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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 10 มนีาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   

ที ่ ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1  กกต. ชี้แจงกรณีออก
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ ง  (ฉบับที่  2 )               
พ.ศ. 2563 

ฐานเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 
กรุงเทพธุรกิจ
ออนไลน์ 
สปริงนิวส์ออนไลน์ 
 
เนชั่น 22 ออนไลน์ 
 
เดลินิวส์ออนไลน์ 
 
Mcot ออนไลน์ 
TNN 16 ออนไลน์ 
 
MGR ออนไลน์ 

กกต.แจงไม่มีการขึ้นเงินเดือนแค่ปรับ
ระเบียบใหม่ 
กกต. แจงข่าวขึ้นเงินเดือน ย้ าปรับ
เหมือนหน่วยงานของรัฐทั่วไป 
กกต. แจงข่าวขึ้นเงินเดือน-เงินประจ า
ต าแหน่ง 
"กกต." แจง กรณีขึ้นเงินเดือน! ย้ า
ปรับเหมือนหน่วยงานของรัฐทั่วไป 
กกต.แจงขึ้นเงินเดือนตามมติครม.
เหมือนหน่วยงานรัฐอ่ืน 
กกต.ยืนยัน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
กกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีระเบียบ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
กกต.ปัดขึ้นเงินเดือน แค่ปรับชื่อ
ประ เภทต า แหน่ ง ให้ ส อด คล้ อ ง
ระเบียบงานบุคคล 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “ปชป. เดือด” สมาชิกรุมจี้พรรคถอนตัวร่วมรฐับาล 16 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ พท.เปิดเวทีปลุกรื้อใหญ่ รธน. ฉะสร้างวาทกรรมคนดีลวง ปชช. 18 
3 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณุ' เผย รบ.ไร้ถกปมเปิดประชุมสภาฯ แก้แฟลชม็อบ 20 
4 MGR ออนไลน์ "วิษณุ" ระบุรบ.ยังไม่หารือเปิดสภาแก้แฟลชม๊อบ ไม่ทราบ "วิรัช" 21 
5 MGR ออนไลน์ สมาชิก ปชป.เดือด จี้ชิ่งหนี รบ. หลังมีข่าวคนใกล้ชิด “ธรรมนสั” 22 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ พท.ชี้ รธน.60 ต้องจัดระเบียบ แนะตั้งสสร.ปป.ร่างใหม่ 24 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ พท. ล่าชื่อบี้ 'ชวน' ส่งศาล รธน. ไขปม'บิ๊กตู'่พักบ้านหลวง 26 
8 ไทยรัฐออนไลน์ ไลน์ ปชป.เดือด บี้ ถอนตัวร่วมรัฐบาล 27 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ "ปิยบุตร"ลั่นหมดเวลา"บิ๊กตู่"แนะเลิกกลไกสืบทอดอ านาจ 29 
10 มติชนออนไลน์ แนะ”บิ๊กตู”่ ระวังวิกฤตศรัทธาลุกลาม เอาอย่าง “รบ.มาร์ค” 31 
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วันที่ 10 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายแสวง บุญมี                      

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ            

การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการก ากับหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุม 

502 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะกรรมการก ากบัหลกัสตูรพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดบัสงู รุน่ที ่11 

10 ม.ีค. 2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       
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วั
น
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วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประชุม
คณะท างานจัดท าหลักสูตร คู่มือ และสื่อประกอบการอบรมวิทยากรจังหวัด วิทยากรอ าเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร 

      

ผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะท างานจดัท าหลกัสูตร คูม่อื และสือ่ประกอบการอบรมวทิยากรจงัหวดั 

10 ม.ีค. 2563 
 

10 มี.ค. 2563 
 

10 มี.ค. 2563 
10 มี.ค. 2563 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 11 มีนาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพุธที ่
11 มีนาคม 

2563 

13.30 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 11 มีนาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพุธที ่
11 มีนาคม 

2563 

 -  - นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อบรม วบส. 
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ข่าวอ้างอิง 
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หน้าแรก / Politics / กกต.แจงไมม่ีการขึ้นเงินเดือนแคป่รับระเบียบใหม่  

 

กกต.แจงไม่มีการข้ึนเงินเดือนแค่ปรับระเบียบใหม่ 

09 Mar 2020  อ่าน 71 คร้ัง 
Share tTwitterShare to LINE 

กกต.แจงไม่มีการขึ้นเงินเดือน ชี้ระเบียบใหม่แค่ปรับให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ที่มีการปรับโครงสร้างการท างาน    

  วันนี้ ( 9 มี.ค.63 )ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีราชกิจจานุเบกษา
เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 
มีนาคมที่ผ่านมา และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้ปรับเงินเดือนขึ้นนั้น   

   การเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งระเบียบกกต.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563 ประกาศบังคับใช้เพ่ือปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบกกต.ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ า เป็น 4 ประเภท คือ 
ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหารเท่านั้น   

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/423988 

 

 

 

https://www.thansettakij.com/home
https://www.thansettakij.com/politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/423988
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9 มีนาคม 2563  

กกต. แจงข่าวขึ้นเงินเดือน ย้ าปรับเหมอืนหน่วยงานของรัฐทั่วไป 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีออกระเบียบ กกต. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร 

พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้น นั้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่าการเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศบังคับใช้เพ่ือ

ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ า เป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน 

ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหาร เท่านั้น มิได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่สื่อหลายส านักเสนอข่าวแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ า ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869756 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869756
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09 มี.ค. 2020 - 12:58 น. 

กกต. แจงข่าวขึ้นเงินเดือน-เงินประจ าต าแหน่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ส านักงาน กกต.” ชี้แจงกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ยืนยันมิได้

ปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานกกต. ย้ าการปรับเปลี่ยนเหมือนหน่วยงานของรัฐ

ทั่วไปตามมติ ครม.  

วันนี้ (9 มี.ค.63) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีออกระเบียบ กกต. ว่าด้วยเงินเดือน 

และเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้น นั้น 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่ากำรเสนอข่ำวยังไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง กล่าวคือระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกำศบังคับใช้เพ่ือ

ปรับปรุงบัญชีอัตรำเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 ที่ก ำหนดชื่อและประเภทต ำแหน่งของพนักงำนประจ ำ เป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงำน 

ประเภทวิชำกำร ประเภทอ ำนวยกำร และประเภทบริหำร เท่ำนั้น มิได้มีกำรปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้ง และผู้บริหำร พนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งตำมที่สื่อหลำยส ำนักเสนอข่ำวแต่อย่ำงใด 

  ทั้งนี้ กำรปรับเงินเดือนข้ันสูง-ขั้นต่ ำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตำม

มติคณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำน 

อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/politics/627952 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.springnews.co.th/politics/627952
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9 มี.ค. 2563 

"กกต." แจง กรณีขึ้นเงินเดือน! ย้ าปรับเหมอืนหน่วยงานของรัฐทั่วไป 

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 9 มีนาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีออกระเบียบ 
กกต. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ความว่า  
ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้น นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่าการเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง กล่าวคือระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศบังคับใช้เพ่ือ
ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ า เป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน 
ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหาร เท่านั้น มิได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่สื่อหลายส านักเสนอข่าวแต่อย่างใด 
ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ า ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378765104/ 

https://www.nationtv.tv/main/content/378765104/
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จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.54 น.  

กกต.แจงข้ึนเงินเดือนตามมติครม.เหมือนหน่วยงานรัฐอื่น 
 

 
 
 
 

"กกต." โต้ข่าวขึ้นเงินเดือน แจงระเบียบเงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง แค่ปรับให้สอดคล้องการบริหารงานบุคคล  
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่
ระเบียบกกต.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการเสนอข่าวว่ากกต.ได้ปรับเงินเดือน
ขึ้นนั้น ส านักงานกกต. ชี้แจงว่าการเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
เนื่องจากระเบียบกกต.ดังกล่าว ประกาศบังคับใช้เพ่ือปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบ กกต.
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ า เป็น 4 
ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหารเท่านั้น ไม่ได้มีการปรับขึ้น
เงินเดือนให้กกต. ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงาน กกต. แต่อย่างใด ทั้งนี้การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ าของ
ส านักงานกกต. จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/761784 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/761784
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9 มี.ค. 63 | 09:57 น. 

กกต.ยืนยัน ไม่ได้ขึ้นเงนิเดือน 

 
 
  กกต. 9 มี.ค.- กกต.ยืนยัน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน แจง ระเบียบ กกต.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ฉบับ 
2 ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นเพียงการปรับให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ที่มีการปรับโครงสร้างการท างาน  
ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ออกเอกสารข่าวชี้แจงไม่ได้มีการขึ้นเงินเดือน โดย
ระบุว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา และมีการเสนอข่าวว่า กกต. และผู้บริหาร  พนักงานของส านักงาน 
กกต.ได้ปรับเงินเดือนขึ้นนั้น  ส านักงาน กกต. ขอชี้แจงว่า การเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ระเบียบ
ดังกล่าวประกาศบังคับใช้ เพ่ือปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือน ให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ า เป็น 4 
ประเภท  คือ ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหารเท่านั้น  ไม่ได้มีการปรับขึ้น
เงินเดือนให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่สื่อหลาย
ส านักเสนอข่าวแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ าของส านักงาน กกต. จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เหมือนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน .- ส านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5e65b0aee3f8e40af141e4e4 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/view/5e65b0aee3f8e40af141e4e4
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9 มีนาคม 2563 11:16  

กกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีระเบียบเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ 

 

กกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  
วันนี้ (9 มี.ค.63) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจง กรณีราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 
มีนาคมที่ผ่านมา และมีการเสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือนขึ้นนั้น การเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งระเบียบกกต.ว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ บังคับใช้เพ่ือปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับ
ระเบียบกกต.ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงาน
ประจ า เป็น 4 ประเภท คือ ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหารเท่านั้น ไม่ได้
มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กกต.และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานกกต. ตามท่ีสื่อหลายส านักเสนอข่าวแต่อย่างใด 
ทั้งนี้การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ าของส านักงานกกต. จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือน
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
 
อ้างอิง : https://tnnthailand.com/content/31325 
 
 

https://tnnthailand.com/content/31325
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เผยแพร่: 9 มี.ค. 2563 10:17   ปรับปรุง: 9 มี.ค. 2563 11:07     

กกต.ปัดขึ้นเงินเดอืน แค่ปรับช่ือประเภทต าแหน่งให้สอดคล้องระเบยีบงานบุคคล 
เจ้าหน้าที่ กกต.(แฟ้มภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.แจงไม่มีการขึ้นเงินเดือน ชี้ ระเบียบใหม่แค่ปรับชื่อประเภทต าแหน่งให้สอดคล้องระเบียบงานบุคคลที่ก าหนดชื่อ
และประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ าเป็น 4 ประเภท 
 

วันนี้ (9 มี.ค.) ส านักงาน กกต. ออกเอกสารข่าวชี้แจง กรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา และมีการ
เสนอข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับเงินเดือน
ขึ้นนั้น การเสนอข่าวยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งระเบียบ กกต.ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 ประกาศ บังคับใช้เพ่ือปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบ  กกต.ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดชื่อและประเภทต าแหน่งของพนักงานประจ า เป็น 4 ประเภท คือ 
ประเภทปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ และประเภทบริหารเท่านั้น  ไม่ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้ 
กกต.และผู้บริหาร พนักงานของส านักงาน กกต. ตามท่ีสื่อหลายส านักเสนอข่าวแต่อย่างใด 
ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนขั้นสูง-ขั้นต่ าของส านักงาน กกต. จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือน
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000023486 
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“ปชป. เดือด” สมาชิกรุมจ้ีพรรคถอนตวัร่วมรัฐบาล 

09 Mar 2020  อ่าน 3382 คร้ัง 

 

 

ปมกักตุนหน้ากากอนามัย ท าไลน์“ปชป.เดือด” สมาชิกรุมจี้พรรคถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล  

   ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ หลังกรณีมีข่าวคนใกล้ชิดรัฐมนตรีในรัฐบาลเกี่ยวโยงถึงการกักตุน
หน้ากากอนามัยส่งขายต่างประเทศ ในตลาดมืดสูงกว่าราคาควบคุมที่รัฐบาลก าหนดหลายสิบเท่าตัว ว่า เมื่อเวลา 12.58 
น. นายเจริญ คันธวงษ์ อดีตส.ส.กทม.และสมาชิกอาวุโส ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นในกลุ่มไลน์ “อดีตส.ส.ปชป. ปี 
62 ซึ่งมีสมาชิกรวม 169 คน ที่มีท้ังส.ส.ปัจจุบัน และอดีตส.ส.ของพรรค 

  ว่า  “เรื่องคนใกล้ชิด รมช.กษ คนหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องขายหน้ากากอนามัย เป็นการส่งสัญญาญแล้วว่า มีคนไม่
เหมาะสมเข้ามาร่วม ครม. เป็นนักการเมืองเลวอย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ เคยด่านักการเมืองตอนยึดอ านาจใหม่ๆ ปชป.
ต้องเตือนอย่างแรงว่า หาก รมต.เช่นนี้ยังอยู่ในครม. ปชป.ขอลาออก เพราะรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว ดังเช่น ปลาย
รัฐบาลชาติชาย มีแววว่า คนในครม. มีส่วนร่วมสร้างทางด่วน ดอนเมืองโทลเวย์ ผมก็เป็น รมช.เกษตร อยู่ด้วย ท่านชวน 
หลีกภัย เตือนชาติชายแล้ว ไม่มีอะไร เกิดข้ึน ปชป.ลาออกจาการร่วมรัฐบาล บิ๊กจ๊อดยึดอ านาจต้นปี 2534” 
  ขณะที่นายสามารถ มะลูลีม  อดีตส.ส.กทม. ระบุว่า “จัดหนักได้ใจ”  โดยนายอันวา สาและ ส.ส.ปัตตานี และ
รองเลขาธิการพรรค ได้โพสต์ข่าวที่คอลัมนิสต์ “ปู จิตกร บุษบา” โพสต์แบนเนอร์ข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องผู้ตรวจการฯให้เสนอนายกฯ ปลดรมว.พาณิชย์และอธิบดีกรมการค้าภายใน 
ตามด้วยแบนเนอร์ข่าวรายการ ”เรื่องเด่นเย็นนี้” ที่ลงรูป ร.อ.ธรรมนัส ที่พูดตอนแถลงข่าวที่สภาฯ ตอนเช้าว่า” หากมี
พฤติกรรมกักตุนหน้ากากอนามัยจริง ถือเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายที่สุด รับไม่ได้”  

   และข้อความที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เมื่อนับถือ
โจรเป็นกัลยาณมิตร หากโจรจะขโมยหน้ากากอนามัยไปขาย ก็ธรรมดานี่ครับ ไม่เห็นแปลก สันดานโจรไง!!!”       

  จากนั้น นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ โพสต์ว่า “ครั้งนี้ควรพิจารณาการร่วมรัฐบาล”  โดย
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช โพสต์ว่า “ความเห็นของ อ.เจริญ ต้องถามเพ่ือน ส.ส.ของเราทุกคนว่า เป็น
พฤติกรรมที่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อของพรรคในการเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยัง ผมขอทบทวนความจ านะครับ 1.รับนโยบาย
ประกันรายได้ 2.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 3.มีการทุจริตคอร์รัปชัน” 
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ตามมาด้วย นายอันวา สาและ ส.ส.ปัตตานี  ที่ระบุว่า “ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับค าถามของพ่ีเทพไทว่า เข้า 
3 เงื่อนไขหรือไม่? ด้วยเหตุนี้แหละครับที่ผมและเพ่ือนสมาชิกเข้าชื่อขอเปิดประชุมใหญ่ เพ่ือให้สมาชิกมาแสดง
ความเห็นในปัญหาที่ได้เตรียมเอาไว้มากมายหลายประเด็น ทั้ง 3 เงื่อนไขเลย ซึ่งผมและเพ่ือนสมาชิกเห็นว่าหากไม่แก้ไข 
พรรคคงจะไปไม่รอด แต่หากท่ีประชุมเห็นว่าคงไม่เป็นไร ต้องการร่วมรัฐบาลต่อไป ที่ประชุมก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผม
มีเจตนาเช่นนี้ครับ ที่ประชุมเอาไง ผมเอาด้วย”  

  ขณะที่นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โพตส์ว่า “ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราคงจะต้องตัดสินใจไม่
พายเรือให้โจรนั่งแล้วครับ!”  ขณะที่นายสามารถ ระบุต่อว่า “วันนั้นถ้าเราไม่ไว้ใจธรรมนัส สักคน เราจะดูดีมากใน
สายตาประชาชน ยกมือไปแต่หัวใจร้องไห้ พรรค ปชป.ถ้าไม่มีเรื่อง อุดมการณ์ เราจะแข่งกับคนอ่ืนยากครับ จุดแข็งเรา
คืออุดมการณ์ ความศรัทธา ที่มีมากกว่าพรรคอื่น” 

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/424088?ad= 
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พท.เปิดเวทีปลุกรื้อใหญ่ รธน. ฉะสร้างวาทกรรมคนดีลวง ปชช. 
09 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:21 น.      

 

9 มี.ค. 63 - ที่พรรคเพื่อไทย สถาบันสร้างไทย จัดเสวนา “ฝ่าวิกฤติประเทศไทย ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” มี
วิทยากร ประกอบด้วย นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายวัฒนา เมืองสุข 
กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและก ากับบริหาร
หนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โดยมีแกนน าพรรคเพ่ือไทย อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์
พรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย นายชัยเกษม นิติสิริ คณะท างานฝ่ายกฎหมาย พรรค
เพ่ือไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน  ตลอดจน ส.ส.เพ่ือไทย สมาชิกพรรคเพ่ือไทย และประชาชน เดินทางมาร่วมฟัง
เสวนาด้วย 

นายโภคิน กล่าวช่วงหนึ่งว่า วันนี้หลายคนที่เคยสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เริ่มตีตัวออกห่าง เพราะรู้สึกแล้วว่า
ขณะนี้มันเริ่มไม่ใช่บ้าน ถ้ายังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไป รับรองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลจะมีไม่ต่ ากว่า 30 พรรค 
นอกจากนี้ องค์กรอิสระขณะนี้ก็ไม่ตอบโจทย์ประชาชน แค่ตอบโจทย์ของคนที่ตั้งมา ถ้าบ้านเปรียบเหมือนรัฐธรรมนูญ
ออกแบบไม่ดี ไม่ตอบโจทย์ประชาชน ไม่ตอบอนาคตของประเทศ เชื่อว่าต่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ออกไป จะยังมีพล.อ.ประยุทธ์ 2 พล.อ.ประยุทธ์ 3 ไม่จบสิ้น วันนี้เชื่อว่าประชาชนเริ่ม
ที่จะตระหนักแล้ว ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 ที่เหลือจะต้องจัดระเบียบใหม่ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
นายยุทธพร กล่าวว่า โครงสร้างรัฐธรรมนูญปัจจุบันมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจ เกิดความไม่สมดุล การเมืองนอกสภาฯ 
ก้าวหน้า แต่การเมืองในสภาฯ กลับล้าหลัง รัฐธรรมนูญ60 เป็นปัญหาตั้งแต่ท่ีมา เนื้อหา และกระบวนการ ซึ่งกระทบต่อ
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยที่มาของรัฐธรรมนูญนั้นถูกร่างขึ้นด้วยการถูกควบคุมก ากับ การก าหนดกรอบ
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ล่วงหน้าจึงท าให้เนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับประชาชน ขณะที่กระบวนการร่างก็อยู่ในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ส่วน
การท าประชามตินั้นท าอยู่บนความว่างเปล่า เป็นแบบมายาคติที่ท าให้คนเห็นว่ามีส่วนร่วม ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมจริง 
ดังนั้น รัฐธรรมนูญ 60 จึงขาดการมีส่วนร่วม และกลายเป็นกติกาของฝ่ายเดียว 

นายวัฒนา กล่าวว่า รัฐธรรมนูญคือกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคม จะได้รับการยอมรับก็ต้องคนในสังคมเห็น
ด้วย แต่วันนี้ถูกก าหนดจากเพียงฝ่ายเดียว น ามาซึ่งปัญหา เป็นการออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับคนยึดอ านาจ 
สร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระบวนการยุติธรรม จนกลายเป็นการน ามาซึ่งความขัดแย้งในสังคม 
รัฐธรรมนูญควรจะต้องเพ่ิมอ านาจการตรวจสอบให้กับประชาชน เช่น คดีใดที่ประชาชนเป็นคู่ความกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
จะต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนโดยประชาชน เป็นต้น   รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างวาทกรรมคนดีขึ้นมาหลอกลวง
ประชาชน เพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ แต่ไม่มีจริง ที่ผ่านมาสังคมไทยหลีกเลี่ยงหลักการมาโดยตลอด จึงมีศรีธนญชัย มี
ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ ทั้งหมดก็เพราะกติกาการอยู่ร่วมกันดีไซน์ออกมาแบบนี้ จึงต้องแก้รัฐธรรมนูญโดยโยน
อ านาจให้ประชาชนไปร่างกติกากันเอง  

อย่างไรก็ตาม ถ้าวันนี้จะนับหนึ่งกันใหม่นั้นเหมาะสมแล้ว เพราะใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มา 3 ปีแล้ว ประชาชนจะ
ทนต่อได้อีกหรือ ทางออกวันนี้มีอย่างเดียวคือแก้รัฐธรรมนูญ เพราะกติกาแบบนี้ประเทศอยู่ได้ แต่ประชาชนจะไปก่อน 
วันนี้อยู่ที่ประชาชนว่าพร้อมแล้วหรือยัง ถ้าประชาชนพร้อมแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะประเทศนี้เป็นของประชาชน 
นายสมชัยกล่าวว่า เมื่อดูจากหัวข้อที่เรามาพูดคุยกัน ผู้ร้ายคือรัฐธรรมนูญ ท าให้เกิดปัญหาวิกฤติของประเทศ ส่วน
พระเอกคือการแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือให้วิกฤติหายไป รัฐธรรมนูญ60 เป็นกลไกที่ออกแบบการเมืองไทยโดยได้รัฐบาลแบบนี้ 
ได้ส.ส.แบบนี้ ได้ ส.ว. แบบสอพอ ไม่มี ล.ลิง ไม่ได้มีบทบาทในการช่วยกลั่นกรองกฎหมายอย่างแท้จริง และได้สภาฯ 
หน้าตาแบบนี้ เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยธรรมชาติของตัวมันเองไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเขาพอใจที่จะอยู่
อย่างนี้ต่อไป ใครจะบ่น ใครจะด่าก็ไม่สนใจ หูทวนลมแล้วอยู่ไปเรื่อยๆ ท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทั้งนี้ เริ่มจาก 5 ข้อคือ รัฐบาล
ต้องลาออก เลือกตั้งใหม่ ไม่เอา ส.ว.ชุดนี้ ไม่เอาองค์กรอิสระชุดนี้ และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 

ขณะที่นายอนุสรณ์ กล่าวว่า การฝ่าวิกฤตประเทศไทย ทางออกหนึ่งคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวไม่เห็นว่า
การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการแก้แบบเล็กหรือแก้บางมาตราจะแก้วิกฤตการณ์ของประเทศได้ หากจะแก้ต้องแก้ใหญ่ แก้
ด้วยพลังอ านาจของประชาชน และการแก้ครั้งนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาปัจจุบันเท่านั้น แต่แก้ปัญหาในอนาคตรวมทั้งอดีต ด้วย 
ส่วนตัวมีโมเดลที่เสนอคือ เสนอให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ (สสร.ปป.) โดยองค์ประกอบคือ 
1.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามพ้ืนที่จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน 2.มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 15-20 คน แล้ว
ยึดรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย เช่น ฉบับ 2540 เป็นต้นแบบ ท าให้การร่างใช้เวลาไม่นาน 3.มีตัวแทนจากภาค
ประชาสังคมหรือสถาบันที่ท างานเก่ียวกับประชาธิปไตยร่วมขับเคลื่อนด้วย  

ทั้งนี้ เวลาเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้น ต้องก าหนดกรอบเวลา จะได้ไม่มีการยื้อเวลาไปเรื่อยๆ เมื่อใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ ส.ว. ต้องหายไปตามการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนจะน าไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง แบบนี้ถึงจะไม่มีวิกฤติ. 
พท. เพื่อไทย แก้รธน. โภคิน วัฒนา ยุทธพร สมชัย อนุสรณ์-ธรรมใจ 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/59261 

 

https://www.thaipost.net/main/tag/พท.
https://www.thaipost.net/main/tag/เพื่อไทย
https://www.thaipost.net/main/tag/แก้รธน.
https://www.thaipost.net/main/tag/โภคิน
https://www.thaipost.net/main/tag/วัฒนา
https://www.thaipost.net/main/tag/ยุทธพร
https://www.thaipost.net/main/tag/สมชัย
https://www.thaipost.net/main/tag/อนุสรณ์-ธรรมใจ
https://www.thaipost.net/main/detail/59261
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หนา้แรก / การเมือง  

 

 

'วิษณ'ุ เผย รบ.ไร้ถกปมเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญญัตติแก้แฟลชม็อบ 
วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563, 17.06 น. 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายวิรัช 
รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล แจ้งในกลุ่มไลน์ ส.ส.พรรคร่วม
รัฐบาล ไม่ให้ร่วมลงชื่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนิสิต 
นักศึกษา ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 ว่า ไม่ทราบเรื่อง แต่การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัยท าได้ 2 
ทาง คือ การเข้าชื่อกันของสมาชิกรัฐสภา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกรัฐสภา หรือให้รัฐบาลเป็นผู้
เสนอ แต่ตอนนี้ในส่วนของรัฐบาล ยังไม่ได้มีการหารือกันถึงเรื่องดังกล่าว และส่วนตัวไม่มีความเห็นว่าควรจะเปิดประชุม
สภาสมัยวิสามัญเพื่อหารือเรื่องนี้หรือไม่ 

 

อ้างอิง :  https://www.naewna.com/politic/478121 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/478121
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"วิษณุ" ระบุรบ.ยังไม่หารือเปิดสภาแก้แฟลชม๊อบ ไม่ทราบ "วิรัช" แจ้งส.ส.ไม่ใหล้งชื่อ 
เผยแพร่: 9 มี.ค. 2563 16:38   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 

รองนำยกฯ เผย ไม่ทรำบเรื่อง ปธ.วิปรัฐ แจ้งส.ส.ไม่ให้ลงชื่อเปิดสภำหำแนวทำงแก้แฟลชม๊อบ รัฐบำลยังไม่ได้หำรือ 

 

  วันนี้ (9มี.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล แจ้งในกลุ่มไลน์ ส.ส.

พรรคร่วมรัฐบาล ไม่ให้ร่วมลงชื่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม

นิสิต นักศึกษา ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 ว่า ไม่ทราบเรื่อง แต่การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัยท าได้ 

2 ทาง คือ การเข้าชื่อกันของสมาชิกรัฐสภา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกรัฐสภา หรือให้รัฐบาลเป็นผู้

เสนอ แต่ตอนนี้ในส่วนของรัฐบาล ยังไม่ได้มีการหารือกันถึงเรื่องดังกล่าว และส่วนตัวไม่มีความเห็นว่าควรจะเปิดประชุม

สภาสมัยวิสามัญเพื่อหารือเรื่องนี้หรือไม่ 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000023741 

 

 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000023741
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สมาชิก ปชป.เดือด จี้ชิง่หนี รบ. หลังมีข่าวคนใกล้ชิด “ธรรมนสั” กกัตุนหน้ากาก อ้างหยุด
พายเรือให้โจรนั่ง 
เผยแพร่: 9 มี.ค. 2563 19:56   ปรับปรุง: 9 มี.ค. 2563 21:21   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
พรรคประชาธปัิตย ์(แฟ้มภาพ)  

ไลน์ ปชป.เดือด สมาชิกเห็นพ้อง จี้ “จุรินทร์” หยุดพายเรือให้โจรนั่ง ลาออกจากรัฐบาลแบบยุค “ชาติชาย” เซ่นข่าวคน

ใกล้ชิด “ธรรมนัส” ร่วมก๊วนกักตุนหน้ากากอนามัย ระบุ พรรคไม่มีอุดมการณ์ซึ่งเป็นจุดแข็ง แข่งกับพรรคอ่ืนยาก 

  วันนี้ (9 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีกรณีข่าวคนใกล้ชิด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ เก่ียวโยงถึงการกักตุนหน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้น เพ่ือจะส่งขายต่างประเทศในตลาดมืดสูงกว่าราคาควบคุมที่
รัฐบาลก าหนดหลายสิบเท่าตัวนั้น ปรากฏว่า ได้มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มไลน์อดีต ส.ส.ปชป. ปี 62 ที่มีทั้ง ส.ส.ปัจจุบัน
และอดีต ส.ส.ร่วมอยู่ด้วย 169 คน เร่ิมจาก นายเจริญ คันธวงษ์ อดีต ส.ส.กทม.และสมาชิกอาวุโส ได้โพสต์ข้อความ
แสดงความเห็นว่า “เรื่องคนใกล้ชิด รมช.กษ คนหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องขายหน้ากากอนามัย เป็นการส่งสัญญาญแล้วว่า มี
คนไม่เหมาะสมเข้ามาร่วม ครม. เป็นนักการเมืองเลวอย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ เคยด่านักการเมืองตอนยึดอ านาจใหม่ๆ 
ปชป.ต้องเตือนอย่างแรงว่า หาก รมต.เช่นนี้ยังอยู่ใน ครม. ปชป.ขอลาออกเพราะรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว ดังเช่น 
ปลายรัฐบาลชาติชาย มีแววว่า คนใน ครม. มีส่วนร่วมสร้างทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ผมก็เป็น รมช.เกษตรฯ อยู่ด้วย 
ท่านชวน หลีกภัย เตือนชาติชายแล้ว ไม่มีอะไรเกิดข้ึน ปชป.ลาออกจากการร่วมรัฐบาล บิ๊กจ๊อดยึดอ านาจต้นปี 2534 
  ขณะที่ นายสามารถ มะลูลีม อดีต ส.ส.กทม. ระบุว่า “จัดหนักได้ใจ” โดย นายอันวา สาและ ส.ส.ปัตตานี และ 
รองเลขาธิการพรรค ได้โพสต์ข่าวที่คอลัมนิสต์ “ปู จิตกร บุษบา” โพสต์แบนเนอร์ข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องผู้ตรวจการฯให้เสนอนายกฯ ปลด รมว.พาณิชย์ และ อธิบดีกรมการค้า
ภายใน ตามด้วยแบนเนอร์ข่าวรายการ “เรื่องเด่นเย็นนี้” ที่ลงรูป ร.อ.ธรรมนัส ที่พูดตอนแถลงข่าวที่สภาฯตอนเช้าว่า 
“หากมีพฤติกรรมกักตุนหน้ากากอนามัยจริง ถือเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายที่สุด รับไม่ได้” และข้อความที่ นายนิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เมื่อนับถือโจรเป็นกัลยาณมิตร หากโจรจะ
ขโมยหน้ากากอนามัยไปขาย ก็ธรรมดานี่ครับ ไม่เห็นแปลก สันดานโจรไง!!!”  
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  จากนั้น นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ โพสต์ว่า “ครั้งนี้ควรพิจารณาการร่วมรัฐบาล” โดย 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช โพสต์ว่า “ความเห็นของ อ.เจริญ ต้องถามเพ่ือน ส.ส.ของเราทุกคน ว่า เป็น
พฤติกรรมที่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ ของพรรคในการเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยัง ผมขอทบทวนความจ านะครับ 1. รับนโยบาย
ประกันรายได้ 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 3. มีการทุจริตคอร์รัปชัน”  
  ด้าน นายอันวา สาและ ส.ส.ปัตตานี ระบุว่า “ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับค าถามของพ่ีเทพไท ว่า เข้า 3 เงื่อนไข
หรือไม?่ ด้วยเหตุนี้แหละครับที่ผมและเพ่ือนสมาชิกเข้าชื่อขอเปิดประชุมใหญ่ เพ่ือให้สมาชิกมาแสดงความเห็นในปัญหา
ที่ได้เตรียมเอาไว้มากมายหลายประเด็นทั้ง 3 เงื่อนไขเลย ซึ่งผมและเพ่ือนสมาชิกเห็นว่าหากไม่แก้ไข พรรคคงจะไปไม่
รอด แต่หากที่ประชุมเห็นว่าคงไม่เป็นไร ต้องการร่วมรัฐบาลต่อไป ที่ประชุมก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผมมีเจตนาเช่นนี้
ครับ ที่ประชุมเอาไง ผมเอาด้วย”  
  นอกจากนี้ ยังมี นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โพสต์ว่า “ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราคงจะต้อง
ตัดสินใจไม่พายเรือให้โจรนั่งแล้วครับ!” ขณะที่ นายสามารถ ระบุต่อว่า “วันนั้นถ้าเราไม่ไว้ใจธรรมนัส สักคน เราจะดูดี
มากในสายตาประชาชน ยกมือไปแต่หัวใจร้องไห้ พรรค ปชป.ถ้าไม่มีเรื่องอุดมการณ์ เราจะแข่งกับคนอ่ืนยากครับ จุด
แข็งเราคืออุดมการณ์ ความศรัทธา ที่มีมากกว่าพรรคอื่น” 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000023827 
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จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 17.04 น.                      

พท.ชี้ รธน.60 ต้องจัดระเบียบ แนะตั้งสสร.ปป.ร่างใหม่ 

 
 

                    “เพ่ือไทย” ชี้รธน.60ยกเว้นหมวด1-2 ที่เหลือต้องจัดระเบียบใหม่ จวกการเมืองนอกสภาฯ ก้าวหน้า 
แต่การเมืองในสภาฯ กลับล้าหลัง สร้างวาทกรรมคนดีขึ้นมาหลอกลวงประชาชน แนะตั้ง สสร.ปป.ร่างรธน.ใหม่ 

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่พรรคเพ่ือไทย สถาบันสร้างไทย จัดเสวนาระดมความคิด “ฝ่าวิกฤติประเทศไทย ด้วยการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย 
นายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย นายยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง และนายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีต
กรรมการนโยบายและก ากับบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
  ทั้งนี้ แกนน าพรรคเพ่ือไทย อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ 
นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ตลอดจน ส.ส.เพ่ือไทย สมาชิกพรรคเพ่ือไทย และประชาชน เดินทางมาร่วมฟัง
เสวนาอย่างคึกคัก 
  นายโภคิน กล่าวช่วงหนึ่งว่า วันนี้หลายคนที่เคยสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เริ่มตีตัวออกห่าง เพราะรู้สึกแล้วว่า
ขณะนี้มันเริ่มไม่ใช่บ้าน ถ้ายังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไป รับรองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ารัฐบาลจะไม่ต่ ากว่า 30 พรรค 
นอกจากนี้ องค์กรอิสระขณะนี้ก็ไม่ต้องตอบโจทย์ประชาชน แค่ตอบโจทย์ของคนที่ตั้งมาก็พอ ถ้าบ้านออกแบบไม่ดี ไม่
ตอบโจทย์ประชาชน ไม่ตอบอนาคตของประเทศ  
 
เชื่อว่าต่อให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ออกไป ก็จะยังมีพล.อ.ประยุทธ์ 2 พล.อ.ประยุทธ์ 3 
ไม่จบสิ้น ซึ่งวันนี้เชื่อว่าประชาชนเริ่มที่จะตระหนักแล้ว ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยกเว้นหมวด1และหมวด2 ที่
เหลือจะต้องจัดระเบียบใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
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ด้านนายยุทธพร กล่าวว่า โครงสร้างรัฐธรรมนูญปัจจุบันมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจ เกิดความไม่สมดุล การเมือง
นอกสภาฯ ก้าวหน้า แต่การเมืองในสภาฯ กลับล้าหลัง ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 60 เป็นปัญหาตั้งแต่ที่มา เนื้อหา และ
กระบวนการ ซึ่งกระทบต่อทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยที่มาของรัฐธรรมนูญนั้นถูกร่างขึ้นด้วยการถูกควบคุม
ก ากับ การก าหนดกรอบล่วงหน้าจึงท าให้เนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับประชาชน ขณะที่กระบวนการร่างก็อยู่ในบรรยากาศที่ไม่
เป็นประชาธิปไตย ส่วนการท าประชามตินั้นท าอยู่บนความว่างเปล่า เป็นแบบมายาคติที่ท าให้คนเห็นว่ามีส่วนร่วม ทั้งๆ 
ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมจริง ดังนั้น รัฐธรรมนูญ 60 จึงขาดการมีส่วนร่วม และกลายเป็นกติกาของฝ่ายเดียว 

นายวัฒนา กล่าวว่า รัฐธรรมนูญคือกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคม จะได้รับการยอมรับก็ต้องคนในสังคมเห็น
ด้วย แต่วันนี้ถูกก าหนดจากเพียงฝ่ายเดียว จึงน ามาซึ่งปัญหา เป็นการออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับคนยึดอ านาจ 
สร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระบวนการยุติธรรม จนกลายเป็นการน ามาซึ่งความขัดแย้งในสังคม 
รัฐธรรมนูญควรจะต้องเพ่ิมอ านาจการตรวจสอบให้กับประชาชน เช่น คดีใดที่ประชาชนเป็นคู่ความกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
จะต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนโดยประชาชน เป็นต้น  
  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างวาทกรรมคนดีขึ้นมาหลอกลวงประชาชน เพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ แต่ไม่มีจริง 
ที่ผ่านมาสังคมไทยหลีกเลี่ยงหลักการมาโดยตลอด จึงมีศรีธนญชัย มีลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะขึ้น ทั้งหมดก็เพราะ
กติกาการอยู่ร่วมกันดีไซน์ออกมาแบบนี้ จึงต้องแก้รัฐธรรมนูญโดยโยนอ านาจให้ประชาชนไปร่างกติกากันเอง  
  ขณะที่นายอนุสรณ์ กล่าวว่า การฝ่าวิกฤตประเทศไทย ทางออกหนึ่งคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวไม่เห็นว่า
การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการแก้แบบเล็กหรือแก้บางมาตราจะแก้วิกฤตการณ์ของประเทศได้อย่างไร หากจะแก้ต้องแก้
ใหญ่ แก้ด้วยพลังอ านาจของประชาชน และการแก้ครั้งนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาปัจจุบันเท่านั้น แต่แก้ปัญหาในอนาคตรวมทั้ง
อดีตด้วย ส่วนตัวมีโมเดลที่เสนอคือ เสนอให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ (สสร.ปป.) โดย
องค์ประกอบคือ 1.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามพ้ืนที่จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน  

2.มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 15-20 คน แล้วยึดรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย เช่น ฉบับ 2540 เป็นต้นแบบ ท าให้
การร่างใช้เวลาไม่นาน 3.มีตัวแทนจากภาคประชาสังคมหรือสถาบันที่ท างานเกี่ยวกับประชาธิปไตยร่วมขับเคลื่อนด้วย 
ทั้งนี้ เวลาเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้น ต้องก าหนดกรอบเวลา จะได้ไม่มีการยื้อเวลาไปเรื่อยๆ เมื่อใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส.ว.
ต้องหายไปตามการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนจะน าไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง แบบนี้ถึงจะไม่มีวิกฤติ                     

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/761916 
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พท. ล่าชื่อบี ้'ชวน' ส่งศาล รธน. ไขปม'บิ๊กตู่'พักบ้านหลวง 

อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 06.30 น.                      

 

 

                    “เพ่ือไทย”กัดไม่ปล่อย ล่าชื่อจี้“ชวน”ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “บิ๊กตู”่ ท าผิดรธน. ม.184 หรือไม่ 
กรณียังอยู่ในบ้านพักค่ายทหาร 

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า การอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่ผ่านมา ตนได้อภิปรายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
กรณีท่ียังคงใช้บ้านพักของทหาร แม้การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะจบลง แต่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย 
และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งตน และ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านประมาณ 56 คน ได้ลงนามในหนังสือเพ่ือ
ยื่นให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพล.อ.ประยุทธ์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา184 
กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในกรณีที่ยังพักในบ้านพักของข้าราชการทหารหลังเกษียณ อันอาจท าให้ความเป็น
รัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่  

  ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่า พล.อ.ประยุทธ์จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา184 เข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์ชัดเจน 
เพราะพล.อ.ประยุทธ์ขณะเป็นผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) จนมาเป็นหัวหน้าคสช. และมาเป็นนายกฯ สมัยที่สอง ก็
ยังพักอยู่บ้านพักของทหาร ทั้งๆ ที่นายกฯ เองก็มีบ้านพักส่วนตัว ส าหรับเรื่องความปลอดภัยที่นายกฯ อ้างก่อนหน้านี้
นั้นถือว่าฟังไม่ขึ้น. ...  

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/761919 
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ไลน์ ปชป.เดอืด บี ้ถอนตัวร่วมรัฐบาล แรง “ถึงเวลาหยุดพายเรือใหโ้จรนั่ง” 

ไทยรัฐออนไลน์9 มี.ค. 2563 17:51 น. 

 

ไลน์ ปชป.เดือด ทั้งวัน  “เจริญ” บี้ ควรถอนตัวร่วมรัฐบาล ขณะ “เทพไท” หนุน ต้องทบทวน 3 เงื่อนไขร่วมรัฐบาล 
ด้าน “พนิต” เล่นแรง ย้ า “ถึงเวลาหยุดพายเรือให้โจรนั่ง” 

วันที่ 9 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ หลังกรณีมีข่าวคนใกล้ชิดรัฐมนตรีในรัฐบาลเกี่ยวโยงถึง
การกักตุนหน้ากากอนามัยส่งขายต่างประเทศในตลาดมืดสูงกว่าราคาควบคุมที่รัฐบาลก าหนดหลายสิบเท่าตัวว่า เมื่อ
เวลา 12.58 น. นายเจริญ คันธวงษ์ อดีต ส.ส.กทม.และสมาชิกอาวุโส ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นในกลุ่มไลน์ 
“อดีต ส.ส.ปชป. ปี 62 ซึ่งมีสมาชิกรวม 169 คน ที่มีทั้ง ส.ส.ปัจจุบัน และอดีต ส.ส.ของพรรค ว่า “เรื่องคนใกล้ชิด 
รมช.กษ. คนหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องขายหน้ากากอนามัย เป็นการส่งสัญญาณแล้วว่า มีคนไม่เหมาะสมเข้ามาร่วม ครม. เป็น
นักการเมืองเลวอย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ เคยด่านักการเมืองตอนยึดอ านาจใหม่ๆ ปชป.ต้องเตือนอย่างแรงว่า หาก รมต.
เช่นนี้ยังอยู่ใน ครม. ปชป.ขอลาออกเพราะรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว ดังเช่น ปลายรัฐบาลชาติชาย มีแววว่าคนใน ครม.มี
ส่วนร่วมสร้างทางด่วน ดอนเมืองโทลเวย์ ผมก็เป็น รมช.เกษตร อยู่ด้วย ท่านชวน หลีกภัย เตือนชาติชายแล้ว ไม่มีอะไร
เกิดข้ึน ปชป.ลาออกจาการร่วมรัฐบาล บิ๊กจ๊อดยึดอ านาจต้นปี 2534 

ขณะที่ นายสามารถ มะลูลีม อดีต ส.ส.กทม. ระบุว่า “จัดหนักได้ใจ” โดย นายอันวา สา และ ส.ส.ปัตตานี และ
รองเลขาธิการพรรค ได้โพสต์ข่าวที่คอลัมนิสต์ ”ปู จิตกร บุษบา” โพสต์แบนเนอร์ข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องผู้ตรวจการฯ ให้เสนอนายกฯ ปลด รมว.พาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้า
ภายใน ตามด้วยแบนเนอร์ข่าวรายการ "เรื่องเด่นเย็นนี้" ที่ลงรูป ร.อ.ธรรมนัส ที่พูดตอนแถลงข่าวที่สภาฯ ตอนเช้าว่า 
"หากมีพฤติกรรมกักตุนหน้ากากอนามัยจริง ถือเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายที่สุด รับไม่ได้" และข้อความที่ นายนิพิฏฐ์ 
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อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เมื่อนับถือโจรเป็นกัลยาณมิตร หากโจรจะ
ขโมยหน้ากากอนามัยไปขาย ก็ธรรมดานี่ครับ ไม่เห็นแปลก สันดานโจรไง!!!" 

จากนั้น นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ โพสต์ว่า “ครั้งนี้ควรพิจารณาการร่วมรัฐบาล” โดย 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช โพสต์ว่า “ความเห็นของ อ.เจริญ ต้องถามเพ่ือน ส.ส.ของเราทุกคนว่า เป็น
พฤติกรรมที่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อของพรรคในการเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยัง ผมขอทบทวนความจ านะครับ 1. รับนโยบาย
ประกันรายได้ 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 3. มีการทุจริตคอร์รัปชัน” 
ตามมาด้วย นายอันวา สา และ ส.ส.ปัตตานี ที่ระบุว่า “ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับค าถามของพ่ีเทพไทว่า เข้า 3 เงื่อนไข
หรือไม?่ ด้วยเหตุนี้แหละครับที่ผมและเพ่ือนสมาชิกเข้าชื่อขอเปิดประชุมใหญ่ เพ่ือให้สมาชิกมาแสดงความเห็นในปัญหา
ที่ได้เตรียมเอาไว้มากมายหลายประเด็นทั้ง 3 เงื่อนไขเลย ซึ่งผมและเพ่ือนสมาชิกเห็นว่าหากไม่แก้ไข พรรคคงจะไปไม่
รอด แต่หากที่ประชุมเห็นว่าคงไม่เป็นไร ต้องการร่วมรัฐบาลต่อไป ที่ประชุมก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผมมีเจตนาเช่นนี้
ครับ ที่ประชุมเอาไง ผมเอาด้วย” 

ขณะที่ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โพตส์ว่า “ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราคงจะต้องตัดสินใจไม่
พายเรือให้โจรนั่งแล้วครับ!” 

ขณะที่ นายสามารถ ระบุต่อว่า “วันนั้นถ้าเราไม่ไว้ใจธรรมนัสสักคน เราจะดูดีมากในสายตาประชาชน ยกมือ
ไปแต่หัวใจร้องไห้ พรรค ปชป.ถ้าไม่มีเรื่อง อุดมการณ์ เราจะแข่งกับคนอ่ืนยากครับ จุดแข็ งเรา คือ อุดมการณ์ ความ
ศรัทธา ที่มีมากกว่าพรรคอื่น” 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1790813 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3721025 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7799?utm_source=homepage&utm_medium
=internal_referral&utm_campaign=debate 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1790813
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3721025
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7799?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/image_news/7799?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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"ปิยบุตร"ลั่นหมดเวลา"บิ๊กตู่"แนะเลิกกลไกสบืทอดอ านาจ 

 จันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 20.35 น.   

 
                 “ปิยบุตร”โพสต์ปชช.เห็นพ้อง “หมดเวลาประยุทธ์-รัฐบาลชุดนี้หมดบุญแล้ว” แนะยกเลิกกลไกสืบทอด
อ านาจ” 3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้” ยุบ “ส.ว.-ศาลรธน.-กกต.” เร่งแก้ รธน. เลิกผลพวงม.44    

           เมื่อวันที่ 9 มี.ค.นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “การลาออก
หรือยุบสภายังไม่เพียงพอ ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ยุบ 1 เลิก 1 แกเพ่ือจัดการกลไกการสืบทอดอ านาจ”โดยระบุว่า
รัฐบาลสืบทอดอ านาจจาก คสช. ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก าลังเผชิญหน้ากับวิกฤตด้านความชอบธรรมและ
ประสิทธิภาพในด้านความชอบธรรม รัฐบาลชุดนี้มีที่มาจากการสืบทอดอ านาจของ คสช. ตามกลไกของรัฐธ รรมนูญ 
2560 และยังใช้ทุกวิธีเพ่ือรักษาอ านาจและครองอ านาจต่อไป ตั้งแต่รัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 

นายปิยบุตร ระบุว่านายปิยบุตร ระบุต่อว่า ในด้านประสิทธิภาพ รัฐบาลชุดนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตหลายเรื่องตั้งแต่ต้นปี 2563 
ตั้งแต่ เศรษฐกิจ ปากท้อง น้ าสะอาด ฝุ่นพิษ การท่องเที่ยว ภัยแล้ง การกราดยิงที่โคราช COVID-19 รัฐบาลขาด
ความชอบธรรม แต่ยังมีฝีมือในการบริหารประเทศ ก็อาจช่วยฟ้ืนฟูความชอบธรรมกลับมาได้บ้างรัฐบาลมีความชอบ
ธรรม แต่ไม่มีฝีมือในการบริหารประเทศ อย่างน้อยประชาชนก็ยังให้โอกาส แต่รัฐบาลสืบทอดอ านาจของประยุทธ์ ขาด
ความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิง แล้วยังไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย ท าให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เริ่มเห็น
พ้องต้องกันว่า “หมดเวลาประยุทธ์” หรือ “รัฐบาลชุดนี้หมดบุญแล้ว” 

  นายปิยบุตร ระบุต่ออีกว่า มีข้อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกจากนายกรัฐมนตรี แล้วให้สภาเลือกคนใหม่
มาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน มีข้อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยุบสภา แล้วเลือกตั้งใหม่ ทั้งสองข้อเรียกร้องนี้ ไม่เพียงพอ
ต่อสถานการณ์ ด้วยระบบรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นกลไกของการสืบทอดอ านาจ ต่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก ส.ว. 
250 คน ก็จะมีส่วนเลือกคนแบบเดิมกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก เราก็จะได้คนแบบเดิม รัฐบาลแบบเดิม กลับมาอีก 
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ต่อให้ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ด้วยระบบการเลือกตั้งแบบนี้ เราก็จะได้ “สหพรรค” กลับมา และมี ส.ว. 250 คน เลือกคน
แบบเดิมกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก 

  นายปิยบุตร ระบุว่า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแก้ไขต้นตอของปัญหา นั่นคือ รัฐธรรมนูญ 2560 พรรคอนาคตใหม่ได้
เสนอนโยบายหลักเพ่ือใช้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 นั่นคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือเปิดทางให้มี
สภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งเพ่ือจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเข้าแทนที่รัฐธรรมนูญ 2560 

  พวกเรายังคงเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้ คือ การแสวงหา “ฉันทามติใหม่” ของประเทศร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ จ าเป็นต้องใช้เวลา และมีหลายฝ่ายที่ยังไม่เห็นพ้อง
ด้วย ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเรียกร้องว่าจ าเป็นต้องจัดการ “กลไกการสืบทอดอ านาจ” มิเช่นนั้นแล้ว การลาออก
ของ พล.อ.ประยุทธ์ หรือการยุบสภา จะไม่ช่วยอะไรเลย กลายเป็นเพียง “ทางลง-ทางรอด” ของประยุทธ์ แล้วเราก็จะ
ได้ นายกรัฐมนตรีแบบประยุทธ์ รัฐบาลแบบประยุทธ์ โดยที่ไม่มีชื่อประยุทธ์ กลับมาอยู่ดี 

  “ผมเสนอให้การรณรงค์ในช่วงเวลานี้ นอกจาก ให้ประยุทธ์ลาออก ให้ประยุทธ์ยุบสภา แล้ว จ าเป็นต้อง
เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร่งด่วน เพ่ือยกเลิกกลไกการสืบทอดอ านาจ 3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้ ดังต่อไปนี้ หนึ่ง 
ยุบ ส.ว. 250 คนตามบทเฉพาะกาล 5 ปีแรก ด้วยการยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 และมาตรา 272 
สอง ยุบศาลรัฐธรรมนูญ และตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นท าหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน สาม ยุบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งชั่วคราว ท าหน้าที่จัดการเลือกตั้งไปพลางก่อน”นายปิย
บุตร ระบุ 

  นายปิยบุตร ระบุอีกว่า สี่ เลิกมาตรา 279 เพ่ือยกเลิกบทบัญญัติรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศ 
ค าสั่ง คสช. ค าสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 และการกระท าท่ีเกี่ยวเนื่อง ห้า แก้มาตรา 256 เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น เหมือนกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 แน่นอนที่สุด การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ “3 ยุบ 1 เลิก 1 แก้” นี้ เป็นไปได้ยากยิ่ง ตราบใดที่วุฒิสภาไม่ยินยอม แล้วจะท าเช่นไรที่จะท าให้วุฒิสภา
ยอม คงเหลือเพียงสองวิธี ไม่เจ้าของ ส.ว. ต้องสั่งไปที่ ส.ว. ก็เจ้าของประเทศต้องกดดันให้ ส.ว. ยอมตาม 

ขอบคุณภาพและข้อความ Piyabutr Saengkanokkul - ปยิบุตร แสงกนกกุล ...  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/761949 
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แนะ”บิ๊กตู่” ระวังวิกฤตศรัทธาลุกลาม เอาอย่าง “รบ.มาร์ค” ให ้2 รมต.ลาออก ทั้งที่ไม่ผดิ 
วันที่ 9 มีนาคม 2563 - 16:46 น.  

 

 

 

“อดีตรองโฆษกปชป.” อัด “บิ๊กตู่”เป็นใบ้ ในวันที่คนทั้งชาติเดือดดาล หลังพบคณะท างาน “ธรรมนัส”พัวพัน 
กักตุนหน้ากากอนามัย ชี้ ไร้ภาวะผู้น า แนะ ตั้งกก.สอบ -ปรับครม. ตัดเนื้อร้าย ก่อนวิกฤตศรัทธาลุกลาม -เอาอย่าง 
“มาร์ค “ให้ 2รมต.ลาออก ทั้งที่ไม่ผิด 

  เมื่อวันที่ 9 มี.ค.นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟสบุ๊ก เรื่อง อย่าปล่อยให้คนทุจริตโค
วิด-19 ลอยนวล ว่า เห็นข่าวคณะท างานร.อกธรรมนัส พรหมเผ่า รวช.เกษตรฯ เข้าไปพัวพันกับการกักตุนหน้ากาก
อนามัย ในขณะที่คนทั้งประเทศจมอยู่กับความทุกข์ บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนหน้ากากอนามัย แต่นายกฯ กลับ
ท าได้เพียงแสดงสีหน้าเคร่งเครียด ไม่ตอบค าถามผู้สื่อข่าว ยิ่งตอกย้ าให้เห็นถึงการไร้สภาวะผู้น า เพราะในสถานการณ์
เช่นนี้ สิ่งที่นายกฯต้องสื่อสารกับสังคมเป็นล าดับแรกคือ ไม่เก็บคนชั่วเอาไว้ และต้องตรวจสอบจัดการอย่างเด็ดขาดให้
ถึงท่ีสุด 
  นายเชาว์ กล่าวว่า เมื่อนายกฯท าตัวเป็นใบ้ในวันที่คนทั้งชาติเดือดดาล แต่ไม่คิดแก้ปัญหา ตนจึงขอเสนอทาง
แก้ ดังนี้ 1. ตั้งคณะกรรมการจากคนกลาง ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัย
บ้าง เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องท ากันเป็นขบวนการอย่างแน่นอน จะตัดนายพิพิตนันท์ รักเอียด คณะท างานของรมช.เกษตรและ
สหกรณ์ ออกจากการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในเรื่องนี้ เพียงเพราะ มีการไปแจ้งความด าเนินคดี แบบขายผ้าเอาหน้ารอดไม่ได้
โดยเด็ดขาด และต้องสืบสาวลงลึกด้วยว่าหน้ากากอนามัยที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์ หลุดรอดไปได้อย่างไร
มีใครเข้าไปเอ่ียวกับการทุจริตบนความทุกข์ของประชาชนหรือไม่ ไม่ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต ารวจแบบคดี
ธรรมดา 2. กระทรวงพาณิชย์ต้องชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้เคยมีการให้ข่าว เกี่ยวกับสต็อค หน้ากากอนามัยในช่วงปลายเดือน
มกราคมว่ามีสูงถึง 200 ล้านชิ้นเพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ 5-6 เดือน หน้ากากอนามัยในส่วนนี้หายไปไหน เหตุ
ใดจ านวนจึงไปสอดรับกับการกักตุนหน้ากากอนามัยที่ ปรากฏข้อมูลอยู่ในขณะนี้  และท าไมในปัจจุบันจึงมีการพูดถึงแต่
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ปริมาณหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ในแต่ละวันเท่านั้น โดยไม่พูดถึงปริมาณหน้ากากอนามัยในสต๊อกเลย และ 3.
นายกรัฐมนตรีต้องรีบปรับครม. ตัดเนื้อร้ายทิ้ง ก่อนที่วิกฤตศรัทธาจะลุกลามมากไปกว่านี้ เพราะล าพังแค่ การบริหาร
จัดการหน้ากากอนามัยที่ล้มเหลว ก็ท าให้ประชาชนสิ้นหวังพอแล้ว ยังมีเรื่องการทุจริตถมทับเข้ามาอีก ถ้ายังไม่รีบ
จัดการ รัฐบาลก็ไม่ควรอยู่ต่อไป เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ 
“ผมจ าได้ว่าในสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีการกล่าวหารัฐมนตรี 2 ท่านของพรรคประชาธิปัตย์ว่าทุจริต นาย
อภิสิทธิ์สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันที และให้รัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านแสดงสปิริตลาออกจากต าแหน่ง เพ่ือพิสูจน์ให้เห็น
ว่าจริยธรรมทางการเมืองอยู่เหนือกฎหมาย แม้ข้อกล่าวหาไม่ชัดแจ้ง แต่เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของ
ประชาชน แม้สุดท้ายผลการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ออกมาว่า
รัฐมนตรีทั้ง 2 ท่านนั้นไม่ผิดก็ตาม แต่สิ่งที่เราได้เห็นคือธรรมาภิบาลของผู้น า ไม่ได้มาเพียงแค่ค าพูด แต่ต้องมาจากการ
กระท า” นายเชาว์ระบุ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2040278 
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