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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 มนีาคม 2563 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 
ที ่
 

ข่าว  
สนง.กกต.  

เลขที่ 

 
เรื่อง 

 
ส่ือ 

 
หัวข้อข่าว 

 
หน้า 

1 21/2563 สนง.กกต. ปิดให้บริการ 
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
ห้องสมุด เพ่ิมมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด 
COVID 19 

MGR ออนไลน์ 
 
 
ส านักข่าวไทย
ออนไลน์ 

กกต.งดให้บริการศูนย์ศึกษา ปชต.-
ห้องสมุด ป้องกันโควิด -19 แพร่
ระบาด 
อดีต อนค.แจ้งช าระบัญชีต่อ กกต.
แล้ว หลังถูกสั่งยุบพรรค 

4 
 
 
5 

 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทย อดีต อนค.แจ้งช าระบัญชีต่อ กกต.แลว้ หลังถูกสั่งยุบพรรค 6 
2 ข่าวสดออนไลน์ กกต. เล็งยึดเงินกู้ 191 ลา้น ธนาธร เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 7 
3 MGR ออนไลน์ “ธนาธร” แจ้งช าระบัญชีต่อ กกต.แล้วหลังยุบ อนค.  8 
4 คมชัดลึกออนไลน์ "อนาคตใหม"่ แจ้งช าระบัญชี ยบุพรรคตามค าสั่งศาล 9 
5 แนวหน้าออนไลน์ ‘อดีตอนค.’แจง้ช าระบัญชีต่อกกต. หักหนี้สิน-เงินกู ้191 ล้าน เหลือยกให้

มูลนิธิกระจกเงา 
10 

6 เนชั่นสุดสัปดาห์ สะพัด รัฐเตรียมประกาศเคอร์ฟิว คุมเข้มห้ามออกนอกบ้าน 11 
7 เนชั่น 22 ออนไลน์ สะพัด รัฐเตรียมคุมเข้ม-ห้ามออกจากบ้าน ประกาศ "เคอร์ฟิว" 12 
8 คมชัดลึกออนไลน์ กทม.ออกประกาศฉบับใหม่ ขอ ปชช.อยู่บ้าน-งดเดินทางออก กทม. 13 
9 มติชนออนไลน์ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 4 สั่งจ าคุก ส.ส.เพ่ือไทย 15 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ คุกกราวรูด! ส.ส.เพ่ือไทยโดนด้วย 3 ปี คดีแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน มิชอบ 
17 

11 MGR ออนไลน์ ครูเมืองขอนแก่นฉาว ! ศาลคดีทุจริตฯ สั่งคุก 3 ปี ส.ส.เพ่ือไทย            
พร้อมอดีต ผอ.ร.ร.ดังเพียบ 

18 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
12 คทมชัดลึกออนไลน์ ตัดสินจ าคุก ส.ส.พรรคเพื่อไทยน รวมทั้งอดีตข้าราชการรวม 13 คน 20 
13 สยามรัฐออนไลน์ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 4 สั่งจ าคุก 3 ปี “บัลลังก์" สส.เพ่ือไทย 21 
14 มติชนออนไลน์ “บิ๊กตู”่เริ่มท างานเหลื่อมเวลา จ่อถกมาตรการช่วยคนหยุดงาน-ยังไม่

ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 
22 

 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เนชั่นออนไลน์ "เชื้ออุบัติใหม่" ในสถานการณโ์ควิด-19 24 
2 ประชาชาติธุรกิจ สภา 500 ผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ ในดงงูเหา่ ซักฟอกมวยล้ม โกงเสียบบัตร 26 
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กกต.งดให้บริการศูนย์ศึกษา ปชต.-ห้องสมดุ ป้องกันโควิด-19 แพรร่ะบาด 
เผยแพร:่ 23 มี.ค. 2563 16:25   ปรับปรุง: 23 มี.ค. 2563 16:49   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

 

 
 

  กกต.แจ้งปิดให้บริการ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยฯ-ห้องสมุด ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  
วันนี้ (23 มี.ค.) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กกต.ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนที่ต้องติดต่อราชการกับ
ส านักงาน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน จึงได้จัดท ามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพ่ือ
เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเพ่ิมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคดังกล่าวให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
  ทั้งนี้ ส านักงาน กกต.จึงงดการให้บริการการเข้าชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  และห้องสมุดและนิทรรศการ
ประชาธิปไตยของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โดยจะเปิด
ให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 
สามารถศึกษาข้อมูลได้ท่ี library.ect.go.th 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000029321 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000029321
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กกต.ปิดให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยฯ- ห้องสมุด        

23 มี.ค. 2020 18:00:38  

 
 

 
 
  ส านักงานกกต.23 มี.ค.-สนง.กกต.ปิดให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและห้องสมุดและนิทรรศการ
ประชาธิปไตย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่าง
ต่อเนื่อง กกต.ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนที่ต้องติดต่อราชการกับส านักงาน   รวมทั้งผู้บริหาร
และพนักงานของส านักงาน จึงจัดท ามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพ่ือเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  

ส านักงานกกต.จึงงดการให้บริการการเข้าชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและห้องสมุดและนิทรรศการ
ประชาธิปไตยของส านักงาน เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่
ภาวะปกติ  ส าหรับผู้ที่ ต้องการใช้บริ การห้องสมุด อิ เล็ กทรอนิกส์  (E-Library) สามารถศึกษาข้อมูล ได้ ที่  
library.ect.go.th.-ส านักข่าวไทย       
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5e7896d6e3f8e40af94292e0 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5e7896d6e3f8e40af94292e0


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

 
 

 
อดีต อนค.แจ้งช าระบัญชีต่อ กกต.แล้ว หลังถูกสั่งยุบพรรค 
23 มี.ค. 63 | 16:16 น.  
 
 
 
 
 

 
 
  กกต. 23 มี.ค.- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งบัญชีและงบ
แสดงฐานทางการเงิน รวมทั้ง เอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรค เพ่ือด าเนินการเรื่องการช า ระบัญชี มายังส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา หลังถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค กรณีกู้
เงิน 191.2 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กกต. ด าเนินการรวบรวม เพ่ือส่งให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ด าเนินการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้น ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 95  โดยจะใช้เวลาช าระบัญชี 
180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง และขยายได้อีกไม่เกิน 180 วัน หากไม่แล้วเสร็จ  เบื้องต้น 
สตง.จะประเมินยอดเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อน และเม่ือหักหนี้สิน และค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงเงินกู้ จ านวน 191.2 ล้านบาท
ด้วย  หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ก็ให้โอนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่ข้อบังคับพรรคก าหนด โดยอดีตพรรค
อนาคตใหม่ได้ก าหนดองค์กรสาธารณกุศลไว้เป็นมูลนิธิกระจกเงา 
  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในส่วนของส านักงาน กกต. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิฉัย
ยุบพรรค โดยมีเหตุผลว่าเงินกู้ 191.2 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้ หรือ
ควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้น จะถือว่าเงินกู้ดังกล่าวจะต้อง
ถูกยึดเข้าเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ตามมาตรา 78 (6) ของกฎหมายเดียวกันหรือไม่  ซึ่งในส่วนนี้ก็
อาจจะต้องมีการฟ้องร้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยด้วย .- ส านักข่าวไทย   
 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/view/5e787e87e3f8e40af442d016 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/view/5e787e87e3f8e40af442d016
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กกต. เล็งยึดเงินกู้ 191 ล้าน ธนาธร เข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง  
23 มี.ค. 2563 - 17:59 น. 

การเมือง  

 

  กกต. - เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ 
(อนค.) ได้ส่งบัญชีและงบแสดงฐานทางการเงิน รวมทั้งเอกสารการเงินของพรรค เพื่อด าเนินการเรื่องการช าระ
บัญชี มายังส านักงานกกต. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา 

หลังถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค กรณีกู้เงิน 191.2 ล้านบาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่กกต. ก าลังรวบรวม 
เพื่อส่งให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด าเนินการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้น ตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 95 
โดยจะใช้เวลาช าระบัญชี 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง และขยายได้อีกไม่เกิน 
180 วัน หากไม่เสร็จ 

เบื้องต้นสตง. จะประเมินยอดเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อน และเมื่อหักหนี้สินและค่าใช้จ่าย รวมถึงเงินกู้ 
191.2 ล้านบาทด้วย หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู ่เท่าใด ก็ให้โอนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่ข้อบังคับพรรค
ก าหนด โดยอดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้ก าหนดองค์กรสาธารณกุศล ไว้เป็นมูลนิธิกระจกเงา 
ทั้งนี้ ส านักงานกกต. อยู่ระหว่างพิจารณาว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิฉัยยุบพรรค โดยมีเหตุผลว่าเงินกู้ 191.2 ล้าน
บาท เข้าข่ายเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม
มาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง จะถือว่าเงินกู้ดังกล่าวต้องถูกยึดเข้าเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ตาม
มาตรา 78 (6) ซึ่งส่วนนี้อาจต้องฟ้องร้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3806746 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_3806746
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/03/ธนาธร-.jpg
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“ธนาธร” แจ้งช าระบญัชีต่อ กกต.แล้วหลังยบุ อนค. เงินที่กู้อาจใหศ้าลวินิจฉัย 
เผยแพร:่ 23 มี.ค. 2563 16:25   ปรับปรุง: 23 มี.ค. 2563 16:52   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

 
ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ อดตีหัวหนา้พรรคอนาคตใหม ่(แฟ้มภาพ) 

 
 

“พ่อฟ้า” แจ้งช าระบัญชีต่อ กกต.แล้ว หลังถูกศาลัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ รับอาจมีการร้องให้ศาลวินิจฉัย
เงินที่กู้มา  
  วันนี้ (23 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งบัญชีและงบ
แสดงฐานทางการเงินรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคเพ่ือด าเนินการเรื่องการช าระบัญชีมายังส านักงาน กกต.
แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังพรรคถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคกรณีกู้เงิน 191.2 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างเจ้าหน้าที่ กกต.ด าเนินการรวบรวมเพ่ือส่งให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ด าเนินการช าระบัญชีให้
เสร็จสิ้นตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 60 มาตรา 95 ซึ่งจะใช้เวลาช าระบัญชี 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองและขยายได้อีกไม่เกิน 180 วันหากไม่แล้วเสร็จ เบื้องต้น สตง.จะประเมินยอดเงินค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดก่อน และเมื่อหักหนี้สินและค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้รวมถึงเงินกู้จ านวน 191.2 ล้านบาทด้วย แล้วหากยังมีทรัพย์สิน
เหลืออยู่เท่าใดก็ให้โอนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่ข้อบังคับพรรคก าหนด โดยอดีตพรรคอนาคตใหม่ได้ก าหนดองค์กรสา
ธารณกุศลไว้เป็นมูลนิธิกระจกเงา 
  แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ในส่วนของส านักงาน กกต.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวิ
นิฉัยยุบพรรค โดยมีเหตุผลว่าเงินกู้ 191.2 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยรู้
หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้นจะถือว่าเงินกู้ดังกล่าว
จะต้องถูกยึดเข้าเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา 78 (6) ของกฎหมายเดียวกันหรือไม่ ในส่วนนี้
ก็อาจจะต้องมีการฟ้องร้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยด้วย 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000029322 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000029322
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"อนาคตใหม่" แจง้ช าระบญัชี ยบุพรรคตามค าสัง่ศาล 
23 มีนาคม 2563 - 19:24 น.  

 

 

 

"ธนาธร" ส่งเอกสารแจ้งช าระบัญชี ยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อ กกต.แล้ว หลังถูกศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบพรรค ยัง
ต้องลุ้นข้อกฎหมายทรัพย์สินของพรรคโอนให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือยึดเข้ากองทุนพัฒนาการเมือง 
           ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) - 23 มี.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่
ผ่านมา นายธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน 
รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรค เพื่อด าเนินการเรื ่องการช าระบัญชีมายังส านักงานกกต.  หลังพรรค
อนาคตใหม่ ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค กรณีกู้เงิน 191.2 ล้านบาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่กกต.เร่งรวบรวมเอกสาร
เพ่ือส่งให้กับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ด าเนินการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้น ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 
60 มาตรา 95 โดยจะใช้เวลาช าระบัญชี 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง และขยาย
ได้อีกไม่เกิน 180 วันหากไม่แล้วเสร็จ 
  ไม่อยากพลาดข่าวสารส าคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official 
คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน  
           ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สตง.จะประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเมื่อหักหนี้สิน และค่าใช้จ่าย รวมถึงเงินกู้
จ านวน 191.2 ล้านบาท หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดก็ให้โอนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่ข้อบังคับพรรค
ก าหนด โดยอดีตพรรคอนาคตใหม่ได้ก าหนดโอนทรัพย์สินให้กับมูลนิธิกระจกเงา  
           ขณะเดียวกัน ส านักงานกกต. อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิฉัยยุบ พรรค โดยมี
เหตุผลว่าเงินกู้ 191.2 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่า
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้นจะถือว่าเงินกู้ดังกล่าวจะต้องถูก
ยึดเข้าเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา 78 (6)ของกฎหมายเดียวกันหรือไม่ ซึ่งอาจต้องยื่น
ฟ้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/424024 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/424024
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หนา้แรก / การเมือง  

‘อดีตอนค.’แจ้งช าระบัญชีต่อกกต. หักหนี้สิน-เงินกู1้91ล้าน เหลือยกให้มูลนิธิกระจกเงา 
วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.44 น. 
 

 

 
 

 
‘อดีตอนค.’แจ้งช าระบัญชีต่อกกต. หักหนี้สิน-เงินกู้191ล้าน เหลือยกให้มูลนิธิกระจกเงา 
23 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งบัญชีและงบ

แสดงฐานทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรค เพ่ือด าเนินการเรื่องการช าระบัญชีมายังส านักง าน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา หลังพรรคถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
พรรคจากกรณีกู้เงิน 191.2 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ กกต.ด าเนินการรวบรวมเพ่ือส่งให้กับส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ด าเนินการช าระบัญชีให้เสร็จสิ้นตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 60 มาตรา 95 โดยจะใช้
เวลาช าระบัญชี 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมืองและขยายได้อีกไม่เกิน 180 วันหากไม่แล้ว
เสร็จ 

เบื้องต้น สตง.จะประเมินยอดเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อน และเมื่อหักหนี้สินและค่าใช้จ่าย ซึ่งตรงนี้รวมถึงเงินกู้
จ านวน 191.2 ล้านบาทด้วย หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดก็ให้โอนให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่ข้อบังคับพรรค
ก าหนด โดยอดีตพรรคอนาคตใหม่ได้ก าหนดองค์กรสาธารณกุศลไว้เป็นมูลนิธิกระจกเงา 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในส่วนของส านักงาน กกต. ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยยุบ
พรรค โดยมีเหตุผลว่าเงินกู้ 191.2 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควร
รู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้นจะถือว่าเงินกู้ดังกล่าวจะต้องถูกยึด
เข้าเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามมาตรา 78 (6) ของกฎหมายเดียวกันหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้อาจต้องมี
การฟ้องร้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยด้วย 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/481213 
 

 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/481213
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สะพัด รัฐเตรียมประกาศเคอร์ฟิว คุมเข้มห้ามออกนอกบ้าน 
23 มีนาคม 2563 - 21:35 น.  

 
 

มีรายงานว่าในวันอังคารที่ 24 มีนาคม รัฐบาลเตรียมประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในขั้นที่สูงขึ้น โดยจะมีมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด/ มาตรการห้ามรวมตัวกันท ากิจกรรม
ทุกประเภท / และห้ามออกจากบ้านในเวลาที่ก าหนด หรือที่เรียกว่า  "เคอร์ฟิว" 
อ่านข่าว-"อนุทิน" ถอนหายใจหลังเจอถาม "ประกาศเคอร์ฟิว" ห้ามออกจากบ้าน 
แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่มีการยืนยันว่ามาตรการที่จะถูกยกระดับขึ ้นทั ้งหมดนี้ จะใช้การขอความร่วมมือ หรือ
ประกาศบังคับใช้กฎหมาย แต่แหล่งข่าวในรัฐบาลยืนยันตรงกันว่า จะต้องยกระดับมาตรการขึ้นอย่างแน่นอน  
และน่าจะต้องบังคับด้วยกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาได้พยายามขอความร่วมมือแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ยังคงมีประชาชน
เดินทางข้ามจังหวัด และฝ่าฝืนไปรวมตัวกันในสถานที่ต่างๆ เช่น ตามริมหาด /  ท าให้ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม
สูงขึ้นหลายเท่าตัว และมีแนวโน้มสูงขึ้นไปถึงหลักแสนภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือนข้างหน้า 
   นอกจากนั้นการใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ ที่เน้นการส ารวจ ติดตาม และการเฝ้า
ระวัง ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ / เหตุนี้เองจึงมีข่าวการยกระดับมาตรการ 
และหากเป็นมาตรการทางกฎหมาย ก็น่าจะเป็นการใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548 หรือ "พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ" กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลพลเรือนในการระดมสรรพก าลังจากทุก
ภาคส่วนเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง /  โดย
การประกาศต้องใช้มติคณะรัฐมนตรี จึงต้องรอลุ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคมว่าจะมีการประกาศหรือไม่ และ
เม่ือประกาศแล้วจะมีมาตรการเข้มอะไรตามมาหรือเปล่า เช่น เคอร์ฟิว หรือมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน 
รวมถึงมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด 
   มีรายงานว่า ขณะนี้สถานีโทรทัศน์บางแห่งได้จัดเตรียมสถานที่ให้พนักงานที่รับผิดชอบการออกอากาศ 
ได้พักค้างคืนที่ส านักงานแล้ว เพราะคาดการณ์ว่ารัฐบาลน่าจะประกาศมาตรการเคอร์ฟิว หรือห้ามออกนอก
เคหะสถานในเวลาที่ก าหนด 
           CR.เนชั่นทีวี 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/424049?adz= 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/423781?utm_source=tiein&utm_medium=internal_referral
https://www.komchadluek.net/news/regional/424049?adz
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สะพัด รัฐเตรียมคุมเขม้-ห้ามออกจากบ้าน ประกาศ "เคอร์ฟิว" 
23 มี.ค. 2563 

 
 
มีรายงานว่าในวันอังคารที่ 24 มีนาคม รัฐบาลเตรียมประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ในขั้นที่สูงขึ้น โดยจะมีมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด / มาตรการห้ามรวมตัวกันท ากิจกรรมทุกประเภท 
/ และห้ามออกจากบ้านในเวลาที่ก าหนด หรือที่เรียกว่า "เคอร์ฟิว"  

แม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่มีการยืนยันว่ามาตรการที่จะถูกยกระดับขึ้นทั้งหมดนี้ จะใช้การขอความร่วมมือ หรือ
ประกาศบังคับใช้กฎหมาย แต่แหล่งข่าวในรัฐบาลยืนยันตรงกันว่า จะต้องยกระดับมาตรการขึ้นอย่างแน่นอน และน่า
จะต้องบังคับด้วยกฎหมาย เพราะท่ีผ่านมาได้พยายามขอความร่วมมือแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ยังคงมีประชาชนเดินทางข้าม
จังหวัด และฝ่าฝืนไปรวมตัวกันในสถานที่ต่างๆ เช่น ตามริมหาด / ท าให้ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นหลายเท่าตัว และ
มีแนวโน้มสูงขึ้นไปถึงหลักแสนภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือนข้างหน้า 

นอกจากนั้นการใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ ที่เน้นการส ารวจ ติดตาม และการเฝ้าระวัง ยังไม่
เพียงพอที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ / เหตุนี้เองจึงมีข่าวการยกระดับมาตรการ และหากเป็น
มาตรการทางกฎหมาย ก็น่าจะเป็นการใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ 
"พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ" 

กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลพลเรือนในการระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนเพ่ือป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ และสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในวงกว้าง / โดยการประกาศต้องใช้มติคณะรัฐมนตรี 
จึงต้องรอลุ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคมว่าจะมีการประกาศหรือไม่ และเมื่อประกาศแล้วจะมีมาตรการเข้มอะไรตามมา
หรือเปล่า เช่น เคอร์ฟิว หรือมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน รวมถึงมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด 
มีรายงานว่า ขณะนี้สถานีโทรทัศน์บางแห่งได้จัดเตรียมสถานที่ให้พนักงานที่รับผิดชอบการออกอากาศ ได้พักค้างคืนที่
ส านักงานแล้ว เพราะคาดการณ์ว่ารัฐบาลน่าจะประกาศมาตรการเคอร์ฟิว หรือห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลาที่
ก าหนด 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378767131/?qline= 

https://www.nationtv.tv/main/content/378767131/?qline
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กทม.ออกประกาศฉบบัใหม่ ขอปชช.อยู่บ้าน-งดเดนิทางออกกทม. 
23 มีนาคม 2563 - 14:03 น.  

 
 

  

23 มีนาคม 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ไดอ้อกประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุม
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  

 
         เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVD19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการ
ส าคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 พบการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางส าคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจ ากัดการชุมนุมของประชาชน
เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคใน
สถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง 
   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึง
ประกาศแนวทางการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ 

1.ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 1.1 หากท่านยังไม่มีเชื้อในร่างกาย 
ท่านอาจได้รับเชื้อระหว่างการเดินทาง 1.2 หากท่านมีเชื้อในร่างกายเพียงเล็กน้อยซึ่งอาจหายเองได้ การเดินทาง
อาจเป็นการเพิ่มเชื้อในร่างกายและท าให้มีอาการหนักขึ้น 1.3 หากท่านมีเชื ้อในร่างกาย ท่านจะเป็นพาหะและ
น าพาเชื้อไปสู่ผู้อื่นระหว่างการเดินทาง รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครั ว ณ ภูมิล าเนาของท่าน ซึ่งอาจเป็น
ผู้สูงอายุและเด็ก 

2.ขอความร่วมมืออยู่ในที่พักอาศัย หมั่นท าความสะอาดที่พักพ้ืนผิวสัมผัสห้องสุขา ดูแลสุขภาพและป้องกัน
ตนเองและคนในบ้านจากการติดเชื้อ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากนอกบ้าน  

3.ขอความร่วมมือสถานที่ท างานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานที่ท างาน จัดให้มีมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้วยการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสและห้องสุขา การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-
2 เมตรโดยทันทีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานและบุคลากร เช่น การ
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ใช้หน้ากากอนามัย การจัดจุดบริการเจลล้างมือ และการจัดการขยะ โดยด าเนินการตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด และพิจารณามาตรการเหลื ่อมเวลาการท างานการท างานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล 

4.ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปยังสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคคิด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที ่โกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย พักสังเกตอาการในที่พักอาศัย โดยป้องกันตนเองตาม
ค าแนะน าส าหรับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย หายใจล าบาก 
ให้ไปพบแพทย์ 
  5.ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด และควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร จากผู้อ่ืน 

6.ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะท าให้มีคนมา
รวมกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุมสัมมนาอบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ 
คอนเสิร์ต กองถ่ายท าละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการ
สด 

7.ขอความร่วมมือขนส่งมวลขนทุกประเภทลดความแออัดของผู ้โดยสารที่มาใช้บริการ เช่น เพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายตั ๋วโดยสาร จัดให้มีการเว้นระยะห่า งไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร จากผู ้อื ่น เพิ่มจ านวนเที ่ยวการ
ให้บริการ ท าความสะอาดบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอออล์ล้างมือ จัดให้มีการคัด
กรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และการจัดการขยะ โดยด าเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
เมื ่อพบผู ้โดยสารมีอาการป่วย ไอ จาม หรือมีน้ ามูก ให้ขอความร่วมมือผู ้โดยสารให้สวมหน้ากากอนามัย  

  

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/regional/423925?adz= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/regional/423925?adz
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ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 4 สั่งจ าคุก ส.ส.เพือ่ไทย อดตีครูดัง แต่งตัง้ ผอ.ขอนแก่นวิทยายน
โดยมิชอบ จ าเลยเตรียมอุทธรณ ์
วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 19:21 น.  

 

 

 
 
 

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้อ่านค า
พิพากษา คดีหมายเลขด าที่อท.5 1/2562 ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี กับ นายกิตติ บุญเชิด จ าเลย กับพวกรวม 14 
คน จ าเลย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ี 25 ขอนแก่น ในข้อหามาตรา 157 ร่วมกันปฏิบัติโดยไม่ชอบ มาตรา 83 
มาตรา 91 และมาตรา 162 (1), (4) จัดท า/รับรอง เอกสารอันเป็นเท็จกรณีโจทก์ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อปี พ.ศ.2558 
 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลย 13 ราย และยกฟ้อง 1 ราย คือ 
จ าเลยที่ 1 นายกิตติ บุญเชิด ลงโทษจ าคุก 6 ปี 
จ าเลยที่ 2 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 3 นายวีระเดช ซาตา.ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 4 นายบัลลังก์ อรรณนพพร.ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 5 นายสุรินทร์ หล้าหา ต้องโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 6 นางกรรณิกาศรีสัตย์รสนา ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 7 นายภูวดล หมื่นสพีรหม ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 8 นายสุนันท์ ค าจันทร์ ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 9 นายสมเกียรติ ศรีดอนชัย ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 10 นายลิขิต เพชรผลลงโทษ จ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 11 ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 12 พันต ารวจเอกเสถียร ไชยสงคราม ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 13 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พิพากษายกฟ้อง 
จ าเลยที่ 14 นายมาโนช ฝั้นฉิม ลงโทษจ าคุก 3 ปี 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/ศาล-1.jpg
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ทั้งนี้ ศาลปกครองขอนแก่นได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนค าสั่ง สพม. 25 ที่ 558 
/2558 ลง.30 พฤศจิกายน 2558 เฉพาะที่ย้ายและแต่งตั้งนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับ คดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี คือ นายมีศิลป์ ชินภักดี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนผดุง
นารี ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ.มหาสารคาม ได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองขอนแก่น ลงวันที่  1 
สิงหาคม 2558 กรณีขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จังหวัดขอนแก่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนที่ฐาน โดยยื่นค าร้องและแนบเอกสารอ้างอิง พร้อมผู้ขอย้ายอีก 2 คน คือ นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อ านวยการโรงเรียน
น้ าพองศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ซึ่งต่อมา ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25มีมติการประชุมครั้งที่ 15/2558 วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2558 ได้เห็นชอบให้นายยุทธศาสตร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งผู้ฟ้องเห็นว่า
ค าสั่งดังกล่าว มิชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นเรื่องเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น 

กระทั่งต่อมา วันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา เวลา 13.30น. ศาลปกครองขอนแก่น อ่านค าพิพากษาคดีหมายด าที่ 
บ.19/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 242/2561 ระหว่างนายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงนารี จังหวัด
มหาสารคาม ผู้ฟ้องคดี กับศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลได้พิพากษา
ว่า การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในการประชุมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2558 พิจารณาเห็นชอบการย้ายและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีองค์ประชุมไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ 558/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2558 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวตามมติในการประชุมครั้งดังกล่าว ที่เห็นชอบให้
บุคคลด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวของผู้ถูก
ฟ้องคดีตามค าขอของผู้ฟ้องคดี 

คดีนี้ถือเป็นคดีที่กระทบกระเทือนวงการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากจ าเลยแต่ละคนเป็น
เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก มีทั้งอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายวีระเดช ซาตา 
นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ส่วนนายกิตติ บุญเชิด จ าเลยที่ 1 ซึ่งศาลพิพากษาให้
จ าคุกถึง 6 ปี เป็นอดีตผู้อ านวยการ สพม. 25 ศาลพิพากษาให้จ าคุกถึง 6 ปี เพราะเป็นจ าเลยที่ 1 
ส่วนนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ต้นเรื่องของคดีนี้ ศาลพิพากษายกฟ้อง เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนคน
ปัจจุบัน  นอกจากนี้มีนายบัลลังก์ อรรณนพพร ปัจจุบันเป็นส.ส.ขอนแก่น เขต 10 พรรคเพื่อไทย ซึ่งต้องดูต่อไปว่า กกต.
จะพิจารณาอย่างไร โดยเฉพาะค าพิพากษาดังกล่าวจะมีผลต่อประเด็นคุณสมบัติต่อการเป็นส.ส.หรือไม่  อย่างไรก็ตาม มี
รายงานว่า จ าเลยทั้ง 13 เตรียมยื่นอุทธณ์ต่อสู้คดีแล้ว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/region/news_2083110 
 

https://www.matichon.co.th/region/news_2083110
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คุกกราวรูด! ส.ส.เพื่อไทยโดนด้วย 3 ปี คดีแต่งตั้งผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มิชอบ 
23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21:13 น.      

 

บัลลงัก์  อรรณนพพร  
23 มี.ค.63 - เมื่อเวลา  20.00 น.  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้มีการเผยแพร่ค าพิพากษา 

คดีแต่งตั้งโยกย้ายผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมิชอบ หลังจากท่ีศาลฯ มีค าพิพากษาตัดสินในคดีดังกล่าว 
โดยในค าพิพากษาฉบับย่อระบุว่า คดีดังกล่าว เป็นคดีหมายเลขด าที่ อท.51/2562 ระหว่างโจทก์ นายมีศิลป์  ชินภักดี 
กับ นายกิตติ  บุญเชิด  จ าเลย กับพวกรวม 14 คน  โดยจ าเลยปฎิบัติหน้าที่กรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/
กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ส. สพม.25 ขอนแก่น ในข้อหา มาตรา 157 ร่วมกันปฎิบัติโดยมิชอบ มาตรา 
83,มาตรา 91 และมาตรา 162 (1),(4) จัดท าและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ กรณีที่โจทก์ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี 2558 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 จึงมีค าพิพากษาลงโทษจ าเลย ดังนี้  จ าเลยที่ 1 นายกิตติ  บุญ
เชิด ลงโทษ จ าคุก  6 ปี,จ าเลยที่ 2  นายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล ลงโทษจ าคุก 3 ปี,จ าเลยที่ 3 นายวีระเดช  ซาตา 
ลงโทษจ าคุก 3 ปี, จ าเลยที่ 4 นายบัลลังก์ อรรณนพพร ลงโทษจ าคุก 3 ปี,จ าเลยที่ 5 นายสุรินทร์  หล้าหา  ลงโทษ
จ าคุก 3 ปี,จ าเลยที่ 6 นางกรรณิกา  ศรีสัตย์รสนา  ลงโทษจ าคุก 2 ปี,จ าเลยที่ 7นายภูวดล  หมื่นสีพรหม  ลงโทษจ าคุก 
2 ปี,จ าเลยที่ 8 นายสุนันท์  ค าจันทร์  ลงโทษจ าคุก 2 ปี,จ าเลยที่ 9 นายสมเกียรติ  ศรีโนนชัย ลงโทษจ าคุก 2 ป,ีจ าเลย
ที่ 10 นายลิขิต  เพชรผล ลงโทษ จ าคุก 3 ปี,จ าเลยที่ 11 ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ  สุขทรัพย์  ลงโทษจ าคุก 3 ปี,จ าเลยที่ 
12 พ.ต.อ.เสถียร  ชัยสงคราม ลงโทษจ าคุก 3 ปี,จ าเลยที่ 13 นายยุทธศาสตร์  กงเพชร พิพากษายกฟ้อง และจ าเลยที่ 
14 นายมาโนช   ฝั้นฉิม ลงโทษจ าคุก 3 ปี 

ภายหลังค าพิพากษาดังกล่าว  จ าเลยทั้ง 13 คนได้ขอประกันตัวและยื่นอุทธรณ์ ทั้งนี้จ าเลยส่วนใหญ่เป็น
ผู้บริหารระดับสูงของแวดวงข้าราชการครู และบุคคลที่มีชื่อเสียงในเขต จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะจ าเลยที่ 4 นายบัลลังก์ 
อรรณนพพร นั้นปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ส.ส.ขอนแก่น เขต 10 พรรคเพื่อไทย อีกด้วย. 

 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/60674 
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ครูเมืองขอนแก่นฉาว! ศาลคดีทุจริตฯ สั่งคุก 3 ปี ส.ส.เพื่อไทยพร้อมอดตี ผอ.ร.ร.ดังเพียบ 
เผยแพร:่ 23 มี.ค. 2563 18:32   ปรับปรุง: 24 มี.ค. 2563 10:26   โดย: ผู้จดัการออนไลน์  

 
 
 
 
 
 
 
 

(แฟ้มภาพ) นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.เขต 10 ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย 

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 สั่งจ าคุก “บัลลังก์ อรรณนพพร” ส.ส.เพ่ือไทย เขต 
10 ขอนแก่น พร้อมพวก 13 คน ล้วนเป็นอดีตข้าราชการต าแหน่งสูงใน สพม.25 ฐานความผิด ม.157 กรณีแต่งตั้ง ผอ.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (23 มี.ค.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้อ่านค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ 
อท.5 1/2562 ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี กับ นายกิตติ บุญเชิด จ าเลย กับพวกรวม 14 คน จ าเลย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. ส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาที่ 25 ขอนแก่น ในข้อหามาตรา 157 ร่วมกันปฏิบัติโดยไม่ชอบ มาตรา 83 มาตรา 91 และมาตรา 162 (1), 
(4) จัดท า/รับรอง เอกสารอันเป็นเท็จกรณีโจทก์ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่น
วิทยายนเมื่อปี พ.ศ. 2558 

ศาลอาญาคดทีุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีค าพิพากษาลงโทษจ าเลยดังนี้ 
จ าเลยที่ 1 นายกิตติ บุญเชิด ลงโทษจ าคุก 6 ปี 
จ าเลยที่ 2 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 3 นายวีระเดช ซาตา ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 4 นายบัลลังก์ อรรณนพพร ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 5 นายสุรินทร์ หล้าหา ต้องโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 6 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 7 นายภูวดล หมื่นสพีรหม ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 8 นายสุนันท์ ค าจันทร์ ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
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จ าเลยที่ 9 นายสมเกียรติ ศรีดอนชัย ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 10 นายลิขิต เพชรผลลงโทษ จ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 11 ว่าที่ เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 12 พันต ารวจเอก เสถียร ไชยสงคราม ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 13 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พิพากษายกฟ้อง 
จ าเลยที่ 14 นายมาโนช ฝั้นฉิม ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
ทั้งนี้ ศาลปกครองขอนแก่นได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ให้เพิกถอนค าสั่ง สพม. 25 ที่ 
558/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เฉพาะที่ย้ายและแต่งตั้งนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
คดีนี้ซึ่งถือว่าเป็นคดีที่กระทบกระเทือนวงการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก เพราะจ าเลยแต่ละคน

ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (อ.ก.ค.
ศ.) (สพม.25) ซึ่ งถือว่าเป็นการโยกย้ายต าแหน่งระดับผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมิชอบ   
ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน และโรงเรียนแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดที่
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่น สร้างชื่อเสียงมานานด้านการศึกษา แต่เหตุใดการโยกย้ายต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายนครั้งนี้ส่งผลท าให้คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.หลายคนตกเป็นจ าเลยและศาลได้มีค าสั่งพิพากษาไปแล้ว
ตามเนื้อหาข้างต้น 

โดยแต่ละบุคคลเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมาก เช่น นายบัลลังก์ อรรณนพพร ปัจจุบันเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 10 จังหวัดขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย รวมถึงอดีตผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
นายวีระเดช ซาตา นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ส่วนนายกิตติ บุญเชิด อดีต
ผู้อ านวยการ สพม. 25 ศาลพิพากษาให้จ าคุกถึง 6 ปี เพราะเป็นจ าเลยที่ 1  

ทางด้านนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ปัจจุบันเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ศาลพิพากษายกฟ้อง ซึ่ง
เป็นต้นเรื่องของคดีนี้ ส่วนอีกคนปัจจุบันยังด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ สพม. 25 รวมอยู่ด้วย ส่วนนายบัลลังก์ อรรณ
นพพร ซึ่งเป็น ส.ส.เขต 10 ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย ต้องดูต่อไปว่า กกต.จะคิดเห็นเป็นอย่างไรในประเด็นกฎเกณฑ์
คุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึงสภาพของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพ้นไปหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000029417 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/local/detail/9630000029417
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ตัดสินจ าคุก ส.ส.พรรคเพ่ือไทยขอนแก่น รวมทั้งอดีตข้าราชการรวม 13 คน 
23 มีนาคม 2563 - 19:17 น.  

 
AddThis Sharing Buttons  

Share to  

 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ตัดสินจ าคุก ส.ส.พรรคเพื่อไทยขอนแก่น รวมทั้งอดีตข้าราชการ
รวม 13 คน หลังมีการโยกย้ายต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนที่มิชอบ 

 
  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ตัดสินจ าคุก ส.ส.พรรคเพื่อไทยขอนแก่น รวมทั้งอดีต
ข้าราชการรวม 13 คน หลังมีการโยกย้ายต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนที่มิชอบ 
   วันที่ 23 มีนาคม 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้อ่านค าพิพากษา คดีหมายเลขด า
ที่อท.5 1/2562 ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี กับ นายกิตติ บุญเชิด จ าเลย กับพวกรวม 14 คน จ าเลยซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เป็นกรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาที่ 25 ขอนแก่น ในข้อหามาตรา 157 ร่วมกันปฏิบัติโดยไม่ชอบ มาตรา 83 มาตรา 91 และ
มาตรา 162 (1), (4) จัดท า/รับรอง เอกสารอันเป็นเท็จกรณีโจทก์ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อปี พ.ศ.2558 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/local/424021 
อ้างอิง : https://www.esanbiz.com/27825 
 
                           
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/local/424021
https://www.esanbiz.com/27825
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ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 4 สั่งจ าคุก 3 ปี “บัลลังก์"  
สส.เพื่อไทย คดีโยกย้าย-แต่งตั้ง ผอ.โรงเรียนชื่อดังขอนแก่น 
สยามรัฐออนไลน ์23 มีนาคม 2563 21:00 น. ภูมิภาค  

 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 สั่งจ าคุก ส.ส.เพ่ือไทย “บัลลังก์ อรรณนพพร” 3 ปี ในคดี
แต่งตั้งโยกย้ายผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อดังขอนแก่น โดยมิชอบ พร้อมเอาผิดคณะกรรมการโยกย้ายเกือบทั้งหมด 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 20.00 น วันนี้ ( 23 มี.ค.63) ศาลอาณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้มีการ
เผยแพร่ค าพิพากษา คดีแต่งตั้งโยกย้ายผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมิชอบ หลังจากที่ศาลฯ มีค า
พิพากษาตัดสินในคดีดังกล่าว ในศาลชั้นต้นวันนี้ 
โดยในค าพิพากษาฉบับย่อระบุว่า คดีดังกล่าว เป็นคดีหมายเลขด าที่ อท.51/2562 ระหว่างโจทก์ นายมีศิลป์ ชินภักดี 
กับ นายกิตติ บุญเชิด จ าเลย กับพวกรวม 14 คน โดยจ าเลยปฎิบัติหน้าที่กรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย/กรรมการ
กลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ส. สพม.25 ขอนแก่น ในข้อหา มาตรา 157 ร่วมกันปฎิบัติโดยมิชอบ มาตรา 83,มาตรา 
91 และมาตรา 162 (1),(4) จัดท าและรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ กรณีที่โจทก์ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อปี 2558 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลย 13 ราย ส่วนและยกฟ้อง 1 ราย 
จ าเลยที่ 1 นายกิตติ บุญเชิด ลงโทษจ าคุก 6 ปี 
จ าเลยที่ 2 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 3 นายวีระเดช ซาตา ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 4 นายบัลลังก์ อรรณนพพร ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 5 นายสุรินทร์ หล้าหา ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 6 นางกรรณิกาศรีสัตย์รสนา ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 7 นายภูวดล หมื่นสีพรหม ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 8 นายสุนันท์ ค าจันทร์ ลงโทษจ าคุก 2 ป ี
จ าเลยที่ 9 นายสมเกียรติ ศรีดอนชัย ลงโทษจ าคุก 2 ปี 
จ าเลยที่ 10 นายลิขิต เพชรผลลงโทษ ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 11 ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 12 พันต ารวจเอกเสถียร ไชยสงคราม ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
จ าเลยที่ 13 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พิพากษายกฟ้อง 
จ าเลยที่ 14 นายมาโนช ฝั้นฉิม ลงโทษจ าคุก 3 ปี 
ทั้งนี้ใน 13 ราย มีนายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น เขต 10 พรรคเพื่อไทย จ.ขอนแก่น ด้วย  
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/141270 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378767125/ 

https://siamrath.co.th/region
https://siamrath.co.th/n/141270
https://www.nationtv.tv/main/content/378767125/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200323/d2b871a7a38c6a9ce0bdcf33c4a364abd0fb731ed53e5c22c06a0743d702ab06.jpg?itok=MFvb4OCh
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“บิ๊กตู่”เริ่มท างานเหลือ่มเวลา จ่อถกมาตรการช่วยคนหยุดงาน-ยังไม่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 
วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 12:05 น.  

 
 
“บิ๊กตู่”เริ่มท างานเหลื่อมเวลา เตรียมประชุมบ่าย 2 นี้ หามาตรการรองรับ หลังคนแห่กลับภูมิล าเนา รวมทั้งปัญหาคน
ว่างงาน ยังไม่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 

ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ว่า 
นายกรัฐมนตรี เดินทางเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 10.40 น. ซึ่งเป็นวันที่สองแล้วที่นายกฯเข้าปฎิบัติ
หน้าที่ที่ท าเนียบรัฐบาลในช่วงสาย ซึ่งคาดว่าเป็นการเหลื่อมเวลาท างานของตัวเอง เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ต้องมาปฎิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าหรือผลัดเวลาการท างาน ทั้งนี้ ในเวลา 14.00 น.พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ตึก
สันติไมตรีท าเนียบรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงมาตรการต่างๆในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องหยุดหรือพักงานในช่วงที่มีมาตรการเข้ม อีกท้ังแรงงาน
นอกระบบที่ขณะนี้มีความตื่นตระหนกอย่างมาก ส่วนกระแสข่าวที่จะมีการประกาศใช้พระราชก าหนดฉุกเฉิน (พ.ร.ก.) 
จะยังไม่มีการประกาศใช้แต่อย่างใด ขนาดนี้รัฐบาลจะใช้มาตรการเบาไปหาหนัก ซึ่งขณะนี้นี้สถานการณ์ยังไม่ถึงระดับที่
จะมีการประกาศใช้ 

ทั้งนี้ในช่วงเวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ข้อมูลรัฐบาลโควิด-19 จะมีการแถลงข่าวของศูนย์ประจ าวัน โดยประเด็นที่
น่าสนใจได้แก่มาตรการการจัดการอีกครั้ง เมื่อมีคนเดินทางออกต่างจังหวัดไปยังภูมิล าเนาของตัวเองจ านวนมาก โดย
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการดูแลผลกระทบร้านอาหารข้างทางจากมาตรการล็อคดาวท์กรุงเทพฯ โดย
กรุงเทพมหานคร ขณะที่สมาคมธนาคารไทย จะชี้แจงแผนรองรับการให้บริการประชาชนเช่นการใช้งานตู้เอทีเอ็มความ
พร้อมของธนาคารในการช่วยเหลือลูกค้าเช่นการพักช าระหนี้ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศูนย์โควิด 19 
ท าเนียบรัฐบาล ได้สรุปผลด าเนินการตามมาตรการทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะการรับข้อคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับ
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ทางสายด่วน 1111 โดยยังคงติดต่อเข้ามาเพ่ือสอบถามข้อมูล เรื่องแนวทางการ 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/2-71.jpg
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ปฎิบัติการป้องกันโรค มากที่สุด รองลงมาคือ การสอบถามมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ

ด้านการเงิน สิทธิในการตรวจรักษา การกระจายหน้ากากอนามัย และสถานการณ์ของโลก พร้อมส่งเรื่องไปยังหน่วยงาน
เกี่ยวข้องรับ และยังมีประชาชน เสนอข้อเกี่ยวเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด เช่นเดียวกับการรับ
เรื่องร้องเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ รองลงมา คือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรการดูแลการเยียวยาการให้ความช่วยเหลือ มาตรการการคัดกรอง ขณะเดียวกัน ยังรับการแจ้งเหตุการพบ
เห็นสถานประกอบการบางแห่ง ไม่ปิดให้บริการตามประกาศ หรือการพบเห็นบุคคลที่เข้าข่ายไม่ท าตามมาตรหารกักกัน 
ซึ่งส่วนนี้ได้ประสานข้อมูลกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินแก้ปัญหา 
ทั้งนี้ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5-22 มี.ค. ได้รับเรื่องร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นประชาชนทั้งสิ้น 17,897 เรื่อง ยุติแล้ว 17,629 
เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงาน 268 เรื่อง ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามา
ได้ ที่ 02-2886070 -4 และ สายด่วน 1111 
 
อ้างอิง https://www.matichon.co.th/politics/news_2081277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2081277
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"เชื้ออุบตัิใหม"่ ในสถานการณ์โควิด-19 
23 มีนาคม 2020 เวลา 12:58  
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ไม่ต่างอะไรกับ"เชื้ออุบติัใหม่"ท่ีแหกคอกออกมาขดัขวางการท างานช่วยเหลือประชาชน  

“ข้อเสนอแรกของคณะก้าวหน้าในการแก้วิกฤตของชาติในครั้งนี้ คือ คุณประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้องเสียสละ
ลาออก เปิดทางให้คนอ่ืนเข้ามาเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติแทน เมื่อคุณประยุทธ์ ลาออกแล้ว ให้สภาผู้แทนรา
ษฏรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีภารกิจเฉพาะหน้า 2 อย่าง ที่จะต้องท าให้เสร็จภายในกรอบเวลา 1 ปี คือ ภารกิจที่ 1 
คือ แก้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รวมถึงการฟ้ืนฟูประเทศหลังจากนั้น ภาระกิจที่ 2 คือ เป็นเจ้าภาพในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ”    
ข้อความข้างต้น มาจาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  จ้อผ่านออนไลน์ในวันเปิดตัว “ คณะ
ก้าวหน้า” เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมาครับ 
การเปิดตัว “คณะก้าวหน้า” ณ วันนั้น นอกจากธนาธร ยังมีเหล่าแกนน าอดีตพรรคอนาคตใหม่มาพร้อมหน้าพร้อมตา ไม่ว่า
จะเป็น “ปิยบุตร แสงกนกกุล “  ผู้ปาวรณาตนเป็น”ปีศาจข้างถนน”  พร้อม กับ “น้องส้มช่อ”  พรรณิการ์  
วาณิช  เจ้าของค าพูด “ รัฐธรรมนูญเฮงซวยทุกมาตรา” ฉบับออร์ริจินัล 
แต่ประเด็นที่ สถิตย์ ธรรม อยากชวนคุณผู้อ่านได้ร่วมคิดพิจารณากันไป  ไม่ใช่เรื่องการ เปิดตัว คณะก้าวหน้า ซึ่งเป็นที่
ทราบกันอยู่แล้ว คณะบุคคลชุดนี้ ต้องการเคลื่อนไหวทางการเมืองคู่ขนานไปกับพรรค” ก้าวไกล” ซึ่ง”เจ้าของพรรคตัว
พ่อ  ถ่ายโอนให้  พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปดูแลแล้ว  
เพียงแต่ศักยภาพของหัวหน้าพรรคคนใหม่ ไม่ได้เป็นแม่เหล็กเพียงพอดึงดูดบรรดาคนรุ่นใหม่ และสาวกให้มาอยู่ใต้อาณัติ
ได้  จึงจ าเป็นต้องอาศัย “สามเกลอ” ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี  ยอมหน้าด้านหน้าทนไม่สนกฎหมายกบิล
เมือง จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวพยุง”พรรคก้าวไกล” แบบเป็นเงาตามตัวต่อไป 
คราวนี้กลับมาที่ถ้อยประโยคของ”ธนาธร” ในการเรียกร้องให้ นายกฯประยุทธ์ ลาออกดีกว่า  เพราะเป็นการเรียกร้องที่พุ่ง
เป้าไปในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทย  ซึ่ง ณ ขณะนี้ ก าลังกระจายไปทั่วประเทศ ท าให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดทยอยออกค าสั่งปิดเมือง  
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แต่ “พ่อฟ้า”รายนี้ แหกโผออกมาในจังหวะที่ทุกฝ่ายก าลังท างานอย่างหนักเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตพ่ีน้องประชาชา
ชน  ด้วยการยกเหตุว่า  ประยุทธ์ หมดความเชื่อมั่นจากประชาชน แก้ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสมรณะไม่ได้ผล ฉนั้นไม่ควร
จะนั่งเก้าอ้ีนายกฯบริหารประเทศต่อไป ควรให้มีการตั้งนายกฯคนใหม่ มาแก้ปัญหาวิกฤติ พร้อมของแถมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
ด้วย โดยใช้เวลาภายใน หนึ่งปี   
อืม ! ครับ นี่คือข้อเรียกร้องของธนาธร ในวันดังกล่าว อันเป็นวันที่ ชาวบ้ านชาวเมืองต่างต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เตรียมพร้อมรับมือหายนะจากโรคร้าย 
ผลที่ตามมามีปฏิกิริยาตอบกลับ แน่นอนส่วนหนึ่งคือ สาวกผู้คลั่งการเมืองตามแบบฉบับ สามเกลอ เออออห่อหมกด้วย 
สมควรให้ประยุทธ์ ออกไป 
แต่ทว่ามีเสียงของประชาชนจ านวนมากเอือมระอากับพฤติกรรมของคนเหล่านี้  รวมไปถึงสื่อต่างประเทศยังน าไปเสนอ
ความเห็น “ท่ามกลางสถานการณ์ความวุ่นวายสับสนจากโรคร้ายที่ก าลังเล่นงานมวลมนุษยชาติ  ต่างมีความพยายาม
หยิบยื่นน้ าใจไมตรี ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ไม่น่าเชื่อกลับมีอดีตนักการเมืองประเทศไทยจ านวนหนึ่ง กลับใช้
สถานการณ์ความเดือดร้อนของสังคมส่วนรวมมาเป็นประเด็นทางการเมือง “   
สถิตย์ ธรรม ไม่ได้กล่าวขึ้นลอย ๆ อยากให้คุณผู้อ่านติดตามส านักข่าวต่างๆ ที่น าเสนอเหตุการณ์ การเปิดตัว คณะก้าวหน้า 
เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา แม้แต่ ส านักข่าวบีบีซีประเทศไทย ก็พบว่า  มีเข้ามาโพสต์ข้อความต าหนิ สามเกลอหัวแข็ง จ านวน
มาก ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่มีประชาชนจ านวนมากออกมาต าหนิพฤติกรรมของอดีตนักการเมืองพวกนี้ ผ่านส านักข่าวบีบีซี 
ชวนให้ ตั้งค าถาม มันใช่เวลาหรือไม่ ที่จะให้นายกฯลาออกในตอนนี้ เหมือนอย่างที่ผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นผ่านหน้าเพจ
ส านักข่าวบีบีซี ประจ าประเทศไทยนั่นหล่ะครับ ว่า  “ขอให้สถานการณ์โรคร้ายผ่านพ้นไปก่อนได้หรือไม่ ถึงค่อยมาเช็คบิล” 
นี่อาจเป็นเครื่องสะท้อนไปถึงหัวจิตหัวใจ คณะบุคคลเหล่านี้ เป็นไปในลักษณะ โหดร้ายใจด าเกินมนุษย์ในสถานการณ์ที่ก าลัง
สับสนวุ่นวายไม่มีใครสามารถเอาอยู่ได้โดยล าพังหรอกครับ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกฝ่ายร่วมหารือออกมาตรการ
แก้ไขระงับยับยั้งเพราะนี่ไม่ใช่วิกฤติธรรมดา  แต่พวกคุณยังมีเวลามาพ่นเรื่องการเมืองเรียกร้องขับไล่สามเวลาหลังอาหารอยู่
อย่างนี้อีกหรือ ขนาดออกมาชุมนุมก็จะตายห่…กันอยู่แล้ว  
อ้อ! ลืมบอกไป ถ้ายังบ้าคลั่งทางการเมืองอยู่อย่างนี้ หันไปติดตามสถานการณ์แฟลชม็อบที่ม.เกษตรฯ สักหน่อยบ้างก็ดีนะ
ครับ เพราะตามข่าว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จะมีความสัมพันไปถึงผู้ชุมนุม
วันนั้นหรือไม่ แต่ดูทรงแล้ว”คณะก้าวหน้า”คงไม่มีการพูดถึงหรือห่วงใยรับผิดชอบกันหรอก เพราะในเมื่อหัวใจมีแต่
ความเห็นแก่ตัวทางการเมือง!!!   
 
 
อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/politics/8579?line= 
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สภา 500 ผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ ในดงงเูห่า ซกัฟอกมวยล้ม โกงเสียบบัตร  
วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 09:32 น.  

 

 
 
  หลังจากสภาฝักถั่ว “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” (สนช.) จากการแต่งตั้ง เปลี่ยนเป็น “สภาผู้แทนราษฎร” ที่มา
จากการเลือกตั้ง เข้าประจ าการมา 1 ปีเต็มผลงานการผลิตกฎหมายของ สนช.-กับสภา ส.ส.แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง   
กล่าวคือ สนช.ต้องผ่านกฎหมายเสิร์ฟตามความต้องการของรัฐบาล-ผู้มีอ านาจ ไม่มีวุฒิสภามากลั่นกรอง ดังนั้น สนช.
สามารถผ่านกฎหมายตลอด 4 ปีเศษ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงช่วง ม.ค. 2562 เฉลี่ยแล้วเดือนละ 6 ฉบับ 4 ปี มากกว่า 300 
กว่าฉบับ  แต่กับสภาเลือกตั้งออกกฎหมายรองรับนโยบายทางการเมืองที่หาเสียงไว้ และตามความต้องการของ
ประชาชน โดยมี ส.ว.กลั่นกรองอีกชั้น 
สมัยที่ 1 ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2562 จนถึงปัจจุบัน มีเพียง 3 ฉบับเท่านั้น ที่ ส.ว.เห็นชอบและบังคับใช้เป็นกฎหมาย คือ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562 
ส่วนกฎหมายที่ผ่านสภาวาระรับหลักการในวาระที่ 1 มีอยู่ 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ. … 
2.ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ …. 3.พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร (ฉบับที…่) พ.ศ …. 4.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่…) พ.ศ 
…. (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิรูป
ประเทศ 

ขณะที่กฎหมายที่ยังอยู่ ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่ เสนอโดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีอยู่ 23 ฉบับ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งการเมือง ความมั่นคง สะเทือนโครงสร้างอ านาจ 
อาท ิ  
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ร่างพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่…) พ.ศ …. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ …. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ …. ร่างพระราชบัญญัติพืชพลังงาน พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ …. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์มันส าปะหลัง พ.ศ…. ร่าง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ …. 
ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.ศ. … 
อย่างไรก็ตาม สภาเลือกตั้งชุดที่ 25 ชุดปัจจุบัน เน้นตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะส่งไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไข มากถึง 14 คณะ  
1.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560  
2.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
3.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน 
4.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่างเป็นระบบ  
5.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ  
6.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
7.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ  
8.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  
9.คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
10.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน 
11.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ  
12.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม  
13.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)  
14.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
แม้ว่าสภาชุดที่ 25 เน้นเอาความเดือดร้อนของประชาชนมา “หารือ” ในสภาเป็นหลัก แต่ในทางการปฏิบัติหน้าที่นิติ
บัญญัติน าก็หนีไม่พ้นค าครหาหลายกระทง ทั้งปม “เสียบบัตรแทนกัน” จนท าให้กฎหมายงบประมาณปี 2563 ต้อง
น ามาโหวตใหม่อีกครั้ง ท าเอารัฐบาลทุลักทุเลกว่าจะใช้งบประมาณได้ต้องเสียเวลาไปหลายเดือน  
ขณะที่เกมการซื้อตัว “งูเห่า” แปรพักตร์กว่า 20 ตัวมาฝ่ายรัฐบาล ท าให้พ้นเสียงปริ่มน้ า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล โหวตล้มญัตติ
ฝ่ายค้าน ที่พยายามจะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาผลกระทบค าสั่ง ม.44 และค าสั่งของหัวหน้า คสช. ไปจนถึง
อภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ถูกชาวเน็ตตั้งครหาว่า  
“มวยล้มต้มคนด”ู 
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