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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 16 เมษายน 2563 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เลขาฯ กกต. มีหนังสือแจ้ง 74 พรรค อ้างโควิด-19 เปน็เหตุเลือ่นจัด

ประชุมใหญ่ได ้
3 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ กกต. เปิดช่องให้พรรคการเมืองแจ้งเลื่อนประชุมใหญ่ได้ 4 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. ไฟเขียวพรรคการเมืองอ้างโควิดเลื่อนประชุมใหญ่ 5 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ กกต. แจ้ง 74 พรรคให้เลื่อนประชุมใหญ่พรรคปี 2563 ได้ 6 
5 MGR ออนไลน์ กกต. ร่อนหนังสือพรรค ชี้ช่องอ้างโควิด-19 เปน็เหตุเลื่อนประชุมใหญ่ได้ 7 
6 แนวหน้าออนไลน์ 74 พรรค เฮ!! กกต. ส่งหนังสือแจ้ง 'เลื่อนประชุมใหญ่'  8 
7 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ขอพรรคร่วม หยุดท าการเมือง ชี้ต้องเป็น รบ.ของคนไทยทั้ง ปท. 9 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ "บิ๊กตู่" ปราม! พรรคร่วมรัฐบาลหยุดตีกัน 10 
9 ไทยรัฐออนไลน์ ธนกร สวน เทพไท ไม่เข้าใจมารยาท ชั่งน า้หนักให้ดี ท าหน้าที่ รบ.หรือค้าน 11 
10 ไทยรัฐออนไลน์ เพ่ือไทย ชี้ ข้อมูลรัฐมั่ว ท าคนจนอดได้เงินเยียวยา จี้ เลิกพ่ึง AI 13 
11 เดลินิวส์ออนไลน์ "ทักษิณ" มอบเงินผ่านส.ส.แจกแอลกอฮอล์ ชาวอีสานได้ก่อน 14 
12 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “ชวน” ยนืยันประชุมสภาฯ นัดแรก 27 พ.ค 15 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' เตรียมแผนประชุมสภาฯ ปรับตามสถานการณ์โควิด 16 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อดีตบิ๊กข่าวกรอง' โพสต์ข้อความ ศบค. มาถูกทางแล้ว 17 
2 ไทยรัฐออนไลน์ บทบรรณาธิการ : ห้ามโกงใต้ภาวะฉุกเฉิน 18 
3 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วีระ' ถล่มรัฐบาลระย าไม่หยุด ฉวยโอกาสโควิดกู้เงิน 1 ล้านล้าน 19 
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วันที่ 15 เมษายน 2563 - 16:20 น. 

เลขาฯ กกต. มีหนังสอืแจ้ง 74 พรรค อ้างโควิด-19 เป็นเหตุเลื่อนจดัประชุมใหญ่ได ้

 

 

 

 

“นายทะเบียนพรรคการเมือง ” มีหนังสือแจ้ง 74 พรรค อ้างโควิด-19 เป็นเหตุเลื่อนจัดประชุมใหญ่พรรคปี 63 ได้ 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ลงนามในหนังสือเพ่ือตอบข้อซักถามของ 22 พรรคการเมืองกรณีสอบถามว่า
สามารถเลื่อนการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองที่ต้องด าเนินการภายในเดือนเมษายน 2563 ออกไปได้หรือไม่ และมี
หนังสือเวียนถึง 52 พรรคการเมืองที่ไม่ได้สอบถามเพ่ือชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ได้รับทราบด้วย โดยในหนังสือท่ีแจ้งนั้นระบุ
ว่า การด าเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 
เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรค โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อ านาจแก่ 
กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากพรรคการเมืองไม่
สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219 เป็นโรคติดต่อ
อันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2140997 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2140997
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/01/28-5.jpg
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กกต. เปิดชอ่งให้พรรคการเมืองแจ้งเลื่อนประชุมใหญ่ได ้

                    "พ.ต.อ.จรุงวิทย์” นายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือแจ้ง 74 พรรค อ้างโควิดเป็นเหตุเลื่อน

ประชุมใหญ่พรรคปี 63 ได้  

พุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 15.51 น.        

 

          เมื่อวันที่ 15 เม.ย.  ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ใน

ฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ลงนามในหนังสือเพ่ือตอบข้อซักถามของ 22 พรรคการเมือง กรณีสอบถามว่า

สามารถเลื่อนการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองที่ต้องด าเนินการภายในเดือนเม.ย. 2563 ออกไปได้หรือไม่ และมี

หนังสือเวียนถึง 52 พรรคการเมืองที่ไม่ได้สอบถามเพ่ือชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ได้รับทราบด้วย  

โดยในหนังสือท่ีแจ้งนั้นระบุว่า การด าเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 ของ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดระยะเวลา

ในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรค โดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้อ านาจแก่กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองใน

การเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว 

         อย่างไรก็ตาม หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 219 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ  2558 และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/769161 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/769161
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15 Apr 2020 15:47 น. 

กกต. ไฟเขียวพรรคการเมืองอ้างโควิดเลื่อนประชุมใหญ ่

 

 

กกต.ไฟเขียวพรรคการเมืองอ้างโควิดเลื่อนประชุมใหญ่15 Apr 2020 15:47 น.อ่าน 47 ครั้ง 

“จรุงวิทย์” มีหนังสือแจ้ง 74 พรรคการเมืองอ้างโควิด-19 เป็นเหตุเลื่อนประชุมใหญ่พรรคปี 63ได ้

วันนี้ (15 เม.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ใน
ฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ลงนามในหนังสือเพ่ือตอบข้อซักถามของ 22 พรรคการเมืองกรณีสอบถามว่า
สามารถเลื่อนการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองที่ต้องด าเนินการภายในเดือนเม.ย. 2563 ออกไปได้หรือไม่  และมี
หนังสือเวียนถึง 52 พรรคการเมืองที่ไม่ได้สอบถามเพ่ือชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ได้รับทราบด้วย   

โดยในหนังสือท่ีแจ้งนั้นระบุว่า การด าเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 
ของพ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรค โดยไม่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายใดให้อ านาจแก่กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว   

 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/429976?utm_source= 

 

 

 

 

 

 

https://www.thansettakij.com/content/politics/429976?utm_source
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15 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 18:21 น. 

กกต. แจ้ง 74 พรรคให้เลื่อนประชมุใหญ่พรรคปี 2563 ได ้

 

 

15 เม.ย. 63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ในฐานะ

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ลงนามในหนังสือเพ่ือตอบข้อซักถามของ 22 พรรคการเมืองกรณีสอบถามว่าสามารถ

เลื่อนการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองที่ต้องด าเนินการภายในเดือนเม.ย. 2563 ออกไปได้หรือไม่  และมีหนังสือเวียน

ถึง 52 พรรคการเมืองที่ไม่ได้สอบถามเพ่ือชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ได้รับทราบด้วย  โดยในหนังสือที่แจ้งนั้นระบุ ว่า การ

ด าเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.)พรรคการเมือง พ.ศ.2560 เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรค โดยไม่มี

บทบัญญัติของกฎหมายใดให้อ านาจแก่กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว 

แต่อย่างไรก็ตาม 

 หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ 2558 และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

อำ้งองิ : https://www.thaipost.net/main/detail/63236 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/63236
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กกต. ร่อนหนังสือพรรค ช้ีช่องอา้งโควิด-19 เป็นเหตเุล่ือนประชุมใหญไ่ด ้

เผยแพร่: 15 เม.ย. 2563 16:04   ปรบัปรุง: 15 เม.ย. 2563 16:15   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน์  

 

เลขาฯ กกต. ระบุมีหนงัสือแจง้ 74 พรรคการเมือง ช้ีช่องอา้งโควิด-19 เป็นเหตเุล่ือนประชุมใหญ่ 

พรรคปี 63 ได ้

         วันน้ี (15 เม.ย.) ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองไดม้ีหนังสือตอบขอ้ซักถามกลับไปยงั 22 พรรคการเมือง กรณี

สอบถามว่า สามารถเล่ือนการจดัประชุมใหญ่พรรคการเมืองท่ีตอ้งด าเนินการภายในเดือน เม.ย. 2563 ออกไป

ไดห้รือไม่ และมีหนังสือเวียนถึง 52 พรรคการเมืองท่ีไม่ไดส้อบถามเพ่ือช้ีแจงเร่ืองดังกล่าวใหไ้ดร้บัทราบดว้ย 

โดยในหนังสือท่ีแจง้น้ัน ระบุวา่ การด าเนินการจดัประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองตามมาตรา 43 และมาตรา 61 

ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติัแก่หวัหน้าพรรค โดยไม่มี

บทบญัญติัของกฎหมายใดใหอ้ านาจแก่ กกต. หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองในการเล่ือน หรือขยายระยะเวลา

ดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากพรรคการเมืองไม่สามารถจดัประชุมใหญ่ได ้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุข ได้

ประกาศโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 219 เป็นโรคติดต่ออนัตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 และนายกรฐัมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีไดป้ระกาศสถานการณฉุ์กเฉินทัว่ราชอาณาจกัรตาม พ.ร.ก.บริหารราชการ

ในสถานการณฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2548 สามารถแจง้เหตุดงักล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพ่ือจะไดด้ าเนินการ

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

อา้งอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000039329 

 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000039329
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วันพุธ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563, 16.46 น. 

74 พรรค เฮ!! กกต. สง่หนังสือแจ้ง 'เลื่อนประชุมใหญ่' อ้าง 'โควิด' เป็นเหต ุ

 

นายทะเบียนพรรคการเมือง การเมือง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา กกต. พรรคการเมือง เลื่อนประชุมพรรคการเมือง 

  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ลงนามในหนังสือเพ่ือตอบข้อซักถามของ 22 พรรคการเมือง กรณี

สอบถามว่าสามารถเลื่อนการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง ที่ต้องด าเนินการภายในเดือน เม.ย.2563 ออกไปได้หรือไม่ 

และมีหนังสือเวียนถึง 52 พรรคการเมือง ที่ไม่ได้สอบถาม เพ่ือชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ได้รับทราบด้วย  

โดยในหนังสือท่ีแจ้งระบุว่า การด าเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง ตามมาตรา 43 และมาตรา 61 

ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560 เป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติแก่หัวหน้าพรรค โดยไม่มี

บทบัญญัติของกฎหมายใดให้อ านาจแก่ กกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง ในการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาดังกล่าว 

แต่อย่างไรก็ตาม หากพรรคการเมืองไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และนายกรัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

อ้างอิง; https://www.naewna.com/politic/486659 
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"บ๊ิกตู่" ขอพรรคร่วม หยุดท าการเมือง ช้ีตอ้งเป็น รบ.ของคนไทยทั้ง ปท. ลัน่ตอ้งไม่

ทุจริตเด็ดขาด วอนฝ่ายโจมตีฟังเหตผุล  

สยามรัฐออนไลน์ 15 เมษายน 2563 15:59 น. กำรเมอืง  

 

        

พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแถลงในตอนทา้ย

ว่า "วนัน้ีตอ้งขอความร่วมมือกบัพรรคร่วมรฐับาลใหห้ยุดการท าเพ่ือการเมืองไปก่อน วนัน้ีเป็นเร่ืองของการบา้น 

การบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงตอ้งดูแลพ่ีนอ้งประชาชนคนไทย เพราะเราตอ้งเป็นรฐับาลของประชาชนทุกคนใน

ประเทศ ขณะเดียวกนัอีกฝ่ายท่ีก าลงัโจมตีอยู่ในขณะน้ี ขอใหฟั้งเหตุฟังผล บางทีพูดแลว้ท าใหค้นคลอ้ยตามได้

ง่าย ตรงน้ีคิดว่าอนัตรายอย่างยิ่ง หากมาท าตรงน้ีแลว้จะรูว้่ามนัยากแค่ไหน มนัเส่ียงอนัตรายแค่ไหน ในการใช้

จ่ายงบประมาณเหล่าน้ี ผมขอย า้วา่จะตอ้งไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด ฉะน้ันทุกคนจะตอ้งช่วยกนัตรวจสอบรกัษา

สิทธ์ิ ของตวัเอง ซ่ึงสิทธ์ิ 5,000 บาทก็ตอ้งไดร้บั 5,000 บาท แต่ไมใ่ช่เอาไปใหเ้ขาแลว้ยอมไดสิ้ทธ์ิ 4,000 บาท 

หรือ 3,000 บาท ผมคิดว่ามนัไม่ใช่ ฉะน้ันขอใหอ้ดทนและขอโทษทุกคน หากยงัไม่ไดร้ับโดยทัว่ถึงกัน วนัน้ี

หลายส่วน รบัฟังทั้งภาคเอกชน ธุรกิจเอาเอ็มอี ผูค้า้ปลีกรายย่อย ผมฟังหมดทุกคน ขอ้เสนอเยอะแยะไปหมด 

รฐับาลก็จ าเป็นตอ้งเอาเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาวา่จะใชว้งเงินไปท าอะไรไดบ้า้ง 

 

อา้งอิง : https://siamrath.co.th/n/147501 

 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/147501
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200415/8dbf7705e64b4936c4fba0125026979dc86b469a1a4389ff97ad66f73de342d2.jpeg?itok=n-Tj3sfv
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"บ๊ิกตู"่ ปราม! พรรคร่วมรฐับาลหยุดตีกนั  

                    "บ๊ิกตู่"ขอพรรคร่วมรฐับาลหยุดท าการเมือง มุ่งการบา้นดูแลปชช.คนไทยทั้งปท. วอนฝ่านคา้น

หยุดโจมตีหนัมาฟังเหตุฟังผล บอกมาท าตรงน้ีจะรูว้า่มนัยาก-เส่ียงอนัตรายแค่ไหน ลัน่ตอ้งไมทุ่จริตเด็ดขาด                                   

 พุธท่ี 15 เมษายน 2563 เวลา 14.19 น.        

 

     

 

เมื่อวนัท่ี 15 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าววา่ วนัน้ีตอ้งขอ

ความร่วมมือกบัพรรคร่วมรฐับาลใหห้ยุดท าการเมืองไปก่อน วนัน้ีเป็นเร่ืองของการบา้น การบริหารราชการ

แผ่นดิน ซ่ึงตอ้งดูแลพ่ีน้องประชาชนคนไทย เพราะเราตอ้งเป็น รฐับาลของประชาชนทุกคนในประเทศ 

ขณะเดียวกนัอีกฝ่ายท่ีก าลงัโจมตีอยูใ่นขณะน้ี ขอใหฟั้งเหตุฟังผล บางทีพดูแลว้ท าใหค้นคลอ้ยตามไดง้่าย ตรงน้ี

คิดวา่อนัตรายอยา่งยิ่ง หากมาท าตรงน้ีแลว้จะรูว้า่มนัยากแค่ไหน มนัเส่ียงอนัตรายแค่ไหนในการใชจ้่าย

งบประมาณเหล่าน้ี ตนขอย า้วา่จะตอ้งไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาด. 

         ผูส่ื้อขา่วรายงานวา่ในช่วงท่ีผ่านมามีการโตเ้ถียงกนัไปมาระหวา่งนายธนกร วงับุญคงชนะ โฆษกพรรค

พลงัประชารฐั (พปชร.) กบันายเทพไท เสนพงศ ์ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย ์กรณีท่ีนายเทพไทวิ

พากษวิจารณม์าตรการเยียวยาเงิน 5,000 บาท โดยนายธนกรก็ไดส้วนกลบัระบุว่านายเทพไทไมเ่ขา้ใจมารยาท

ทางการเมืองท่ีต าหนิรฐับาลตลอดเวลา 

 

อา้งอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/769137 
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15 เม.ย. 2563 14:25 น. 

ธนกร สวน เทพไท ไม่เข้าใจมารยาท ชั่งน า้หนักให้ดี ท าหน้าที่ รบ.หรือค้าน 

 
"ธนกร" สวน "เทพไท" ไม่เข้าใจมารยาททางการเมือง ย้อนเจ็บ ถ้าอยากเป็น ส.ส.จนตัวสั่น คงส่งญาติพี่น้องลง
เลือกตั้งท้องถิ่น โดยไม่สนคนในพรรคเหมือนบางพรรคไปแล้ว เหน็บ ชั่งน า้หนักให้ดีท าหน้าที่พรรคร่วมรัฐบาลหรือ
ฝ่ายค้าน 

วันที่ 15 เม.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนเป็นนักการเมืองที่เจียมตัว แต่
ด้วยต าแหน่งหน้าที่ คือ ปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของพรรค จึงไม่อยากออกมาตอบโต้อะไร นายเทพไท เสนพงษ์ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เพราะวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาตอบโต้ไปมา แต่เป็นเวลาที่จะต้องท างานแก้ปัญหาโค
วิด-19 แต่ที่ต้องออกมาพูดเพราะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงในมาตรการเยียวยา 5,000 บาทให้กับพ่ีน้องประชาชนที่
เดือดร้อน ไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรส่วนตัว ทั้งนี้ ตนเคารพนายเทพไท ในฐานะนักการเมืองรุ่นพ่ี แต่ก็ทนไม่ได้เช่นกัน ที่เห็น
พฤติกรรมนายเทพไท ซึ่งเป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล แต่กลับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต าหนิรัฐบาลแทบทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตนก็อดทน แต่นายเทพไท ก็ไม่ได้เข้าใจมารยาททางการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาล 
ยังคงออกมาต าหนิรัฐบาลตลอดเวลา ครั้งนี้ ตนก็ออกมาชี้แจงด้วยถ้อยค าที่สุภาพ แต่กลับถูกนายเทพไทดูถูกดูแคลน แต่
ไม่เป็นไร ตนเป็นลูกชาวบ้าน รับได้ และเชื่อว่าคนนครศรีธรรมราชเองก็ทราบดีว่านายเทพไทเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม 
การที่นายเทพไทออกมาวิจารณ์รัฐบาลนั้น เชื่อว่าทุกคนทราบดีว่าสมควรหรือไม่ แม้ไม่มีใครพูด แต่ใช่ว่าเขาจะเห็นด้วย
กับพฤติกรรมดังกล่าว วันนี้รัฐบาลรับฟังค าแนะน าจากทุกฝ่าย จึงไม่มีเวลาจะไปตอบโต้อะไร 

 นายธนกร กล่าวอีกว่า ตนไม่เคยแกว่งปากหาศัตรู แต่ตนต้องท าหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน
เข้าใจ อยากถาม นายเทพไทเหมือนกันว่า หากในสมัยที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วถูก ส.ส.พรรค
ร่วมรัฐบาลออกมาต าหนิการท างานทุกวัน นายเทพไท จะอยู่เฉยๆ ใช่หรือไม่ ส่วนกรณีท่ีนายเทพไท อบรมสั่งสอนตนใน
ฐานะนักการเมืองรุ่นพี่นั้น ในเรื่องที่ดีๆ ตนก็จะรับไว้ ที่ส าคัญ อยากจะบอกนายเทพไทว่า รัฐบาลภายใต้การน าของ  
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ท างานหามรุ่งหามค่ า เพ่ือต่อสู้กับโควิด -19 ตนก็ท างาน
ทุกวัน ไม่ได้นั่งบนหอคอยงาช้าง และไม่ได้อยากเป็น ส.ส.จนตัวสั่น ที่ผ่านมา ก็ไม่เคยแม้แต่จะส่งพ่ีน้องลงสมัครสนาม
เลือกตั้งท้องถิ่นแย่งกับใครในพรรคให้พรรคต้องปวดหัว เพราะถ้าหากเป็น ส.ส.แล้วต้องแลกกับการสร้างความวุ่นวาย
ให้กับพรรค ตนขอไม่เป็นยังจะดีกว่า ทั้งนี้ คนเราไม่ว่าจะเป็นอะไรขอให้เป็นคนดีของสังคม ท างานเพ่ือประชาชนและ
ประเทศชาติก็พอแล้ว เพราะหากเป็น ส.ส.แล้วไม่คิดท าอะไรให้กับประชาชน ก็อย่าเป็นเสียดีกว่า อย่างไรก็ตาม หวังว่า 
นายเทพไทจะเข้าใจ และไม่ต้องมาตอบโต้อะไรอีก เอาเวลาไปช่วยรัฐบาลท างานให้ประชาชนดีกว่า 

 "การเป็นปากเสียงให้กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องค านึงถึงเรื่องของมารยาทด้วย เพราะนี่คือ พรรคร่วม
รัฐบาล ไม่ใช่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเดียว ส่วนที่บอกว่า เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และต้องตรวจสอบควบคุมฝ่าย
บริหาร และท้วงติงข้อผิดพลาดของรัฐบาลนั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องชั่งน า้หนักด้ วยว่า น า้หนักระหว่างการตรวจสอบ
รัฐบาล กับการช่วยรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชนนั้นมันสมดุลกันหรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้น ก็ไม่ต่างอะไรกับฝ่าย
ค้านที่คอยตรวจสอบการท างานของรัฐบาลอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากพูดมากกว่าท า ประชาชนย่อมจ าได้ดีว่าที่ผ่านมาเคยมี
ผลงานอะไรบ้าง" นายธนกร กล่าว... 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1821353 
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15 เม.ย. 2563 15:14 น. 

เพื่อไทย ชี้ ข้อมลูรัฐมัว่ ท าคนจนอดได้เงินเยียวยา จี้ เลิกพึ่ง AI 

 

“เพ่ือไทย” ชี้ ข้อมูลรัฐมั่ว ท าคนจนอดได้เงินเยียวยา เตือนรัฐ ไม่เร่งจบปัญหาอีก 2 เดือน คนตกงานพุ่งเกิน 10 ล้านคน 
ชี้ เลือกพ่ึงเทคโนโลยี AI หันให้ความส าคัญกับผู้น าท้องถิ่นคัดกรอง ปชช. 

วันที่ 15 เม.ย. นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า จากกรณีการจ่ายเงินเยียวยา 
ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ส่งผลประชาชนหลายล้านคน ไม่มีงาน
ท า ตกงาน หอการค้าไทย ประเมินจะมีคนตกงานจากวิกฤติโควิด-19 รวมแล้วกว่า 7,130,200 คน หากสถานการณ์
ยืดเยื้อ 2-3 เดือน อาจส่งผลท าให้มีแรงงานตกงานเพ่ิมขึ้นเป็น 10 ล้านคน เป็นตัวเลขที่สูงมาก และยังไม่ชัดเจน
เศรษฐกิจว่าจะฟ้ืนตัวเมื่อใด การจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและใช้เวลาไม่นาน 
รัฐต้องทุ่มเทสรรพก าลัง ที่มีอยู่เพ่ือจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง รวมทั้งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า 
รัฐบาลสามารถจัดการได้ รวมทั้งรัฐต้องมีแผนงานในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จะใช้งบประมาณเท่าไรก็ต้องใช้ใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพ หากไม่เร่งด าเนินการ หวั่นเศรษฐกิจในประเทศจะซบเซาหนัก ส่งผลกระทบ
กับความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ 

นายภาควัต กล่าวต่อว่า ผลการด าเนินการโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" พบว่าเกิดปัญหามาก ส่วนหนึ่งมาจาก
ฐานข้อมูลประชาชนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ประชาชนกว่า 5 ล้านคนผิดหวังที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ผลการเยียวยา 
พบว่า คนที่ได้ ไม่จนจริง คนจนจริงไม่ได้ ข้อมูลในระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มั่วมาก หลายคนไม่ได้ท าการเกษตร แต่
ถูกระบบ AI ระบุว่า เป็นเกษตรกร หรือนักศึกษา ปัญหาเกิดจากฐานข้อมูลของรัฐที่ป้อนเข้าระบบไม่ตรงกับความเป็น
จริง ส่งผลให้ประชาชนผิดหวัง เพราะเงิน 5,000 บาท มีความหมายกับครอบครัวของประชาชนในสภาวะเช่นนี้มาก 

 “รัฐควรปรับรูปแบบการท างานเลิกพ่ึงพาเทคโนโลยี แล้วให้ความส าคัญกับผู้น าท้องถิ่นในการคัดกรอง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง รวมทั้งปรับฐานข้อมูลของประชาชนใหม่ เพราะฐานเดิมของกระทรวงการคลัง 
ใช้ไม่ได้แล้ว หากไม่ปรับปรุงการท างานหรือรูปแบบการเยียวยา ปัญหาก็จะไม่จบและเชื่อว่าจะก่อให้เกิดปัญหาในการ
จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรอย่างแน่นอน” นายภาควัต กล่าว... 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1821386 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1821386


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 

 

"ทักษิณ" มอบเงินผ่านส.ส.แจกแอลกอฮอล์ ชาวอีสานได้ก่อน 

พุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 15.34 น.   

 
      

“ทักษิณ”มอบเงินผ่าน ส.ส.พท. จัดหาแอลกอฮอล์แจกประชาชนทั่วประเทศ เบื้องต้นอีสานแจกแล้ว 3 จังหวัด 

     เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธาน ีพรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี รู้สึกห่วงใยประชาชนคนไทยทุกคน เนื่องจากขณะนี้เกิดปัญหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ
ขาดแคลน จึงได้มอบเงินจ านวนหนึ่งเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผ่านส.ส.พรรคเพื่อไทยทั่วประเทศ เพ่ือจัดหาแอลกอฮอล์
มาแจกจ่ายให้กับประชาชน พ้ืนที่ละ 100-200 ขวด แต่ภาคอีสานนั้น 

         นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย รวมทั้งนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้า
พรรคเพ่ือไทย และตน ได้ร่วมกันสมทบเงินอีกจ านวนหนึ่ง โดยทยอยแจกไปแล้วใน 3 จังหวัดคือ อุบลราชธานี ยโสธร 
และอ านาจเจริญ จังหวัดละ 15,000 ขวด เพราะในพ้ืนที่ภาคอีสานนั้นขาดแคลนอย่างมาก หรือถ้ามีจ าหน่ายก็จ าหน่าย
ในราคาแพงมาก ซึ่งตรงนี้คือความห่วงใยจากนายทักษิณ ขณะที่ภาคอ่ืนๆ นั้น ส.ส.เพ่ือไทยจะทยอยแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนหลังจากนี้ด้วยเช่นกัน  

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แอลกอฮอล์ที่แจกให้กับประชาชนนั้นบรรจุในขวดใส เป็นแอลกอฮอล์75% โดยมีภาพของ
นายทักษิณพร้อมกับระบุข้อความว่า “เป็นห่วงพ่ีน้องชาวไทย จากใจ ทักษิณ ชินวัตร นายกฯ คนที่ 23”  

 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/769155 
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“ชวน” ยืนยันประชุมสภาฯ นัดแรก 27 พ.ค 

.การเมือง        16 เม.ย. 2020 10:39:53 

 
 

 

 

 

 

รัฐสภา 16 เม.ย.- "ชวน" ประธานสภา หายเป็นปกติ กลับมาท างานที่รัฐสภาแล้ว ฝากขอบคุณทุกความห่วงใย 
ยืนยันประชุมสภาฯ นัดแรก 27 พ.ค. เตรียมความพร้อมเรียบร้อย ส่วน ส.ส. ต้องกักตัว 14 วัน ก่อนหรือไม่ ต้อง
รอดูสถานการณ์ตอนนั้น 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 เม.ย.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ 

อาคารรัฐสภา ตามปกติแล้ว หลังเข้ารักษาอาการป่วยท่อน้้าดีอักเสบตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน และเพ่ิงออกจาก
โรงพยาบาลวานนี้ (15 เม.ย.)   
นายชวน กล่าวว่า อาการอาการดีขึ้นแล้ว หมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล จึงมาท้างานในวันนี้   ขอบคุณทุกคนที่
แสดงความเป็นห่วง  

นายชวน ยังกล่าวถึง การเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ว่า จะมีการ
ประชุมนัดแรก วันที่ 27 พฤษภาคม นี้ ส่วน ส.ส.ที่อยู่ต่างจังหวัด จ้าเป็นต้องเดินทางมากรุงเทพฯ ก่อนประชุม 14 วัน 
เพ่ือกักตัวสังเกตอาการหรือไม่  จะต้องรอดูมาตรการของรัฐบาลในขณะนั้นก่อน ว่ายังห้ามเดินทางอยู่หรือไม่ แต่หากถึง
เวลานั้น ยังมีมาตรการห้ามเดินทางอยู่ ส.ส.ก็ไปไหนไม่ได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ก็อาจมีปัญหาด้วย แต่ตอนนี้ยังมีเวลาประเมิน
สถานการณ์ได้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม  

อย่างไรก็ตาม นายชวน กล่าวว่า ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมความพร้อมในการประชุมไว้
แล้ว ภายใต้สมมุติฐานสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติ โดยเฉพาะห้องประชุม ที่มีการจัดให้เว้นระยะห่างของที่นั่ง 1 ที่นั่ง เว้น 
1 ที่นั่ง โดยชั้นล่างจะใช้ได้ราว 400 ที่นั่ง จึงต้องใช้ชั้นบนอีก 80 ที่นั่ง แต่เมื่อใกล้ถึงวันเปิดรัฐสภา จะเชิญผู้น้าฝ่าย
ค้าน และทุกพรรคการเมือง มาหารือว่า จะใช้วิกฤติที่เกิดขึ้นครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ในการท้างาน และไม่เป็นอุปสรรคได้
อย่างไร 
 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e97d389e3f8e40af443979c 
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'ชวน' เตรียมแผนประชุมสภาฯ ปรบัตามสถานการณ์โควิด ยังไม่สรปุกกัตัว ส.ส.
เดินทางจากต่างจังหวัด 
 

16 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:59 น. 

 

 

 

 

 

16 เม.ย.63 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงแนวทางการเตรียมประชุมสภาฯ
และความจ าเป็นที่จะต้องกักตัวส.ส.ที่มาจากจังหวัดที่มีการเชื้อ ว่า ต้องรอดูผลจากการพิจารณาของรัฐบาลว่า
กระบวนการห้ามเดินทางจะมีผลถึงเมื่อไหร่ ดังนั้น ขณะนี้จึงยังตอบไม่ได้ เพราะหากมีการห้ามเดินทางส.ส.หรือ
เจ้าหน้าที่อาจจะเดินทางไม่ได้ และมีผลกระทบต่อการท างาน อย่างไรก็ตาม เรายังมีเวลาถึงวันที่ 22 พ.ค. ซึ่งตอนนั้นจะ
มาดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร 

"สภาได้เตรียมว่าหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและมีการประชุมปกติตามกฎหมาย สภาเปิดวันที่ 22 พ.ค. 
และเปิดประชุมวันแรกวันที่ 27-28 พ.ค. เราก็ได้เตรียมห้องประชุมส.ส. โดยจะก าหนดที่นั่งส.ส.ให้นั่งห่างกัน เพ่ือความ
ปลอดภัยของทุกคน" นายชวน กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63299 
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ศบค. มาถกูทางแลว้ 'อดีตบ๊ิกข่าวกรอง' เตือนการด์อยา่ตก อยา่ใหน้กัการเมือง                

ผูไ้ม่หวงัดียุยงมวลชนออกมาสรา้งปัญหา 

15 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:13 น.      

 

 

15 เม.ย. 63 - นายนนัทิวฒัน ์สามารถ อดีตรองผูอ้  านวยการส านกัข่าวกรองแห่งชาต ิโพสตข์อ้ความผ่าน

เฟซบุก๊ระบุว่า "การด์อยา่ตก 

         สปัดาหท่ี์ผ่านมา จ านวนคนติดเช้ือของไทยลดลงอย่างชดัเจน ท าใหเ้กิดความหวงัวา่ รฐับาลจะผ่อนคลาย

มาตรการล็อกดาวน์ลง เพ่ือกลับเขา้สู่สถานการณ์ปกติ มาตรการท่ี ศบค.ใชเ้ป็นมาตรการท่ีถูกตอ้ง ท าให้

สถานการณ์ดีขึ้ น หากผ่อนคลายมาตรการเร็วเกินไป สถานการณ์ตีกลบั มีคนติดเช้ือเพ่ิมขึ้ นจากความสบายๆ

ของคนไทย เลิกอยู่บา้น เลิกคุมระยะห่าง social distancing เหมือนสิงคโปร์ ญ่ีปุ่น เราจะกลับมากระชับ

มาตรการไดอ้ยา่งเดิมหรือไม ่คนไทยจะยอมร่วมมือเหมือนเดิมมัย้ 

ความจริงมาตรการท่ีรฐัใชอ้ยู่น้ี คนไทยรบัไดแ้ลว้ คุมต่อไปจนถึงส้ินเดือนน้ี และค่อยประเมินกนัทีอีก

ดีกว่ามั้ย ไม่ตอ้งรีบดูแลเยียวยาคนท่ีเดือดรอ้นใหร้วดเร็วถว้นหน้า ดูแลอารมณค์น อย่าใหนั้กการเมือง ผูไ้ม่หวงั

ดียุยงมวลชนออกมาสรา้งปัญหา" 

นนัทิวฒัน-์สามารถ โควิด  

อา้งอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63207 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/tag/นันทิวัฒน์-สามารถ
https://www.thaipost.net/main/tag/โควิด
https://www.thaipost.net/main/detail/63207
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16 เม.ย. 2563 05:03 น. 

 

                บทบรรณาธกิาร : ห้ามโกงใต้ภาวะฉุกเฉิน 

การรณรงค์เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตยังเดินหน้าต่อไป หลังจากท่ีนายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ประกาศผ่าน “ไทยรัฐ” ว่า “อย่าฉวยวิกฤติโกงชาติ” แล้ว องค์กรได้ออก
แถลงการณ์สนับสนุนรัฐบาลกรณีที่เตรียมงบ ประมาณ 1.97 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 อย่างทันท่วงที 
 แถลงการณ์ขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันภาคเอกชน ระบุว่า งบประมาณมหาศาล ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและการกู้ ล้วนเป็นเงินภาษีหรือภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนด้วยภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ จึงต้องใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ขอให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ถ้ามีการทุจริตต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด
รุนแรง 
 การบริหารราชการแผ่นดินภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในปัจจุบัน อ านาจสูงสุดอยู่ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 
(ศบค.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการ และมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ศบค.โดยมีเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นประธาน 
กรรมการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ และมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน 
 เป็นการบริหารประเทศของข้าราชการและโดยข้าราชการนายกรัฐมนตรีก็มีพ้ืนฐานเป็นข้าราชการ ส่วน
นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี หรือเป็น ส.ส.ถูกลดบทบาทอย่างน้อยชั่วคราว แต่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชน
ยังมุ่งม่ันท าหน้าที่ องค์กรนี้เคยมีบทบาทส าคัญร่วมกับภาครัฐ ในการต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อหลายปีก่อน 
 เมื่อตอนที่รัฐบาลปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ใหม่ๆ เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันออกมาเตือนสัง คมผ่าน
สื่อมวลชนว่า มีการวิ่งเต้นเจรจาซื้อขายต าแหน่งระดับสูง ในบางกระทรวงทบวงกรม แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจ
เรื่องราวจึงเงียบหายไปแสดงว่ายังมีความพยายามที่จะท าการทุจริต ในวงการเมืองและข้าราชการ โดยไม่กลัวกฎหมาย 
 ทั้งๆที่กฎหมายก าหนดโทษไว้รุนแรงมาก เช่น ป.อาญามาตรา 149 ระบุว่า เจ้าพนักงานหรือสมาชิกสภานิติ
บัญญัติ ที่เรียกรับสินบน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต แต่ผู้ที่มี
อ านาจอาจไม่เกรงกลัว กฎหมาย เพราะถ้ามีอ านาจเสียอย่าง แม้จะท าผิดร้ายแรงแค่ไหน ก็ไม่มีใครเอาผิดปล่ อยให้
ลอยนวล 
 น่ากังวลว่าขณะนี้อยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มีมาตรา 17 ระบุว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชก าหนดนี้ “ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย” หากเป็นการกระท าที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ไม่เกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น แต่ถ้าเป็นการกระท าท่ีไม่สุจริตจะต้องรับโทษหรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1821118 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1821118
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16 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:55 น.       

 

 

'วีระ' ถล่มรัฐบาลระย าไม่หยุด ฉวยโอกาสโควิดกู้เงิน 1 ล้านล้านจะเอาไปช่วยประชาชน
หรือซื้ออาวุธ 

16 เม.ย.63 -  นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น(คปต.) โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กว่า ระย าไม่หยุดจริงๆ 

 
วันที่ 7 เมษายน 2563 นายอุตตมะ สาวนายน รมต.คลังประกาศจะขยายการจ่ายเงินช่วยประชาชนจาก 3 

เดือนเป็น 6 เดือนจนถึงเดือนกันยายน หลอกให้ประชาชนหลงดีใจ พอวันรุ่งขึ้น (8 เมษายน 2563) กระทรวงการคลังก็
ให้นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ออกมาประกาศว่ากระทรวงการคลังยืนยันจะ
ช่วยเหลือประชาชน 3 เดือน แต่จะช่วยเหลือถึง 6 เดือนหรือไม่ต้องรอดูสถานการณ์ก่อน โดยยืนยันว่า "พ.ร.ก.กู้เงินที่
ออกมานั้น ท าให้รัฐสามารถเยียวยาช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 6 เดือนฯ" (ย้อนไปดูข่าวเก่าได้เลย มันยืนยันเช่นนี้จริงๆ) 
 มาวันนี้ 15 เมษายน 2563 พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี กลับออกมาพูดหน้าตาเฉยว่าเงินช่วยเหลือประชาชน
อาจช่วยได้เพียงเดือนเดียว โดยเอาพ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท มาอ้างว่าจ าเป็นต้องรอให้เสร็จก่อน ทั้งๆที่ยังมี
ประชาชนอีกหลายล้านคนที่ไปลงทะเบียนไว้ ยังไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียว  เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทก้อนนั้น อ้างว่าจะ
เอามาช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนจากโรคโควิท-19 พอสถานการณ์การควบคุมโรคโควิท-19 ดีขึ้น ก็จะเอาเงินกู้นั้น
ไปใช้เรื่องอ่ืนใช่ไหม? จะเอาไปซื้ออาวุธอีกใช่ไหม? 

ตอนที่ประกาศ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินให้ประชาชนอยู่กับบ้าน จนพวกเขาต้องตกงานขาดรายได้กันเป็นล้าน
คน ท าไมไม่พูดความจริงทั้งหมดว่ารัฐบาลอาจจะไม่มีเงินช่วยเหลือประชาชน โกหกหลอกลวงประชาชนเช่นนี้ โดนส้น
ตีนประชาชนแน่ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63278 
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