจายให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงว่า กระทรวงพาณิชย์ถูกลดบทบาท เพราะรูปแบบนี้เป็นแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ โดยเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขจะได้กระจายให้โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดโดยตรง และในส่วนของจังหวัด
ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ขณะนี้มีอ านาจเต็มขึ้นมาบัญชาการบริหารสถานการณ์โควิดในจังหวัดตัวเอง ผู้ว่า ราชการ
จังหวัดแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะแจกจ่ายให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มใดก่อน 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ทุกกระทรวงต้องช่วยกันยืนยันว่า ได้กระจายหน้ากากให้ทุก
โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธรณสุขอย่างเต็มที่ ตกวันละ 1.5 ล้านชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ส่วนตัวเห็นด้วย
ที่นายกรัฐมนตรีให้โยกงบแต่กระทรวง 10% มาไว้ที่งบกลาง เพ่ือใช้ในการบริหารสถานการณ์โควิด เพราะขณะนี้การ
ดูแลประชาชนให้พ้นวิกฤตถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุด และกระทรวงพาณิชย์ยินดีให้งบส่วนนี้ไปใช้ ซึ่งก าลังหาทางให้
ประชาชนได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคส่งตรงถึงหน้าบ้านในรูปแบบรถพุ่มพวง โดยเตรียมไว้ 250 คัน กระจายทั่วกรุงเทพ
และปริมณฑล อีกท้ังยังมีโครงการสมาร์ทโชว์ห่วยสามารถเดลิเวอร์รีสินค้าถึงหน้าบ้านเช่นกัน 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/61681 

https://www.thaipost.net/main/detail/61681
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ลามเข้าดีเอสไอ เผยมี จนท.ติดเชือ้โควิด-19 สั่งกักตัวเพื่อนร่วมงานกว่าร้อยคน 14 วัน 
เผยแพร่: 1 เม.ย. 2563 20:23   ปรับปรุง: 2 เม.ย. 2563 09:09   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม  

 

 

 
รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ เผยมีเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 หนึ่งราย สั่งให้กักตัวเพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิด 
100 คน 14 วัน ตั้งจุดคัดกรองประตูทางเข้า 
 
  วันนี้ (1 เม.ย.) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รักษาราชการแทนอธิบดีดี
เอสไอ กล่าวถึงกรณีพนักงานสอบสวน 1 ราย ของส านักเลขานุการกรมป่วยติดเชื้อโควิด-19 ว่าขณะนี้ได้เร่งตรวจสอบผู้
มีประวัติร่วมงาน หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย คาดว่าจะต้องกักตัวเจ้าหน้าที่ ให้ท างานจากบ้านพักประมาณ 100 คน ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับผู้ป่วย โดยยืนยันว่าการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะไม่ส่งผลกระทบกับงานคดี และการ
ให้บริการประชาชน เพราะเจ้าหน้าที่ยังสามารถปฏิบัติงานจากบ้านพักได้  
  ในกรณีที่จ าเป็นต้องท างานด้านเอกสาร จะมีรถยนต์ของทางราชการออกไปรับ-ส่งเอกสาร โดยวางระบบ
ป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสโดยตรงกับกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปยังคงสามารถเดินทางมาติดต่อราชการกับ
ดีเอสไอได้ตามปกติ เพราะก่อนหน้านี้ได้บริหารจัดการ สลับทีมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ให้มาท างานใน
ส านักงาน เพียงครึ่งทีม หรือไม่เกิน 2 ใน 3 
  นอกจากนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมยังได้ออกมาตรการลดการท างานภายในสถานที่ราชการลง โดยให้
มีผู้เดินทางมาปฏิบัติงานเพียงวันละ 20% ส่วนที่เหลือให้ท างานจากที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ โดยประชาชนยังคง
สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ตามปกติเช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/crime/detail/9630000033613 
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