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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูวั้นน้ี 

ข่าวประจ าวันที่ 7 เมษายน 2563 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 คมชัดลึกออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลรฐัธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 3 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 

3 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ เสนอ 7 แนวทางจัดงบ 64 หวังประเทศพ้นวิกฤต 6 

4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พรรคก้าวไกล'สอนรัฐบาล 7 วธิีจัดงบปี 64 ตอบโจทยฝ์่าวิกฤติโควิด 8 
5 มติชนออนไลน์ 3 ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล เยี่ยมคนไร้บ้านหัวล าโพง 10 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ "กรณ์"หนุน"บิ๊กตู่"หั่นงบฯทุกกระทรวง 20 %โอนใช้สู้ "โควิด-19" 12 

7 คมชัดลึกออนไลน์ สิระ แนะ ตัดเงินเดือน ขรก.การเมืองทั้งหมดสู้โควิด 14 
8 ไทยรัฐออนไลน์ “เทพไท” แนะตัดงบลงทุนปี 63 เอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์  15 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ จับตา 3 พรก. พยุง ศก. ชี้ต้องยุติธรรมทั่วถึง 16 

10 ไทยรัฐออนไลน์ โฆษกรัฐ ฉะ ไม่ใช่เวลาสร้างความขัดแย้ง ขอหยุดเล่นการเมืองแล้วหันมาช่วยกัน 20 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 4 ตัวอย่าง รมต.-ส.ส.ประชาธิปตัย์ ก้มหน้าท างาน งดวิจารณ์การเมือง 21 

 
บทความ 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ไทยรัฐออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง : ลุ้นมวยใหญ่ฟอร์มนิ่ง 23 

2 I Law ออนไลน์  มาแล้ว! ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ ที่ใช้เวลาสรรหาตั้งแต่
ประกาศใช้ รธน. 60 

25 

3 I Law ออนไลน์ ครบรอบวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 27 
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ราชกิจจาฯ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

6 เมษายน 2563 - 15:14 น.  

 

เปิดอ่าน 2,678 ครั้ง 

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 6 ราย 
              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า 

                ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2551 และวันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 
2557 โดยที่ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กับนายชัช ชลวร นายจรัญ ภักดีธนากุล และนาย
บุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด ารงต าแหน่งมาจนครบวาระ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ นั้น 

              บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200 (1) และ (5) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ นายอุดม สิทธิ
วิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ และนายนภดล เทพพิทักษ์ ต่อมาผู้ได้รับความเห็นชอบ
ดังกล่าว ได้ประชุมร่วมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ประกอบด้วย นายทวีเกียรติ มีนะ
กนิษฐ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายปัญญา อุดชาชน และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 

               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
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              1. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

              2. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

              3. นายวิรุฬห์ แสงเทียน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

              4. นายจิรนิติ หะวานนท์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

              5. นายนภดล เทพพิทักษ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

              ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

              ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน 

              ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

              พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 

  

   

  

 

อ้างอิง : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/426437?adz= 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/426437?adz
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06 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:30 น.      

 
 
 
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ  
   6 เม.ย. 63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั วมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่  ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยที่ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญกับนายชัช ชลวร นายจรัญ 
ภักดีธนากุล และนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ด ารงต าแหน่งมาจนครบวาระ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่ นั้น 
  บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๐๐ (๑) และ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 
นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์และนายนภดล เทพพิทักษ์ ต่อมาผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่ าว ได้ประชุม
ร่วมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ประกอบด้วย นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายนครินทร์ เมฆไตร
รัตน์นายปัญญา อุดชาชน และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม เพ่ือเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๖๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
๑. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
๓. นายวิรุฬห์ แสงเทียน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
๔. นายจิรนิติ หะวานนท์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
๕. นายนภดล เทพพิทักษ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62290 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/62290
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‘ก้าวไกล’ เสนอ 7 แนวทางจัดงบ 64 หวังประเทศพ้นวิกฤต พร้อมชวน ปชช. 
ร่วมให้ความเห็น 
วันที่ 6 เมษายน 2563 - 15:35 น.  

 

 

 

‘พรรคก้าวไกล’ เสนอ 7 แนวทางจัดงบ 64 อย่างมียุทธศาสตร์ พาไทยพ้นวิกฤต เชิญชวนประชาชนแสดงความเห็นตัด-
เพ่ิมงบ 
         เมื่อวันที่ 6 เมษายน พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้เผยแพร่ 7 ข้อเสนอการจัดงบประมาณแผ่นดินปี 2564 อย่างมี
ยุทธศาสตร์ พาไทยพ้นวิกฤต แก่รัฐบาล ผ่านคลิปวิดีโอและข้อความระบุว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี 2564 ก าลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนหน้า โดยจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม และ
คณะรัฐมนตรีเพ่ิงจะมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบดังกล่าวไปเมื่อไม่นานมานี้ เบื้องต้น พบว่างบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก 3.2 
ล้านล้านบาท เป็น 3.3 ล้านล้านบาท แม้ว่าในมติคณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้
ค านึงถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และภัยแล้งแล้ว แต่จากที่ทีมงานงบประมาณพรรคก้าวไกล
สังเกตการณ์มาตลอด การจัดสรรงบประมาณปี 2564 ที่ปรากฏออกมาแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังยึดกรอบการท า
งบประมาณแบบเดิมๆ เพียงแค่ปรับเพ่ิมๆ ลดๆ แต่ละรายการ ไม่ได้จัดล าดับความส าคัญใหม่ และไม่ได้คิดค านึงถึง
วิกฤตที่ประเทศก าลังเผชิญอย่างจริงจัง ถ้าไม่มีการทบทวนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2564 เราจะต้องพบกับปัญหา
แบบเดิมๆ เหมือนเคย ไม่ว่าจะเป็นงบกลางหมดกะทันหัน ไม่มีเงินเยียวยา ไม่มีเงินซื้อหน้ากาก อุปกรณ์แพทย์ขาด
แคลน จ าเป็นต้องกู้เงินเพ่ิมมหาศาล และอ่ืนๆ อีกนานับประการ ถ้ารัฐบาลจะกู้เงินเพ่ิมมาใช้แก้ปัญหาโควิด -19 หรือ
เยียวยาประชาชนเราไม่ขัด แต่ต้องใช้ประโยชน์จากงบประมาณประจ าปีให้เต็มที่เสียก่อน ไม่ว่าจะเกลี่ยงบปี 63 หรือจัด
งบปี 64 ใหม่ จะท าให้เม็ดเงินทีจ่ะต้องกู้น้อยลง 
         เพ่ือการนี้ อดีต 7 กมธ. งบประมาณฯ และทีมงานพรรคก้าวไกลจึงระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดสรร
งบประมาณปี 2564 และได้กลั่นออกมาเป็น 7 ข้อเสนอดังนี้ คือ 1. งบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) 
เพราะสถานการณ์ในประเทศเปลี่ยนไปมาก การท างบโดยเอางบปีก่อนเป็นตัวตั้ง แล้วขยับตัวเลขขึ้นลงเพียงเล็กน้อย สิ่ง
นี้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานรัฐที่ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ไม่ยอม “เฉือนเนื้อ” ตัวเอง ส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจ
ส าคัญโดยตรง กลับไม่ได้รับการเพ่ิมงบในส่วนที่จ าเป็น 2. จัดล าดับความส าคัญใหม่ งบประมาณปี 2563 ตั้งเป้าหมาย
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง ปีนี้เป้าหมายคือความมั่นคงด้านสุขภาพของทุกคน พร้อมรับมือกับผู้ติดเชื้อที่จะ
เพ่ิมขึ้น และการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข เงินส ารองฉุกเฉิน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/14-2.jpg
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กระทรวงแรงงาน ควรได้รับความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ 3. รีดให้เรียบ ขณะนี้เราก าลังเผชิญกับปัญหา 2 ต่อ ต่อที่ 1 คือ 
วิกฤตโควิดที่ท าให้พ่ีน้องประชาชนไม่สามารถหากินได้เช่นยามปกติ ต่อที่ 2 คือรายได้ที่เข้ารัฐ เช่น ภาษีก็จะลดลงด้วย 
เนื่องมาจากเศรษฐกิจชะลอตัว เราจึงจ าเป็นต้องรีดไขมันยังสุดตัว ซึ่งเท่าที่เราเห็น ยังมีงบอีกจ านวนมากที่สามารถตัด
ออกไปได้เลย เช่น งบดูงานต่างประเทศ งบสัมมนา งบรับรองแขก งบรถประจ าต าแหน่ง ฯลฯ 4.เพ่ิมงบกลาง พร้อมรับ
สถานการณ์ไม่แน่นอน วิกฤตการระบาดของโควิดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ในยามปกติเราไม่เห็นด้วยกับงบกลาง
ขนาดใหญ่ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีอ านาจเต็มในการสั่งจ่ายได้ตามอ าเภอใจ แต่ในยามวิกฤตเช่นนี้ เราเห็นด้วยกับการ
เพ่ิมงบกลางในส่วนของเงินส ารองฉุกเฉิน เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหาร พร้อมรับสถานการณ์ได้ตลอดเวลา 5. 
เร่งปฏิรูประบบราชการในยามวิกฤต 

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาว่ารัฐไทยไม่มีความสามารถในการจัดการกับวิกฤต 
จ าเป็นต้องมีการเร่งปฏิรูป ถือเป็นโอกาสที่ดี ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือในระบบการบริการสาธารณะ (digital government, national digital ID 
ฯลฯ) 6. ทบทวนสัญญาของงบผูกพัน ในสัญญาการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ โครงการเมกะโปรเจกต์ที่ซ้ าซ้อน เกินความ
จ าเป็น และไม่คุ้มค่า ยกตัวอย่างเช่น รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย พิจารณาสามารถที่จะยกเลิกได้หรือไม่ หรือ
สามารถเลื่อนก าหนดการส่งมอบ และการช าระเงินได้หรือไม่ 7. รอบคอบในการก่อหนี้ผูกพันใหม่ จ าเป็นต้องค านึงถึง
ภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้น ถ้าไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงกับประชาชน ก็ไม่จ าเป็นที่ต้องก่อหนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับการ
จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ิมเติม 

ทั้งหมดนี้คือข้อเสนอจากพรรคก้าวไกล เราต้องการย้ าว่า งบประมาณปี 2564 จะต้องตอบโจทย์ 3 ภารกิจหลัก 
ดังนี้ 1) ควบคุมการระบาดไม่ให้เกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข 2) การยกระดับขีดความสามารถของระบบ
สาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทาง
การแพทย์ สาธารณสุข ฯลฯ ตลอดจนระบบในการติดตามการรักษาพยายาลของผู้ป่วยอาการไม่หนักที่กักตัวรักษา
ตัวเองที่บ้าน 3) การพยุงเศรษฐกิจ การดูแลประชาชนตัวเล็กตัวน้อย และผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือให้พวกเราคนไทย
ทุกคนพ้นภัยเศรษฐกิจและพ้นภัยโควิดไปในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลต้องการเชิญชวนประชาชนทุกคนมา
สะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2564 ว่าท่านอยากเห็นอะไร ไม่อยากเห็นอะไร อยาก
ตั ดตร ง ไหน  อยาก เน้ น ตร ง ไหน  มา ร่ ว มกั นแสดงออก ได้ ผ่ าน เ ว็ บ ไ ซต์ ข องส านั ก ง าน งบประมาณที่  
publichearing.bb.go.th/bbph64 (หรือสแกน QR Code ในช่วงท้ายของวิดิโอ) ภายในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2563 
นี้ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2125882 
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06 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15:20 น.      

'พรรคก้าวไกล'สอนรัฐบาล 7 วิธีจัดงบปี 64 ตอบโจทย์ฝ่าวิกฤติโควิด 
 
 
 
 
 

6 เม.ย. 63 -  เพจเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในหัวข้อ "7 ข้อเสนอจัดงบประมาณแผ่นดินปี 64 อย่าง
มียุทธศาสตร์ พาไทยพ้นวิกฤต" โดยระบุว่า "ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2564 ก าลังจะเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาในเดือนหน้า และจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม และคณะรัฐมนตรีเพ่ิงจะมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบ
ดังกล่าวไปเมื่อไม่นานมานี้ เบื้องต้น พบว่างบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก 3.2 ล้านล้านบาท เป็น 3.3 ล้านล้านบาท 
แม้ว่าในมติคณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้ค านึงถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โควิด-19 และภัยแล้งแล้ว แต่จากที่ทีมงานงบประมาณพรรคก้าวไกลสังเกตการณ์มาตลอด การจัดสรรงบประมาณปี 
2564 ที่ปรากฏออกมาแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังยึดกรอบการท างบประมาณแบบเดิมๆ เพียงแค่ปรับเพ่ิมๆ ลดๆ 
แต่ละรายการนิดๆ หน่อยๆ ไม่ได้จัดล าดับความส าคัญใหม่ และไม่ได้คิดค านึงถึงวิกฤตที่ประเทศก าลังเผชิญอย่างจริงจัง 
ถ้าไม่มีการทบทวนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2564 เราจะต้องพบกับปัญหาแบบเดิมๆ เหมือนเคย ไม่ว่าจะเป็นงบ
กลางหมดกระทันหัน ไม่มีเงินเยียวยาอีกต่อไป ไม่มีเงินซื้อหน้ากาก อุปกรณ์แพทย์ขาดแคลน จ าเป็นต้องกู้เงิ นเพ่ิม
มหาศาล และอ่ืนๆ อีกนานับประการ 

ถ้ารัฐบาลจะกู้เงินเพ่ิม มาใช้แก้ปัญหาโควิด19 หรือเยียวยาประชาชนเราไม่ขัด แต่ต้องใช้ประโยชน์จาก
งบประมาณประจ าปีให้เต็มที่เสียก่อน ไม่ว่าจะเกลี่ยงบปี 63 หรือจัดงบปี 64 ใหม่ จะท าให้เม็ดเงินที่จะต้องกู้น้อยลงเพ่ือ
การนี้ อดีต 7 กมธ. งบประมาณฯ และทีมงานพรรคก้าวไกลจึงระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรงบประมาณปี 2564 
และได้กลั่นออกมาเป็น 7 ข้อเสนอดังนี้ 
1.งบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) สถานการณ์ในประเทศเปลี่ยนไปมาก ยังคงเป็นการท างบโดยเอางบ
ปีก่อนเป็นตัวตั้ง แล้วขยับตัวเลขขึ้นลงเพียงเล็กน้อย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานรัฐที่ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 
ไม่ยอม “เฉือนเนื้อ” ตัวเอง ส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญโดยตรง กลับไม่ได้รับการเพิ่มงบในส่วนที่จ าเป็น 
2.จัดล าดับความส าคัญใหม่ งบประมาณปี 2563 ตั้งเป้าหมายประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง ปีนี้เป้าหมายคือความ
มั่นคงด้านสุขภาพของทุกคน พร้อมรับมือกับผู้ติดเชื้อที่จะเพ่ิมข้ึน และการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น กระทรวง
สาธารณสุข เงินส ารองฉุกเฉิน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน ควรได้รับความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ 
3.รีดให้เรียบ เราก าลังเผชิญกับปัญหา 2 ต่อ ต่อที่ 1 คือ วิกฤตโควิดที่ท าให้พ่ีน้องประชาชนไม่สามารถหากินได้เช่นยาม
ปกติ ต่อที่ 2 คือรายได้ที่เข้ารัฐ เช่น ภาษีก็จะลดลงด้วย เนื่องมาจากเศรษฐกิจชะลอตัว เราจึงจ าเป็นต้องรีดไขมันยังสุด
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ตัว ไม่เว้นแม้แต่ในหน่วยงานที่ควรได้รับความส าคัญเป็นพิเศษด้วย ซึ่งเท่าที่เราเห็น ยังมีงบอีกจ านวนมากที่สามารถตัด
ออกไปได้เลย เช่นงบดูงานต่างประเทศ งบสัมมนา งบรับรองแขก งบรถประจ าต าแหน่ง ฯลฯ รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ไม่
ตอบโจทย์ตอบสถานการณ์ตอนนี้ด้วย 
4.เพ่ิมงบกลาง พร้อมรับสถานการณ์ไม่แน่นอน วิกฤตการระบาดของโควิดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ในยามปกติเราไม่
เห็นด้วยกับงบกลางขนาดใหญ่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีอ านาจเต็มในการสั่งจ่ายได้ตามอ าเภอใจ แต่ในยามวิกฤตเช่นนี้ 
เราเห็นด้วยกับการเพ่ิมงบกลางในส่วนของเงินส ารองฉุกเฉิน เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหาร พร้อมรับ
สถานการณ์ได้ตลอดเวลา 
5.เร่งปฏิรูประบบราชการในยามวิกฤต ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาว่ารัฐไทยไม่มีความสามารถใน
การจัดการกับวิกฤต จ าเป็นต้องมีการเร่งปฏิรูป ถือเป็นโอกาสที่ดี ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ ปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ ามาช่วยเหลือในระบบการบริการสาธารณะ  (digital 
government, national digital ID ฯลฯ) 
6.ทบทวนสัญญาของงบผูกพัน ในสัญญาการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ โครงการเมกะโปรเจกต์ที่ซ้ าซ้อน เกินความจ าเป็น 
และไม่คุ้มค่า ยกตัวอย่างเช่น รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย พิจารณาสามารถที่จะยกเลิกได้หรือไม่ หรือสามารถ
เลื่อนก าหนดการส่งมอบ และการช าระเงินได้หรือไม่ อย่ากลัวว่าจะท าได้หรือไม่ เพราะเราเคยท าลักษณะนี้มาแล้ว
ในช่วงวิกฤตต้มย ากุ้งปี 2540 
7.รอบคอบในการก่อหนี้ผูกพันใหม่ จากนี้ประเทศจะยังจ าเป็นที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ก่อนจะก่อหนี้ครั้งใหม่ จ าเป็นต้องค านึงถึงภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้น ถ้าไม่ได้มีประโยชน์โดยตรงกับประชาชน ก็ไม่จ าเป็นที่
ต้องก่อหนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ิมเติม ดังนั้นต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆ ว่าการก่อหนี้
แต่ละครั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติหรือไม่ 
ทั้งหมดนี้คือข้อเสนอจากพรรคก้าวไกล เราต้องการย้ าว่า งบประมาณปี 2564 จะต้องตอบโจทย์ 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 1) 
ควบคุมการระบาดไม่ให้เกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข 2) การยกระดับขีดความสามารถของระบบ
สาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทาง
การแพทย์ สาธารณสุข ฯลฯ ตลอดจนระบบในการติดตามการรักษาพยายาลของผู้ป่วยอาการไม่หนักที่กักตัวรักษา
ตัวเองที่บ้าน 3) การพยุงเศรษฐกิจ การดูแลประชาชนตัวเล็กตัวน้อย และผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือให้พวกเราคนไทย
ทุกคนพ้นภัยเศรษฐกิจและพ้นภัยโควิดไปในเวลาเดียวกัน 
ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลต้องการเชิญชวนประชาชนทุกคนมาสะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2564 ว่าท่านอยากเห็นอะไร ไม่อยากเห็นอะไร อยากตัดตรงไหน อยากเน้นตรงไหน มาร่วมกันแสดงออกได้ผ่านเว็บไซต์
ของส านักงานงบประมาณที่ publichearing.bb.go.th/bbph64 (หรือสแกน QR Code ในช่วงท้ายของวิดิโอ) ภายใน
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2563 นี้ จัดสรรงบให้เป็น แล้วจะเห็นประเทศไทยรอดพ้นวิกฤต”. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62287 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/62287
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3 ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล เยี่ยมคนไร้บ้านหัวล าโพง จ่อเป็นกระบอกเสียงน าปัญหาเข้าสภา 
วนัท่ี 6 เมษายน 2563 - 21:16 น.  

 

 

3 ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เยี่ยมคนไร้บ้านหัวล าโพง จ่อเป็นกระบอกเสียงน าปัญหาเข้าสภา หวังเห็นการจัดสรรพื้นที่ให้

อยู่-สร้างรัฐสวัสดิการ 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ และนายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส 
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ลงพ้ืนที่เพ่ือน าอาหารและอุปกรณ์การป้องกัน ไวรัสโควิด-19 เช่นหน้ากากผ้า เจลล้าง
มือ ไปแจกจ่าย และพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยหลับนอนบริเวณในพ้ืนที่สาธารณะ ย่านหัวล าโพง ซึ่งโดยปกติแล้วก่อนที่
จะมีสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด บริเวณนี้มีคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะจ านวนมาก 
         จากการลงพ้ืนที่ได้พูดคุยกับประชาชนกลุ่มนี้ นายณัฐชา เปิดเผยว่า คนไร้บ้านทราบข้อมูลและการปฏิบัติตัวเพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หรือ social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ข้อจ ากัดของคนไร้บ้าน คือ พวก
เขาต้องนอนรวมกันในพื้นที่สาธารณะท าให้มาตราการนี้ไม่อาจใช้ได้กับคนกลุ่มนี้ รวมไปถึงการเข้าถึงสิทธิการรักษาเมื่อ
ติดเชื้อ พวกเขามีความกังวลว่าหากมีใครคนใดคนหนึ่งที่นอนที่นี้ติดเชื้อ แน่นอนว่าอีกหลายคนต้องติดตามไปด้วย พวก
เขาจะสามารถเข้าถึงการตรวจได้อย่างไร 
         เนื่องจากที่ผ่านพวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกมองข้ามอยู่แล้ว เสียงสะท้อนจากคนไร้บ้านจะดังพอถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะเมื่อสอบถามจากพวกเขาได้รับเป็นค าตอบเดียวกันว่าเข้าไม่ถึงมาตราการเยียวยาของรัฐเพราะ
ข้อจ ากัดของ การลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน พวกเขากล่าวทิ้งท้ายว่าสุดท้ายแล้วมาตราการที่ออกมาเยียวยาของช่วย
คนที่ไม่ได้มีปัญหาจริงๆ 
 
           ขณะที่นายจิรวัฒน์กล่าวว่า วันนี้สถานการณ์ ไวรัสระบาด ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย แม้เมื่อวานนี้ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีมาตราการดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน แต่การลงพื้นที่วันนี้ท าให้เห็นว่า
รัฐสวัสดิการนั้นเป็นสิ่งที่ควรผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นมานานก่อให้เกิดปัญหาคนไร้บ้าน 
กลายเป็นเหมือนเชือกมัดปมขนาดใหญ่ซ้อนๆ กันที่แก้ไขยาก สิ่งส าคัญ เราจะต้องเริ่มแก้ที่ต้นปัญหาให้ตรงจุด นั้นก็คือ
รัฐบาลควรจัดสรรพื้นที่ให้คนเหล่านี้ได้อยู่อาศัย อย่างเป็นระบบไม่เพียงแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เท่านั้น เเละมีรัฐ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/5575755.jpg
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สวัสดิการ เพ่ือให้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันในสังคม ทั้งนี้ ตนจะน าปัญหาดังกล่าวไปหารือใน
คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม เเละคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือผลักดันในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
        ด้านนาย ณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ ระบุว่าในส่วนของพรรคก้าวไกล ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาดังกล่าว โดยนโยบาย
ของพรรคคือการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม เเละในสัดส่วนของปีกเเรงงาน ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน เเละรัฐสวัสดิการในเบื้องต้น เเต่ถึงอย่างไรหน้าที่การบริหารจัดการเป็นหน้าที่ของรัฐบาล เราในฐานะ
พรรคฝ่ายค้านได้เเค่เสนอนโยบาย เเละร่วมตรวจสอบรัฐบาลในเบื้องต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เเละผู้คนไร้บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นประชาชนคนไทยเช่นเดียวกัน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2126495 
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"กรณ์"หนุน"บิ๊กตู"่หั่นงบฯทุกกระทรวง 20 %โอนใช้สู้ "โควิด-19"  
                    "กรณ์"หนุน"บิ๊กตู่"หั่นงบฯทุกกระทรวง 20 เปอร์เซ็นต์โอนใช้สู้"โควิด-19" แนะจับตาพ.ร.ก. 3 
ฉบับส าคัญ เตือนคลังท า "รัดกุม-ยุติธรรม-ทั่วถึง"          
จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 17.54 น.    
          

 
              เมื่อวันที่ 6 เม.ย.นายกรณ์ จาติกวณิช ว่าที่หัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรมว.คลัง เปิดเผยว่า มีข่าว
นายกรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงโอนงบประมาณตัวเองออกมา กระทรวงละ 10 เปอร์เซ็นต์เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากจริง 
ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก และตนขอให้นายกฯท าให้ได้ จะเป็นปรากฏการณ์ทางการบริหารเงินงบประมาณ และเป็นการใช้
อ านาจตามพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์  ช่วงนี้ คนไทยหลายคนรวมถึงตนและเพ่ือนๆในกลุ่มกล้า เราท าได้คือให้ค าแนะน าในเรื่องที่
เราพอมีความรู้และประสบการณ์อะไรใช้ได้ ก็ขอให้น าไปใช้แต่ถ้าอะไรไม่เหมาะสม นายกฯและทีมงานพิจารณาได้เอง 
อย่ามีความรู้สึกว่าต้องเกรงใจกัน 
   นายกรณ์ กล่าวอีกว่า  ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.)จะพิจารณาพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ
ส าคัญ คือ 1.พ.ร.ก.การให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2.พ.ร.ก.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าพิเศษช่วยเอสเอ็มอี 3.พ.ร.ก.ให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยรับซื้อพันธบัตรเอกชนไทย ซึ่งทั้ง 3 เรื่องเป็นเรื่องส าคัญ ตนจะรอดูรายละเอียดก่อนแสดง
ความเห็นเพ่ิมเติม แต่เบื้องต้นมีประเด็นน าเสนอให้พิจารณาและระมัดระวัง ดังนี้  1.พ.ร.ก.การให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน มีหลักการคือเพ่ือเสริมก าลังเงินให้รัฐเพ่ิมเติมจากที่พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณก าหนดไว้ และต้องเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนเกินกว่าที่จะรอเงินงบประมาณปีถัดไป  ดังนั้นสิ่งที่
รัฐบาลต้องพิสูจน์ให้เห็นก่อนอ่ืน คือรัฐบาลต้องปรับงบประมาณที่ไม่เร่งด่วนหรือชัดเจนว่าใช้ไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ 
และเอางบประมาณนั้นมาจัดสรรใหม่ในการต่อสู้กับสภาวะวิกฤติ เรื่องนี้นายกฯสั่งไปแล้ว และน่าจะมีความชัดเจนพรุ่งนี้ 
จากนั้น รัฐยังมีวงเงินกู้ตามเพดานตามกฎหมายในปีงบประมาณ (เหลืออยู่ประมาณ 300 ,000 ล้านบาท) รัฐควร
พิจารณาวิธีใช้วงเงินนี้ก่อนที่จะออกพ.ร.ก.แต่ถ้ายังต้องออก พ.ร.ก.ดังกล่าว รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.ในวงเงินที่จะใช้จริ ง
อย่างเร่งด่วนทันทีเท่านั้น ส่วนที่เหลือควรเป็นการใช้เงินในงบประมาณปี 2564 ซึ่งต้องมีการรื้อใหม่ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป 
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นายกรณ์ กล่าวว่า  2.พ.ร.ก.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าพิเศษช่วยเอสเอ็มอี มีประเด็นส าคัญคือธปท.จะมีระบบประเมินความ
ยุติธรรมในการเข้าถึงวงเงินจากธปท.อย่างไร จะตรวจสอบอย่างไรว่าผู้เดือดร้อนจริงได้รับการช่วยเหลือ 3.พ.ร.ก.ให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับซื้อพันธบัตรเอกชนไทย น่าจะสุ่มเสี่ยงที่สุด เพราะไม่เคยมีมาตรการนี้ในประเทศ
ไทยมาก่อน ซึ่งตามปกติ ธปท.จะเป็นผู้ปล่อยกู้แนวสุดท้าย ทั้งนี้ค าถามท่ีจะตามมาว่าธปท.จะซื้อในราคาเท่าไร  ผู้ถือหุ้น
และธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้จะร่วมรับผิดชอบอย่างไร ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ระดับเครดิตต ่ากว่าเกรดที่ธปท.พร้อมรับ 
จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร หรือไม่  ทั้งนี้จากการปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ เราเห็นว่าธปท.ต้องเริ่มประเมิน
สถานการณ์ของแต่ละบริษัทที่ออกพันธบัตรแต่เนิ่นๆ เพ่ือก าหนดทั้งโครงสร้างการเงินที่เหมาะสมโดยรวมของกิจการ 
และควรก าหนดแผนยุทธศาสตร์การด าเนินการของผู้ประกอบการในช่วงนี้และช่วงหลังวิกฤต  อีกทั้งควรเจรจาร่วมกับ
เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นในการก าหนดการแบ่งรับภาระความความเสียหายและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และก าหนดระดับความ
ช่วยเหลือที่จะได้รับจากธนาคารกลาง เรื่องการเตรียมกู้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดเป็นเรื่องต้องท าแน่นอน และต้องท า
อย่างรัดกุม ยุติธรรมและทั่วถึง ขอเป็นก าลังใจให้ทีมแบงก์ชาติ ทีมคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกคน. 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/767422 
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สิระ แนะ ตดัเงินเดือน ขรก.การเมืองทั้งหมดสูโ้ควิด 
 

 
"สิระ"แนะ นายกรัฐมนตรี สั่งตัดเงินเดือน ข้าราชการเมืองทั้งหมด น าไปใช้สู้โควิด-19 เชื่อได้หลายพันล้านต่อเดือน 
ชี้ถึงเวลาต้องเสียสละ คืนภาษีช่วย ประชาชนผ่านพ้นความยากล าบาก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
                 6 เม.ย.2563-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ออกค าสั่งตัด
เงินเดือน ข้าราชการการเมืองทั้งหมด เพ่ือน าเงินไปใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เนื่องจากเห็นว่า
สถานการณ์ในขณะนี้ ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลาย แต่เสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก        

ทั้งเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและฟ้ืนฟู สังคมเศรษฐกิจ จากผลกระทบของโรคโควิด-19 จึงถึงเวลาแล้วที่
ข้าราชการการเมืองทั้งหมด ควรเสียสละเพ่ือบ้านเมืองและประชาชนด้วยการไม่รับเงินเดือน ไปจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะในตอนที่พวกท่านเข้ามาท าหน้าที่ ก็ประกาศว่าจะเสียสละตัวเ อง เพ่ือท างานให้
ประชาชนและประเทศชาติ ในวันนี้ก็จะได้ท าตามที่ทุกท่านได้ประกาศเอาไว้แล้ว ซึ่งตนคิดว่า เงินจ านวนมากขนาดนี้ ถ้า
ส่วนหนึ่งสามารถน าไปจ่ายเป็นค่าท างานพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์จะเป็นประโยชน์มากกว่า 
             ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวด้วยว่า สมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.และ ส.ว.จ านวน 750 คน คิดกลมเฉลี่ยที่
คนละ 120,000 บาท หากไม่รับเงินเดือน น ามาช่วยประเทศชาติ ในการท าสงครามสู้กับโรคโควิด - 19 จะได้เงิน
ประมาณเดือนละ 90 ล้านบาท ยังไม่รวมเงินเดือนของบรรดาที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรี ,อบจ.อบต.และส่วนอื่น ๆ อีกมาก 
ซึ่งหากตัดเงินเดือนข้าราชการการเมืองทั้งหมด จะมีเงินไปใช้ช่วยเหลือประชาชนผ่านความยากล าบากครั้งนี้หลาย 
1,000 ล้านบาทต่อเดือนอย่างแน่นอน 
  " ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี ตัดเงินเดือน คณะรัฐมนตรี 1 เดือน มาตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือประชาชนสู้กับ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ผมคิดว่ายังไม่เพียงพอ ถึงเวลาแล้วที่ข้าราชการการเมืองทั้งหมด ต้อง
เสียสละไม่รับเงินเดือน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ถือเป็นการคืนภาษีของประชาชนให้ประชาชนและประเทศชาติที่
ก าลังประสบวิกฤตเพราะการจะไปคาดหวังให้ทุกคนมีจิตส านึกที่จะบริจาคเงินตรงส่วนนี้คงเป็นไปได้ยาก ฉะนั้นการสั่ง
งดจ่ายเงินเดือนน่าจะท าได้สะดวกท่ีสุดในสภาวะเช่นนี้ ซึ่งส่วนตัว ผมพร้อมและยินดีที่จะไม่รับเงินเดือนในส่วนนี้ เพราะ
ตั้งแต่เกิดวิกฤตไวรัสขึ้น ผมก็ได้ใช้เงินเดือน ส.ส.ที่มาจากภาษีประชาชน ไปในการดูแลประชาชนในเขตหลักสี่ -จตุจักร 
ตลอดอยู่แล้ว" นายสิระ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/426381?utm_source=category&utm 
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“เทพไท” แนะตดังบลงทุนปี 63  
เอาไปซื้อเครือ่งมือแพทย์ เยียวยาคนกระทบโควิด 

 
“เทพไท” แนะรัฐบาล ตัดงบลงทุนทั้งหมดในปี 63 มาซื้อเครื่องมือแพทย์ต่อสู้โควิด-19 และเป็นเงินเดือนเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบ ชี้ หยุดโครงการก่อสร้าง 1 ปี ไม่สร้างความเสียหายมากนัก 

วันที่ 6 เม.ย. 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงผลการประชุม
ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้หารือเรื่องการตัดงบประมาณจากทุกกระทรวง 10% โดยไม่เกี่ยวกับรายจ่ายประจ า หรือ
เงินเดือน เพ่ือมาใช้ในการสู้กับวิกฤติโควิด-19 และเห็นชอบออก พ.ร.ก. 3 ฉบับ คือ 1.พ.ร.ก.การให้อ านาจ ธปท. ออก
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าพิเศษ (ซอฟต์โลน) 2.พ.ร.ก.การให้อ านาจ ธปท. ซื้อตราสารหนี้เอกชนที่ครบก าหนดช าระ 3.พ.ร.ก.
การให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ว่า ล่าสุดมีกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีด าริให้ตัดงบประมาณของทุกกระทรวง 20% เป็นวงเงิน 6.6 แสนล้านบาท ซึ่ง
อาจจะกระทบต่อภาพรวมในการท างานของแต่ละกระทรวงได้ ส่วนตัวยังยืนยันในความคิดเดิม ต้องการให้รัฐบาลตัดงบ
ลงทุนทั้งหมดในงบประมาณปี 2563 ซึ่งมียอดวงเงินประมาณ 6.9 แสนล้านบาท ซึ่งมียอดเงินรวมสูงกว่าการตัด
งบประมาณ 20% จากทุกกระทรวง และจะมีผลกระทบเฉพาะโครงการในการลงทุนหรือการพัฒนาเท่านั้น ซึ่งถ้าหาก
รัฐบาลหยุดโครงการก่อสร้างต่างๆ ในห้วงเวลา 1 ปี ก็จะไม่สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศมากนัก โดยรัฐบาล
ต้องน าเงินจากงบประมาณด้านการลงทุนทั้งหมดไปเป็นค่าใช้จ่ายใน 2 ส่วน คือ 

1. สู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ , จัดซื้อเครื่องตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ราคา
เครื่องละ 15 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลประจ าจังหวัดทุกแห่ง เพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ฟรีให้กับทุกคน, ขยาย
โรงพยาบาลเตรียมรองรับผู้ป่วยและการรักษาฟรี, จัดเป็นสวัสดิการให้กับแพทย์-พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ทุกคน, จัดซื้อหน้ากากอนามยั เจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ 

2. ใช้เป็นเงินเดือนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกสาขาอาชีพ เช่น คนจน คนหาเช้ากินค่ า 
คนตกงาน คนเร่ร่อน คนไม่มีจะกิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เป็นค่าเช่าที่อยู่อาศัย ฯลฯ 
 ส่วนการที่รัฐบาลจะออก พ.ร.ก. 3 ฉบับ เพ่ือน ามาใช้สู้กับวิกฤติไวรัสโควิด -19 นั้น ในฐานะที่ เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง พร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพ่ือให้รัฐบาลแก้ปัญหา
วิกฤติครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอให้รัฐบาลยึดหลักการรักษาชีวิตของคนไทยไว้ให้ได้ ก่อนที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศในโอกาสต่อไป เพราะชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนและมีความส าคัญมากกว่าสิ่งอ่ืนใด. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1813319 
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จับตา 3 พรก. พยุง ศก. ชี้ต้องยุตธิรรมทั่วถึง 
 

 
 

   "สมคิด" เตรียมชงที่ประชุม ครม.อังคารนี้ เห็นชอบ 3 พ.ร.ก.สู้โควิด ช่วยคนเดือดร้อน-พยุงเศรษฐกิจไม่ให้ล้ม
ครืน "กรณ์-อดีต รมว.คลัง" แนะ ก.คลังต้องท าแบบรัดกุม-ยุติธรรม-ทั่วถึง กระตุก พ.ร.ก.ให้แบงก์ชาติรับซื้อพันธบัตร
เอกชนไทยน่าจะสุ่มเสี่ยงที่สุด เพราะใช้เป็นครั้งแรกและจะถูกตั้งค าถามน าเงินส ารองมาช่วยอุ้มผู้ประกอบการใหญ่ “เรา
ไม่ทิ้งกัน” เริ่มจ่ายเงินเยียวยา 5 พัน ก้อนแรก 8 เม.ย. 
   การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 7 เม.ย.นี้ หนึ่งในวาระที่หลายฝ่ายให้ความสนใจติดตามก็คือ ผล
ต่อเนื่องจากการประชุม ครม.นัดพิเศษแบบมาร่วมประชุมเต็มคณะเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ที่เบื้องต้นได้
เห็นชอบมาตรการเศรษฐกิจเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  COVID-19 เฟสที่ 3 ที่เห็นชอบให้มีการใช้
มาตรการออกพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) จ านวน 3 ฉบับ ซึ่งก่อนหน้านี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
บอกไว้ว่าเบื้องต้นคาดว่าจะใช้วงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของจีดีพี โดย 10 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีประเทศไทยคือ ประมาณ 
1.68 ล้านล้านบาท 
     ความเห็นในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอดีต รมว.การคลัง ให้
ความเห็นผ่านการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ให้จับตา 3 พระราชก าหนดส าคัญเพ่ือรับมือต่อวิกฤติเศรษฐกิจ
จากโควิด โดยเขาย้ าว่า วันอังคารนี้ ครม.จะพิจารณา 3 พระราชก าหนดส าคัญ คือ 1.พ.ร.ก.กู้เงิน 2.พ.ร.ก.สินเชื่อช่วย 
SME 3.พ.ร.ก.ให้แบงก์ชาติรับซื้อพันธบัตรเอกชนไทย ซึ่งทั้งสามเรื่องเป็นเรื่องส าคัญ จะรอดูรายละเอียดก่อนแสดง
ความเห็นเพิ่มเติม 
    อย่างไรก็ตาม อดีต รมว.การคลังแสดงความเห็นว่า เรื่องนี้เบื้องต้นมีประเด็นน าเสนอให้พิจารณา (และระมัดระวั ง) 
ตามนี้ 1.พ.ร.ก.กู้เงิน หลักการของการออก พ.ร.ก.กู้เงิน คือเพ่ือเสริมก าลังเงินให้รัฐเพ่ิมเติมจากที่ พ.ร.บ.งบประมาณ
ก าหนดไว้ และต้องเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนเกินกว่าที่จะรอเงินงบประมาณปีถัดไป ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องพิสูจน์
ให้เห็นก่อนอ่ืนเลยคือ รัฐบาลต้องปรับงบที่ไม่เร่งด่วนหรือชัดเจนว่าใช้ไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ และเอางบนั้นมาจัดสรร
ใหม่ในการต่อสู้กับสภาวะวิกฤติ เรื่องนี้นายกฯ สั่งไปแล้ว และน่าจะมีความชัดเจนพรุ่งนี้ และขั้นตอนที่สองคือ รัฐยังมี
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วงเงินกู้ตามเพดานตามกฎหมายในปีงบประมาณ (เหลืออยู่ประมาณ 300,000 ล้านบาท) รัฐควรพิจารณาวิธีใช้วงเงินนี้
ก่อนที่จะออก พ.ร.ก. หากยังต้องออก พ.ร.ก. รัฐต้องออก พ.ร.ก.ในวงเงินที่จะใช้จริงอย่างเร่งด่วนทันทีเท่านั้น ส่วนที่
เหลือควรเป็นการใช้เงินในงบประมาณปี 2564 ซึ่งต้องมีการรื้อใหม่ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
     หัวหน้าพรรคกล้าให้ความเห็นต่อไปถึง พ.ร.ก.ฉบับที่สองว่า ส าหรับ พ.ร.ก.สินเชื่อ SME ประเด็นส าคัญคือ 
แบงก์ชาติจะมีระบบประเมินความยุติธรรมในการเข้าถึงวงเงินจากแบงก์ชาติอย่างไร คิดว่าแบงก์ชาติคงใช้กลไกธนาคาร
ในการส่งวงเงินผ่านไปถึง SME จึงมีประเด็นว่าจะตรวจสอบอย่างไรว่าผู้เดือดร้อนจริงได้รับการช่วยเหลือ ไม่ใช่เพียง
ลูกค้าเดิมของธนาคาร และ 3.พ.ร.ก.ให้แบงก์ชาติรับซื้อพันธบัตรเอกชนไทย กฎหมายนี้น่าจะสุ่มเสี่ยงที่สุด เพราะไม่เคย
มีมาตรการนี้ในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งแบงก์ชาติปกติจะเป็น ‘ผู้ปล่อยกู้แนวสุดท้าย’ (lender of the last resort) แต่
หากแบงก์ชาติมารับการ rollover พันธบัตรตามข่าวที่ปรากฏ แบงก์ชาติจะเป็นผู้ซื้อธนบัตรในฐานะผู้ซื้อโดยตรงเป็น
ครั้งแรก 
     "ค าถามที่จะตามมาคือ 1.แบงก์ชาติจะซื้อในราคาเท่าไร 2.ผู้ถือหุ้นและธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้จะร่วมรับผิดชอบ
อย่างไร (ไม่ควรเป็นการโอนความเสี่ยงและผลขาดทุนทั้งหมดมาที่แบงก์ชาติ โดยที่ผลก าไรในอนาคตยังอยู่ที่นายทุน
เหมือนเดิม) 3.มาตรการนี้เป็นการน าเงินส ารองมาช่วยอุ้มผู้ประกอบการใหญ่ จึงมีค าถามว่าผู้ประกอบการ SME ที่
ระดับเครดิตต ่ากว่าเกรดที่แบงก์ชาติพร้อมรับจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่" อดีต รมว.การคลังแสดงทัศนะต้อง
รัดกุมยุติธรรมทั่วถึง 
     นายกรณ์ให้ความเห็นด้วยว่า ตนได้ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์อีกหลายท่าน เราเห็นเพ่ิมเติมว่า แบงก์ชาติควร
ต้อง 1.เริ่มประเมินสถานการณ์ของแต่ละบริษัทที่ออกพันธบัตรแต่เนิ่นๆ เพ่ือก าหนดทั้งโครงสร้างการเงินที่เหมาะสม
โดยรวมของกิจการ  (อย่ารอให้ใกล้ช่วงพันธบัตรจะหมดอายุ)  2.ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การด าเนินการของ
ผู้ประกอบการในช่วงนี้และช่วงหลังวิกฤติ 3.เจรจาร่วมกับเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นในการก าหนดการแบ่งรับภาระความความ
เสียหายและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และก าหนดระดับความช่วยเหลือที่จะได้รับจากธนาคารกลาง โดยเรื่องการเตรียมกู้
วิ ก ฤติ เ ศ รษฐกิ จ จ าก โ ค วิ ด เ ป็ น เ รื่ อ ง ต้ อ ง ท า แน่ น อน  และต้ อ งท า อย่ า ง รั ด กุ ม  ยุ ติ ธ ร ร ม  แ ล ะทั่ ว ถึ ง  
    ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยาเดือนละ 5,000 
บาทเป็นเวลา 3 เดือนส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า การคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ที่
ได้รับผลกระทบจริงเท่านั้น การดูคุณสมบัติจะดูจากสิ่งที่ประชาชนผู้ขอรับสิทธิ์กรอกข้อมูลเข้ามาเป็นหลัก เช่น กลุ่ม
คนขับรถแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ จะดูจากข้อมูลใบขับขี่สาธารณะที่จะต้องกรอกในระบบ ซึ่ง AI จะตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นกับกรมการขนส่งทางบกว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าอาชีพอิสระก็จะดูช่องทางที่ประกอบอาชีพว่าขายของที่ไหน 
ตลาดอะไร ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
     อย่างไรก็ตาม ส าหรับกลุ่มที่รัฐบาลต้องแสดงความเสียใจเพราะไม่เข้าเงื่ อนไขตามมาตรการ คือ นักเรียน 
นักศึกษา แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 แต่ภาครัฐมีมาตรการเยียวยาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ส่วน
เกษตรกรภาครัฐก าลังจะมีมาตรการเยียวยาเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบบ้างแต่ยังพอท างานหรือ
ประกอบอาชีพได้ อาทิ คนขายของออนไลน์ โปรแกรมเมอร์ คนงานก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ยังมีความยืดหยุ่นในการ
ท า ง า น  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ต่ อ ไ ป ไ ด้  ก็ จ ะ ท ย อ ย อ อ ก ม า ต ร ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ต า ม ล า ดั บ ต่ อ ไ ป  
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นายธนกรกล่าวอีกว่า ข้อมูลล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รวมกว่า 24 ล้านคน มีผู้ขอยกเลิกเกือบ 3 แสนคน 
โดยระบบจะเริ่มแจ้งผลทั้งผู้ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 8 เม.ย.2563 นี้ทาง SMS หรือ e-mail โดยผู้ที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันเดียวกันเลย การจ่ายเงินจะทยอยจ่ายตามล าดับผลการคัดกรอง ไม่มี
การก าหนดโควตาว่าจะจ่ายวันละกี่คน รวมถึงไม่ใช่การจ่ายทั้งล็อตของเดือน เม.ย. เพราะการลงทะเบียนยังไม่สิ้นสุด 
การตรวจสอบคัดกรองแต่ละคนก็ใช้เวลาไม่เท่ากัน ถ้าผ่านก็จะรีบจ่ายเงินให้ทันที ทั้งนี้อยากฝากเตือนผู้สนใจลงทะเบียน
ว่า ขณะนี้มีมิจฉาชีพหลอกลวงขอข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่าน LINE ขอยืนยันว่ามาตรการนี้ไม่มีการขอข้อมูลหรือสอบถามผู้
ลงทะเบียนเพ่ิมเติมผ่าน LINE เพราะการพิจารณาข้อมูลต่างๆ จะดูจากสิ่งที่ท่านกรอกไว้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนอยู่แล้ว 
อยากให้ประชาชนทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเต็มที่ พปชร.ดีดปาก "ฟลุค" 
    โฆษกพรรคพลังประชารัฐยังกล่าวถึงกรณีท่ีนายเกริกพล มัสยวาณิช ดารานักแสดงชื่อดัง ออกมาระบุว่ารัฐบาล
แก้ปัญหาโควิด-19 ไม่ได้ แต่ดารากลับท าได้ว่า อยากจะเตือนนายเกริกพลว่า จะพูดอะไรให้คิดก่อนพูด เพราะเป็นคน
ของประชาชน วันนี้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาโควิด-19 อย่างเต็มที่ ระดมทุกสรรพก าลัง การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
รัฐบาลก็ด าเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ อย่าลืมว่าไวรัสโควิด-19 เป็นโรคใหม่ที่ทั่วโลกต่างเจอสถานการณ์นี้หมด มี
ประชาชนเสียชีวิตหรือติดเชื้อจ านวนมาก ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ควบคุมได้ในระดับที่ดี การที่นายเกริกพล
บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ดี 
     "ที่ผ่านมาผมยังนึกไม่ออกว่านายเกริกพลเคยท าความดีอะไรให้กับประชาชนและประเทศชาติบ้าง นอกจากข่าว
ว่าเป็นดาราคาสโนวา วันนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ไม่ใช่ออกมาด่ารัฐบาล นายเกริกพลเป็นดาราที่ประชาชนชื่นชอบ สมควร
เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ใช่พูดด่ารัฐบาลเอามันส์ การเปิดรับบริจาคต่างๆ เป็นเรื่องปกติท่ีทั่วโลกก็ท า เป็นการแสดงถึงความ
มีน้ าใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยาก รัฐบาลจัดสรรงบประมาณช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ต้องเข้าใจว่าไม่มี
ใครล่วงรู้มาก่อนว่าจะเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ทั่วโลกไม่มีใครเตรียมการมาก่อน พอเกิดเรื่องรัฐบาลก็ต้อง
แก้ปัญหา งบประมาณต่างๆ ก็มีจ ากัด ก็ต้องหามาช่วย ดังนั้นขอให้ได้เข้าใจด้วย นายเกริกพลเป็นผู้ใหญ่แล้ว อยากให้มี
สติมากกว่านี้ เวลานี้เป็นเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจในการต่อสู้โควิด-19 ไม่ใช่เวลาที่จะมาสร้างความแตกแยกในสังคม" 
โฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าว 
     ด้านเพจเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในหัวข้อ "7 ข้อเสนอจัดงบประมาณแผ่นดินปี 64 อย่างมี
ยุทธศาสตร์ พาไทยพ้นวิกฤติ" โดยระบุว่า "ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2564 ก าลังจะเข้าสู่การ
พิจารณาของสภาในเดือนหน้า และจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม และคณะรัฐมนตรีเพ่ิงจะมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบ
ดังกล่าวไปเมื่อไม่นานมานี้ เบื้องต้นพบว่างบประมาณเพ่ิมขึ้นจาก 3.2 ล้านล้านบาท เป็น 3.3 ล้านล้านบาท โดยแม้ว่า
ในมติ ครม.จะมีแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้ค านึงถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และ
ภัยแล้งแล้ว แต่จากที่ทีมงานงบประมาณพรรคก้าวไกลสังเกตการณ์มาตลอด การจัดสรรงบประมาณปี 2564 ที่ปรากฏ
ออกมาแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังยึดกรอบการท างบประมาณแบบเดิมๆ  ถ้าไม่มีการทบทวนงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี 2564 เราจะต้องพบกับปัญหาแบบเดิมๆ เหมือนเคย ไม่ว่าจะเป็นงบกลางหมดกะทันหัน ไม่มีเงินเยียวยาอีก
ต่อไป ไม่มีเงินซื้อหน้ากาก อุปกรณ์แพทย์ขาดแคลน 
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    เพจเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกลแสดงท่าทีไว้ว่า มีข้อเสนอถึงรัฐบาลในประเด็นวิธีการจัดสรรงบประมาณปี 2564 อาทิ 1.
งบประมาณฐานศูนย์ (Zero-based budgeting) สถานการณ์ในประเทศเปลี่ยนไปมาก ยังคงเป็นการท างบโดยเอางบปี
ก่อนเป็นตัวตั้ง แล้วขยับตัวเลขขึ้นลงเพียงเล็กน้อย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐที่ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ไม่
ยอม “เฉือนเนื้อ” ตัวเอง ส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญโดยตรง กลับไม่ได้รับการเพ่ิมงบในส่วนที่จ าเป็น 2.จัดล าดับ
ความส าคัญใหม่ งบประมาณปี 2563 ตั้งเป้าหมายประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูง ปีนี้เป้าหมายคือความมั่นคงด้าน
สุขภาพของทุกคน พร้อมรับมือกับผู้ติดเชื้อที่จะเพ่ิมข้ึน และการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน 
    ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข เงินส ารองฉุกเฉิน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน ควรได้รับความส าคัญ
เป็นอันดับต้นๆ 3.รีดให้เรียบ เราก าลังเผชิญกับปัญหา 2 ต่อ ต่อที่ 1 คือ วิกฤติโควิดที่ท าให้พ่ีน้องประชาชนไม่สามารถ
หากินได้เช่นยามปกติ ต่อที่ 2 คือรายได้ที่เข้ารัฐ เช่น ภาษีก็จะลดลงด้วย เนื่องมาจากเศรษฐกิจชะลอตัว เราจึง
จ าเป็นต้องรีดไขมันยังสุดตัว ไม่เว้นแม้แต่ในหน่วยงานที่ควรได้รับความส าคัญเป็นพิเศษด้วย ซึ่งเท่าที่เราเห็น ยังมีงบอีก
จ านวนมากที่สามารถตัดออกไปได้เลย เช่น งบดูงานต่างประเทศ งบสัมมนา งบรับรองแขก งบรถประจ าต าแหน่ง ฯลฯ 
รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ไม่ตอบโจทย์ตอบสถานการณ์ตอนนี้ด้วย เป็นต้น. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/62325 
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6 เม.ย. 2563 12:52 น. 

โฆษกรัฐ ฉะ ไม่ใช่เวลาสร้างความขัดแย้ง ขอหยุดเล่นการเมืองแล้วหันมาช่วยกัน 

 
โฆษกรับบาล เผย นายกรัฐมนตรี ย้ า ชีวิตประชาชน-บุคลากรทางการแพทย์ส าคัญท่ีสุดในสถานการณ์โควิด-19 ชี้ 
บ้านเมืองก าลังมีปัญหา ขอให้พักเรื่องการเมืองแล้วหันมาช่วยกัน 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ถึงการแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่า
สถานการณ์ตอนนี้ที่เราต้องให้ความส าคัญสูงสุดกับสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ “เวลานี้ไม่ใช่มาสร้างความขัดแย้ง หรือ
เล่นเกมการเมืองอย่างที่เคยเป็นมา บ้านเมืองก าลังมีปัญหา ประชาชนก าลังเดือดร้อน หมดยุคเล่นการเมืองแล้ว ต้อง
ช่วยประชาชนก่อน” 

ทั้งนี้ โรคโควิด-19 เป็นภัยของมนุษยชาติ เป็นมหันตภัยระดับโลก ไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทย ที่รัฐบาลจะเอา
มาใช้เป็นเหตุท ารัฐประหารอย่างที่มีการกล่าวหาแบบไม่มีความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ตัวเลขผู้ติดเชื้อและ
ผู้เสียชีวิตทั่วโลกก็ปรากฏให้เห็นอยู่แล้วว่าสถานการณ์รุนแรงเพียงใด มาตรการในต่างประเทศต่างเข้มข้นเพ่ือรับมือกับ
การควบคุมโรคระบาด ตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญในเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก เพ่ือให้ทุกคนทุกฝ่ายผ่านพ้นกับเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน  
 อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องสุขภาพ เพราะต้องการรักษาชีวิตพ่ีน้องประชาชนคนไทยทั้ง
ประเทศไว้ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ก าลังทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพ่ือให้พี่น้องคนไทยผ่านพ้นจุดวิกฤติตรง
นี้ไปให้ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น
โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และยังไม่รู้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่ มาตรการทุกอย่างที่ออกมา นายกรัฐมนตรีได้พิจารณา
อย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตความเป็นอยู่และสิทธิของพ่ีน้องประชาชน จึงได้ค่อยๆ ใช้มาตรการจากเบา
ไปแรง บนเงื่อนไขเดียวที่เน้นย้ ามาตลอด คือ “ชีวิตและสุขภาพของประชาชนส าคัญท่ีสุดเหนือสิ่งอ่ืนใด”. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1813356 
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4 ตัวอย่าง รมต.-ส.ส.ประชาธปิัตย์ ก้มหน้าท างาน งดวิจารณ์การเมือง 
07 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

 

      
   ยามที่พรรคประชาธิปัตย์โดนถล่มเละจากสังคม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  
(โควิด-19) ทั้งการแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ และราคาไข่ไก่ท่ีแพงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
        สาเหตุที่ท าให้พรรคกลายเป็นต าบลกระสุนตก มาจากรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้ คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้า
หน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ชะงัก 
        แม้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนของพรรคอีกมากเดินหน้าท าหน้าที่ของตนเอ ง
อย่างดีที่สุด ทั้งรัฐมนตรีและ ส.ส.ไม่มีปริปากหรือจิกกัดด่าว่ารัฐบาล กลับตรงข้ามก้มหน้าก้มตาท างานรับใช้ประชาชน 
และบุคลากรทางการแพทย์ 
        ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ซึ่งบ้านเราก็มีคน
จ านวนหนึ่งที่เป็นพวกเร่ร่อน ไร้บ้าน ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวได้ อีกทั้งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถติดไวรัสโค
วิด-19 ได้ง่าย 
        ดังนั้น “จุติ ไกรฤกษ์” อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเจ้ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) จึงต้องเข้าไปดูแล เพราะเป็นส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ 
        ล่าสุด รมว.พม.ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มคนดังกล่าว พร้อมคอนเซ็ปต์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (พส.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือดูแลจัดที่พักสะอาด ปลอดภัย แถมฟรีอาหาร 3 มื้อ โดยอาคารที่จัดให้มี
ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ 1.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (อ่อนนุช) 2.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง 
กรุงเทพมหานคร (ธนบุรี) 3.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) 4.บ้านสร้างโอกาส ปทุมธานี และ 5.
บ้านสร้างโอกาส ปากเกร็ด พร้อมทั้งมีอาหารครบ 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
        นอกจากนี้ สถานที่รองรับทั้ง 5 แห่ง จะมีเจ้าหน้าที่พูดคุยให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ พร้อมแจ้งสิทธิ
ประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมต่างๆ จากรัฐ มีบริการทางการแพทย์ และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งเช้าและเย็น 
โดยจะมีรถ กระทรวง พม. พร้อมรับส่งไปยังที่พักทั้ง 5 แห่ง ทั้งนี้ ในระยะยาวจะมีการสอนฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีรายได้ที่
เพียงพอในการพึ่งพาตนเอง จะได้ไม่ต้องกลับมาใช้ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะอีก 
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        นอกจากนี้ ยังมี “นิพนธ์ บุญญามณี” รองหัวหน้าพรรค ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกว่า
แทบจะเป็นเบอร์ต้นๆ ที่ผุดโครงการผลิตหน้ากากผ้าแจกจ่าย โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง 225 ล้าน
บาทให้เมื่อวันที่ 3 มี.ค. และเกิดเป็นโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ประสานให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั้งประเทศ 
ด าเนินการ สามารถผลิตและแจกจ่ายไปแล้ว ซึ่งยอด ณ วันที่ 31 มี.ค. 42 ล้านชิ้น และตั้งเป้าหมายไว้ที่ 50 ล้านชิ้น 
        เลือดแท้ ปชป.รายต่อไป ที่อยากกล่าวถึงนั้น เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่กับประชาธิปัตย์โซนจังหวัดกระบี่มานาน จนรอบ
นี้ได้เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ “พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล” ทายาทการเมืองของ “พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล” อดีตรัฐมนตรีและ
อดีต ส.ส.กระบี่หลายสมัยติดต่อกัน   
        ในช่วงแพ้ระบาด แม้ “พิมพ์รพี” จะเป็น ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ แต่เธอมีความผูกพันธ์ใกล้ชิดกับชาวกระบี่ 
ท างานพัฒนาสังคมมาหลายสิบปี วันนี้กักตัวเองอยู่ในจังหวัด และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
        ระดมพรรคพวกช่วยกันผลิตตู้ป้องกันโควิด-19 ซึ่งท ามาจากพลาสติกและท่อน้ า PVC เพ่ือเป็นอุปกรณ์กันไวรัส
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย จนถึงปัจจุบันแจกให้กับสถานพยาบาลทั้งในระดับต าบลและอ าเภอไปแล้ว 80 
ตัว 
        ปิดท้ายที่ “อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส.ส.คนรุ่นใหม่สมัยแรก ประกาศเปรี้ยง ขณะนี้ท าโครงการ 
“MiniMask” หน้ากากผ้าเพ่ือเด็ก แจก 1 แสนชิ้น พร้อมส่งให้พี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนฟรีทางไปรษณีย์ ปรากฏ
ว่ากระแสตอบรับดีมาก เผลอแปบเดียวโควตาเต็ม แถมยังมีผู้สนใจต้องการร่วมท าบุญในโครงการนี้อีก 
        ท าให้ “ส.ส.บิล” ตัดสินใจท าต่อ โดยเชิญชวนให้บริจาคเงินคนละ 19 บาท เพ่ือใช้ส าหรับซื้อวัสดุในการตัดเย็บ 
และเป็นค่าจ้างส าหรับกลุ่มแม่บ้าน โดยเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านชิ้น 
        นี่คือ 4 ตัวอย่างของชาวเลือดฟ้าที่พิสูจน์ฝีมือด้วยการลงมือท า เน้นท างานมากกว่าเน้นพูด หรือท าสงครามน้ าลาย
ทางการเมือง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ 
        ฉะนั้น ใครที่ก าลังพูดสร้างความเสียหายให้กับผู้อ่ืน มากกว่าท าประโยชน์ จงหยุด และให้ยึดพระคติธรรมใน
สมเด็จพระสังฆราช ที่ประทานเป็นก าลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา 
ใจความว่า “เมื่อถึงยามคับขัน ประชาชนต้องการผู้กล้าหาญ , เมื่อถึงคราวปรึกษางาน ต้องการผู้ที่ไม่พูดพล่าม, ยามมี
ข้าวน้ า ต้องการผู้เป็นที่รัก, ยามเกิดปัญหา ต้องการบัณฑิต ขอทุกท่านจงเป็นผู้กล้าหาญ ที่จะละความดื้อด้านเห็นแก่ตัว 
ความเคยตัว และความไม่ระมัดระวังตัว ขอจงเป็นผู้ที่ไม่พูดพล่าม โดยปราศจากสาระ ก่อความร้าวฉานชิงชัง ในยามที่
สังคมต้องการสาระ ค าปรึกษาหารือ และก าลังใจ แต่จงประพฤติตนเป็นบัณฑิต ผู้รู้รักษากายใจของตัวให้ปลอดจากโรค
กายโรคใจ เป็นผู้ฉลาดศึกษา ค้นคว้า วางแผน ชี้แนะ และลงมือท า”. 

เกษมราษฎร์  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/pdetail/62322 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/tag/เกษมราษฎร์
https://www.thaipost.net/main/pdetail/62322
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วิเคราะห์การเมือง : ลุ้นมวยใหญ่ฟอร์มนิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
นายเทดรอส อัดฮานอม กรีบีเยซุส ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ยืนยันยังคงต้องรอนานอย่างน้อย 12-18 
เดือน กว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  “ตั้งสติ” ยึดตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นี่คือความหวังอันแท้จริงของ
มวลมนุษยชาติ โอกาสของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาในการรบชนะสงครามไวรัสมรณะ 
 ณ วันนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกที่เอาชนะโควิด-19 ได้ อย่างเก่งก็แค่หน่วงกราฟสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อคนตายไม่ให้
เร็วทะลุนรก จนทีมแพทย์รักษาไม่ไหวต้องเลือกคนอยู่ คนตาย กดปุ่มตัดสินแบบเกมโชว์ ใครได้ไปต่อ ใครต้องเก็บ
กระเป๋ากลับบ้านเก่า 
 เอาเป็นว่า “หลวงพ่ีน้ าฝน” เกจิดังยังท าได้แค่หน้ากากยันต์ “นะ ปัดตลอด” ช่วยปัดเป่าเชื้อโควิดให้พ้นวิถี แต่
รักษาโรคไม่ได้ นับประสาอะไรกับ “เจ๊หน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เจ้าแม่เมืองกรุง พรรคเพ่ือไทย ออกมาไล่บี้
นับวันประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินละเมิดสิทธิท าประชาชนเดือดร้อน โชว์ตีกินแบบรายวัน 
 ยิ่งกว่า “ทีวีไดเร็ก” ขายตรง “ยุทธการ 21 วันสยบ COVID” อวดกึ๋น ปิดเมืองไล่ตรวจแบบปูพรมทุกซอกทุก
มุม ควานหาผู้ติดเชื้อมาเข้าสถานกักกัน เผด็จศึกโควิด-19 “เอาอยู่” ในห้วงสั้นๆไม่กี่วัน ก่อนปล่อยให้คนกลับมาท ามา
หากินเหมือนเดิม ในเครื่องหมายค าถามเพ่ิมเติม ในเมื่อยังไม่มีวัคซีนป้องกัน โรคมันก าเริบใหม่จะท ายังไง 
 โดยเงื่อนไขสถานการณ์ไวรัสมรณะโควิด-19 มันไม่ง่ายเหมือนตอนไข้หวัดนกที่ยี่ห้อ “ทักษิณ” น า “หมอ
หน่อย” ทอดไก่กินโชว์กลางสนามหลวง ใช้มุกการตลาดพ้ืนๆฟ้ืนความมั่นใจของผู้คน แต่เกมฝ่าด่านนรกรอบนี้มันเป็น
โจทย์หินระดับโลก แบบที่มหาอ านาจเบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐอเมริกายังอ่วมหนัก คนติดเชื้อทะลักหลักแสน คนตายยังพุ่ง
ทะยานฉุดไม่อยู่ นายกฯบอริส จอห์นสัน แห่งอังกฤษ ยังต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะอาการติดเชื้อไข้มฤตยู 
วิกฤติของมวลมนุษยชาติครั้งนี้ ไม่ได้ “เอาอยู่” ด้วยยุทธศาสตร์การตลาด 

แม้ “เจ๊หน่อย” จะไม่สงวนลิขสิทธิ์ แบะท่าให้รัฐบาลเอาไปใช้ฟรีๆ แต่ย้อนไปสมัยอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
เผชิญวิกฤติน้ าท่วมใหญ่ปี 2554 ยังไม่สนใจค าแนะน าจากเจ้าแม่เมืองกรุง น้องสาว “นายใหญ่” ยังไม่ใช้บริการ ด้วย
มาตรฐานเดียวกัน ก็ไม่แปลกถ้าแผนสยบโควิดแบบเจ๊ๆจะผ่านสองรูหูของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ ศบค. ก็ได้แค่ตีกินกองเชียร์เกรียนคีย์บอร์ด ประคองเร
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ตติ้งในกลุ่มแฟนคลับส่วนตัว และน่าสังเกต การขยับของเจ้าแม่เมืองกรุง เร่งจังหวะตีปี๊บโชว์กึ๋น ขายตรงแผนสู้โควิด-19 
แทรกตัวชิงพ้ืนที่ข่าว เบียดกระแสให้ชื่อติดกระดาน 
 ในสถานการณ์อีกด้าน สปอตไลต์ทางการเมืองพุ่งโฟกัสไปที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรค
เพ่ือไทย ที่แถลงชัดถ้อยชัดค า ในฐานะผู้น าฝ่ายค้าน และพรรคร่วมฝ่ายค้าน พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการฝ่าวิกฤติโค
วิด-19 ทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย ใช้สภาเป็นเวทีร่วมกันแก้ปัญหา เพ่ือให้บ้านเมืองผ่านพ้นอันตรายไป
ด้วยกัน 
 มันคือการแสดงออกของ “นักการเมืองอาชีพโดยแท้จริง” ในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนใน
ภาวะหน้าสิ่วหน้าขวาน มาตรฐานเดียวกับการเมืองอารยประเทศท่ีเจริญแล้ว ตามแนวโน้มสถานการณ์ กระแส “รัฐบาล
แห่งชาติ” วูบวาบอย่างมีพลังทันที อารมณ์ “นิ่ง” ดีกรี “เก๋า” ฟอร์ม “มวยรุ่นใหญ่” ส่งให้ “สมพงษ์” โดดเด่นอย่างมี
นัยส าคัญ 
 พลันภาพของมือประสานระดับอดีตพ่ีใหญ่ “กลุ่ม 16” ที่วันนี้ยังเกาะติดกันอยู่ แบบที่คนวงในรู้ๆกัน ห้อง
ท างานผู้น าฝ่ายค้านกับห้องของนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนฯ แทบจะเป็นห้องเดียวกัน ในนั้นยังมีนาย
วราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรี หัวขบวนกลุ่มสามมิตร พลังประชารัฐ ปักหลักอยู่ประจ า 
 เน้นย้ าด้วยสถานะของผู้น าฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย แม่ทัพใหญ่ที่คุมเสียง ส.ส.อยู่ในสภา ไม่ใช่แค่ “ขา
ใหญ่” ที่ได้แต่โชว์ของ ขี่ม้าเลียบค่าย อยู่วงนอก “สมพงษ์” คือ “ข้อต่อ” ที่เชื่อมได้แนบเนียนสุด กับรัฐบาลเฉพาะกิจ 2 
พรรคใหญ่ฝ่าวิกฤติโควิด “หน่อย-อ๋อย-แดง” แทบหมดสิทธิ์เข้าร่วมแผน “เยียวยา” 

ทีมข่าวการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1813759 
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มาแล้ว! ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ ที่ใช้เวลาสรรหาตั้งแต่ประกาศใช้ รธน.60 
   วันที ่6 เมษายน 2563 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ 4 คน แทนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสี่คนเดิมที่หมดวาระลงไปก่อนหน้านี้แล้วหลายปี 

ประกาศดังกล่าวได้แต่งตั้งให้ วรวิทย์ กังศศิเทียม ด ารงต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ แทน นุรักษ์ มา
ประณีต ที่ด ารงต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ 11 กันยายน 2557 
  ในส่วนที่สองแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ 4 คน แทนที่คนเดิมที่หมดวาระลง ได้แก่ ตัวแทนจากท่ี
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 3 คน 
  1. อุดม สิทธิวิรัชธรรม ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

2. วิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
3. จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

ผู้ทรงคุณวุฒิสายข้าราชการ 1 คน 
1. นภดล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงต่างประเทศ 

ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนที่พ้นจากหน้าที่ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ นุรักษ์ มาประณีต, ชัช ชลวร,จรัญ ภักดีธนา
กุล และบุญส่ง กุลบุปผา 
ส.ว. เลื่อนการพิจารณาคุณสมบัติตุลาการชุดนี้มากถึง 4 ครั้ง เป็นระยะเวลากว่า 162 วนั  

ในขั้นตอนการลงมติเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ของวุฒิสภา คณะกรรมมาธิการตรวจสอบประวัติ
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับเสนอต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (กมธ.ตรวจสอบ
ประวัติฯ) ได้ขอเลื่อนการพิจารณาคุณสมบัติมากถึง 4 ครั้ง เป็นระยะเวลากว่า 162 วัน 

- เริ่มจาก 2 กันยายน 2562 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้ตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ขึ้นจ านวน 15 คน 
โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่วุฒิสภา มีมติแต่งตั้ง จึงควรจะ
ท างานเสร็จช่วงกลางเดือนตุลาคม 

- 16 กันยายน 2562 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญออกไปอีก 
30 วัน เป็นการเลื่อนครั้งที่หนึ่ง 

- 20 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณา ออกไปอีก 30 วนั ซึ่งถือเป็นการเลื่อน
ครั้งที่สอง 

- 3 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณา ออกไปอีก 30 วัน ซึ่งถือเป็นครั้งที่สาม 
โดยหลักจึงควรจะท างานเสร็จในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 

- 6 มกราคม 2563 ประธาน กมธ.ตรวจสอบประวัติ แจ้งว่า ยังมีประเด็นส าคัญท่ีทาง กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ 
จ าเป็นต้อง ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานที่ส าคัญบางประการเพิ่มเติม 
จึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไป อีก 15 วัน ถือเป็นการขอขยายเวลาครั้งที่สี่ ซึ่งเกินกว่าที่ข้อบังคับก าหนดไว้  
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- จนกระท่ัง 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 4 จาก 5 คน ตามที่ประกาศแต่งตั้ง ส่วนคนที่ไม่ได้รับการเห็นชอบ คือ ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตัวแทนจาก
ศาลปกครองสูงสุด 
ตุลาการ 5 คน อยู่ในต าแหน่งนานกว่า 11 ปี มากท่ีสุดอยู่ถึง 13 ปี  

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญห้าคนด ารงต าแหน่งมาจนครบวาระตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2560 ได้แก่ นุรักษ์ มา
ประณีต, ชัช ชลวร, บุญส่ง กุลบุปผา, อุดมศักดิ์ นิติมนตรี และจรัญ ภักดีธนากุล เนื่องจากท้ังห้าคนอยู่ในต าแหน่งมาจน
ครบ 9 ปีแล้วตามรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งทั้งห้าคนถูกแต่งตั้งมาตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2551 มีส่วนในการตัดสิน
คดีทั้งยุบพรรคพลังประชาชน ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งการสั่งให้การเลือกตั้งปี 2557 เป็นโมฆะ 

แต่ก่อนหมดวาระลง วันที่ 20 เมษายน 2562 หัวหน้า คสช. ใช้อ านาจ "มาตรา 44" ออกค าสั่งฉบับที่ 24/2560 
ให้งดเว้นการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และยืดอายุให้ตุลาการทั้งห้าคนท างานต่อไปได้ จนกว่าจะมีการประกาศใช้ 
พรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และเม่ือพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ ประกาศใช้ ในบทเฉพาะกาลก าหนดว่าตุลาการที่หมดวาระแล้วให้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าจะมีการสรรหา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้วเสร็จ 

ซึ่งท าให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งห้าคนได้ด ารงต าแหน่งทั้งหมดตั้งแต่เริ่มได้รับการแต่งตั้ง จนกระทั่งพ้นจาก
ต าแหน่งเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี  

โดยที่นุรักษ์ มาประณีต เคยด ารงต าแหน่งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2549 ที่แต่งตั้ง
โคยคณะรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 และด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ด้วย ก่อนที่จะ
เข้าด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ 2550 ท าให้รวมแล้วนุรักษ์เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งในศาล
รัฐธรรมนูญยาวนานถึง 13 ปี ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญของไทย 

ขณะที่อุดมศักดิ์ นิติมนตรี ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าคนที่หมดวาระตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังคงไม่พ้นจากต าแหน่งไปในคราว
นี้ด้วย เนื่องจากกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากท่ีประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองที่ต้องสรรหาอีกหนึ่ง
คนยังไม่แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.facebook.com/299528675550/posts/10163523966885551/ 
 

https://www.facebook.com/299528675550/posts/10163523966885551/
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ครบรอบวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 

วันที่ 6 เมษายน ครบรอบวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เคยประกาศว่า 
“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา” ซึ่งจริงเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถน า คสช. สืบทอดอ านาจผ่านการเลือกตั้ง
ได้ส าเร็จ แต่การน ารัฐบาล "คสช. 2” บริหารประเทศไม่ง่ายนัก เพราะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค ซึ่งเป็น รัฐธรรมนูญ 
2560 เอง ที่คสช. ตั้งใจดีไซน์ให้สร้างรัฐบาลผสมที่อ่อนแอเพ่ือลดบทบาทนักการเมือง แต่ คสช. กลับต้องมา ‘ติดกับดัก’ 
รัฐธรรมนูญที่ตัวเองก่อไว้เสียเอง  
 สรุป รัฐธรรมนูญนี้ดีไซน์มาเพ่ือ "พวกเรา" ...ป่าวว้า? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.facebook.com/iLawClub/photos/a.10150540436460551/10163523247970551/?type=3&t
heater 
 
 

https://www.facebook.com/iLawClub/photos/a.10150540436460551/10163523247970551/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iLawClub/photos/a.10150540436460551/10163523247970551/?type=3&theater

