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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สิระ" ยื่น กกต. ขอผ่อนผนัระเบียบจ ำกัดงบชว่ยประชำชนของ ส.ส. 4 
2 แนวหน้ำออนไลน์ ‘สิระ-สฤษฎ์พงษ์’ยื่น กกต. จี้ปลดล็อคเพดำนเงินบริจำคช่วย ปชช. 5 

3 ไทยรัฐออนไลน์ สิระ ยื่นหนังสือ กกต.จี้ ยกเว้น-ผ่อนผัน ระเบียบบังคับจ ำกัดงบฯ ช่วย ปชช. 7 

4 มติชนออนไลน์ “สิระ-สฤษฎ์พงษ์” ยื่น กกต. ขอแก้ระเบียบ ยกเว้นเพดำนเงินบริจำคช่วย ปชช. 8 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ จี้ กกต. ปลดล็อกเงินบริจำค ส.ส. ช่วย ปชช. 10 

6 เนชั่น 22 ออนไลน์ “สิระ" ยื่น กกต. ยกเว้นระเบียบกำรบริจำคเงินของ ส.ส. ช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 11 

7 สยำมรัฐออนไลน์ ‘สิระ-สฤษฎ์พงษ’์ยื่นกกต.ขอยกเว้นข้อบังคับค่ำใช้จ่ำย สส.ชว่งโควิด 12 
8 INN ออนไลน์ “สิระ-สฤษฎ์พงษ์”ยื่นกกต.ผ่อนผันบริจำคเกิน3แสน 13 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 13 ส.ส. สำมจังหวัดชำยแดนใต้ไม่แบ่งพรรคช่วย ปชช. 14 

10 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ส. พรรคก้ำวไกลชง 5 แนวทำงแก้ปัญหำผู้ใช้บริกำรรถเมล์ 15 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันฯ จับตำใช้งบ 1.97 ล้ำนล้ำนบำท แก้วิกฤติโควิด-19 17 

12 ไทยโพสต์ออนไลน์ ป.ป.ช. กังวลโควิด-19 ให้ผู้ยื่นบัญชีทรัพย์สินส่งทำงไปรษณีย์แทน 18 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ ครป. วอนรัฐบำลอย่ำปล้น ปชช. ช่วงวิกฤตโควิด 19 

14 ไทยโพสต์ออนไลน์ “แรมโบ้' ซัด'พิชัย' อย่ำเอำเรื่องเท็จมำกล่ำวหำรัฐบำล 21 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'จตุพร' โวย 'บิ๊กตู่' เยียวยำเหมือนขำยหมำกเก็บ! แจก 5 พันล้มเหลว 22 
16 ไทยรัฐออนไลน์   ต้ำนโกง-จับตำ ถลุงงบโควิด 1.9 ล้ำนล้ำน 24 
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13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมกำร
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วันที่ 13 เม.ย. 2563 เวลำ 12:04 น. 

"สิระ" ยื่น กกต. ขอผ่อนผันระเบียบจ ากัดงบช่วยประชาชนของ ส.ส. 
 

 
“สิระ”ยื่นหนังสือ กกต.จี้ ยกเว้น-ผ่อนผัน ระเบียบบังคับจ ากัดงบช่วยประชาชนของ สส.เชื่อ ไม่มีใครเอาเวลานี้              
มาหาเสียง 

นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส. กรุงเทพมหำนคร พรรคพลังประชำรัฐ พร้อมด้วยนำยสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. 
จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือถึงประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ยกเว้นหรือ
ผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมระเบียบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยจ ำนวน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของกำรให้
ตำมประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและกำรยื่นคัดค้ำนเกี่ยวกับกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 ที่มีกำรก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถบริจำคได้คนละไม่เกินสำมแสนบำท 
นำยสฤษฎ์พงษ์ กล่ำวว่ำ ขณะนี้อยู่ในภำวะวิกฤติ ซึ่งระเบียบของ กกต.ฉบับนี้ยังเป็นอุปสรรคกับนักกำรเมืองทุกระดับ 
ซึ่ง ส.ส.นั้นมีควำมคำดหวังจำกประชำชนที่ต้องกำรให้ลงพ้ืนที่ให้กำรช่วยเหลือประชำชน และภำวะวิกฤติครั้งนี้ไม่มีใคร
ตอบได้ว่ำจะจบสิ้นเมื่อไหร่ แต่กำรช่วยเหลือยังมีข้อจ ำกัดจำกระเบียบของ กกต. โดยตนมองว่ำในช่วงวิกฤติแบบนี้จึง
ควรที่จะมีกำรยกเว้น เพรำะนี้ไม่ได้เป็นภำวะปกติ ซึ่งหำกมีกำรยกเว้นก็จะท ำให้นักกำรเมืองมีควำมตั้งใจช่วยเหลือ
ประชำชนได้เต็มที่ 

ขณะที่ นำยสิระ บอกว่ำ ต้องกำรให้ กกต.ยกเว้นระเบียบนี้เฉพำะในช่วงที่มีกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.บริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพรำะขณะนี้ประชำชนก ำลังมีปัญหำ เจอวิกฤติ ไม่มีข้ำวกิน ไม่มียำฆ่ำเชื้อ ดังนั้นพวกเขำ
จึงต้องพ่ึงพำ ส.ส. พร้อมขอตั้งค ำถำมถึงเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ไม่ต้องกำรให้มีกำรได้เปรียบเสียเปรียบ แต่มำจ ำกัด
สิทธิเฉพำะคนที่เป็นนักกำรเมือง แต่ไม่ได้จ ำกัดคนที่เป็นคู่แข่งหรือคนที่หวังจะเล่นกำรเมืองต่อจำกนี้ ดังนั้นขอถำมว่ำ
ใครได้เปรียบเสียเปรียบ 

นำยสิระ ยังบอกอีกว่ำ ส.ส.ทุกคนมำจำกประชำชน จึงมั่นใจว่ำ ส.ส. จะดูแลประชำชน มีเท่ำไหร่ก็ช่วยไป อย่ำง
ตนเองก็พร้อมดูแลประชำชนด้วยงบไม่อ้ันอยู่แล้ว แต่โดนกฎหมำยล็อคไว้ และวันนี้ประชำชนเดือดร้อน และสังคมก ำลัง
จับจ้อง ส.ส.ว่ำอยู่ไหน ท ำอะไรอยู่ ซึ่งเวลำนี้ไม่ใช่เวลำหำเสียง แต่เป็นเวลำที่ ส.ส. ต้องท ำงำนให้ประชำชน 
อ้ำงอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/620700 

 

https://www.posttoday.com/politic/news/620700
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วันจันทร์ ที่ 13 เมษำยน พ.ศ. 2563, 12.27 น. 

‘สิระ-สฤษฎ์พงษ’์ยื่น กกต. จี้ปลดล็อคเพดานเงินบริจาคช่วย ปชช.ของ ส.ส. 

 

 
“สิระ-สฤษฎ์พงษ์” ยื่น กกต.แก้ระเบียบ ยกเว้นเพดานเงินบริจาคช่วยประชาชนของนักการเมือง-พรรค

การเมือง ในช่วง “โควิด” ระบาด ชี้เป็นการจ ากัดสิทธิการช่วยเหลือ ยันพร้อมช่วยไม่อ้ัน หาก กกต.ปลดล็อค 
13 เมษำยน 2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำ

รัฐ พร้อมด้วยนำยสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง  ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เข้ำยื่นหนังสือต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอยกเว้นกำรบังคับใช้กฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 ตำมมำตรำ 65 ประกอบ มำตรำ 66 และระเบียบ กตต. ว่ำด้วย จ ำนวน 
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขของกำรให้ตำมประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและกำรยื่นคัดค้ำนเกี่ยวกับกำรบันทึก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรครั้งต่อไปพ.ศ. 2561 รวมทั้งขอให้ยกเว้นกำรบังคับใช้กฎหมำย ตำม 
พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 มำตรำ 61 

นำยสฤษฎ์พงษ์ กล่ำวว่ำ เรำเห็นว่ำระเบียบของ กกต.เป็นอุปสรรค์ในภำวะวิกฤติกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 ในขณะนี้ท ำให้เป็นอุปสรรคกับนักกำรเมืองทุกคนไม่ว่ำระดับใด โดยเฉพำะ ส.ส.ที่ประชำชนคำดหวัง อยำกให้
ลงพื้นที่เข้ำไปช่วยเหลือ ซึ่งภำวะวิกฤติครั้งนี้ก็ไม่มีใครตอบได้ว่ำจะจบเมื่อไร แต่ระเบียบดังกล่ำวกลำยเป็นอุปสรรคว่ำถ้ำ
นักกำรเมืองคนไหนบริจำค ถ้ำเกินจ ำนวน 300,000 บำท ต้องน ำยอดเงินไปค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้ง
หน้ำ 

ทั้งนี้ เรำก็เห็นว่ำในภำวะวิกฤติเช่นนี้เพดำนเงินจ ำนวน 300,000 บำท ควรได้รับกำรยกเว้น ซึ่งก็จะท ำให้
นักกำรเมือง ซึ่งประชำชนคำดหวังควำมช่วยเหลือสูงมำก สำมำรถช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงเต็มที่ บำงครั้งเรำอำจมี
สปอนเซอร์ รวมกลุ่มกับองค์กรต่ำงๆที่จะช่วยเหลือประชำชน จ ำนวนทรัพย์สินในอนำคตจึงอำจเป็นปัญหำได้ หำกต้อง
ไปรวมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ 

อย่ำงตนถ้ำวันนี้บริจำคเงินช่วยเหลือ 300,010 บำท ไม่ใช่เอำเงินส่วนเกินแค่ 10 บำท ไปค ำนวณ แต่ต้องเอำทั้ง 
300,010 บำทไปรวมค ำนวณ ไม่ใช่เฉพำะนักกำรเมืองคนเดียว แต่ถ้ำเรำไปท ำพรรคกำรเมืองก็ต้องน ำไปค ำนวณด้วย ถ้ำ
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เรำไปท ำในนำมพรรคกำรเมืองด้วยพรรคก็จะมีปัญหำ กำรเลือกตั้งครั้งหน้ำก็จะเกิดควำมวุ่นวำย นักกำรเมืองก็ไม่สบำย
ใจ คู่แข่งหรือฝ่ำยตรงกันข้ำมที่แพ้กำรเลือกตั้งก็จะพยำยำมจับผิด เพื่อเอำไปเป็นประเด็นต่อสู้ในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ จึง
อยำกให้ กกต.ทบทวนระเบียบนี้ เฉพำะครั้งนี้ ซึ่งไม่เฉพำะประเทศไทยก็ประสบภำวะวิกฤติ จึงควรยกเว้นระเบียบนี้ 

ทั้งนี้ ตนในนำมพรรคภูมิใจไทย และนำยสิระ ในฐำนะพรรคพลังประชำรัฐ มีควำมมุ่งหมำยตรงกัน จึงมำยื่น
หนังสือต่อ กกต.ในครั้งนี้  ทั้งนี้ไม่ต้องห่วงเรื่อง ส.ส.จะบริจำคเงินเดือนหรือไม่ เพรำะเงินเดือน ส.ส.หักค่ำใช้จ่ำยแล้ว 
เหลือไม่เท่ำไร ตนเชื่อว่ำ ส.ส.ทุกคนใช้จ่ำยเงินเกินเงินเดือนอยู่แล้ว ดังนั้นไม่น่ำที่จะต้องมำพูดบริจำคเงินเดือนให้ไปปลด
ล็อคระเบียบนี้ดีกว่ำ แล้วจะเห็นเลยว่ำ ส.ส. แต่ละพ้ืนที่มีโครงกำรช่วยเหลือประชำชนอย่ำงไร ระเบียบนี้จึงเป็น
เครื่องมือส ำคัญ หำก กกต.ปลดล็อคแล้ว แระชำชนก็จะได้รับกำรช่วยเหลือมำกขึ้น 

ส่วนนำยสิระ กล่ำวว่ำ อยำกให้ยกเว้นในช่วงที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีผลใช้บังคับ เพรำะ ส.ส.เป็นตัวแทนประชำชน
เวลำประชำชนมีปัญหำวิกฤติ ข้ำวไม่มีกิน ยำฆ่ำเชื้อไม่มีใช้ ก็ต้องพ่ึงพำ ส.ส. ถ้ำเรำไม่ท ำก็เหมือนคนไม่รู้จักบทบำท
หน้ำที่ จ ำกัดสิทธิในกำรช่วยเหลือ วันนี้ค ำว่ำได้เปรียบเสียเปรียบในทำงกำรเมือง เจตนำรมณ์ของกฎหมำยเพ่ือไม่ให้เกิด
กำรได้เปรียบเสียเปรียบนั้น แต่เรำจ ำกัดเฉพำะผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง แต่คนที่เป็นคู่แข่ง หรือคนที่หวังจะเล่น
กำรเมือง ท ำช่วงนี้ ถำมว่ำใครได้เปรียบเสียเปรียบ คนที่มีต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้วก็เสียเปรียบ ซึ่งตนเข้ำใจเจตนำรมณ์
ของกฎหมำยไม่ต้องกำรให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ แต่เมื่อมีวิกฤติทุกคนมีก ำลังควำมสำมำรถ มีส ำนึกที่จะตอบแทน
ประชำชน ก็ควรเปิดกว้ำงไปเลย ในช่วงที่มีกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

เมื่อถำมว่ำคิดว่ำ ส.ส.ทุกคนควรสละเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือ หรือแค่กำรช่วยเหลือที่เป็นอยู่ก็เพียงพอแล้ว นำยสิระ 
กล่ำวว่ำ ส.ส.ยึดโยงและใกล้ชิดกับประชำชน มีเท่ำไหร่ก็ช่วยไปหมดแล้ว แต่ส่วนที่มีมำกกว่ำกฎหมำยก ำหนด อยำกให้ 
กกต.มีกำรทบทวนช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่ำงตน เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2563 เพ่ือนเห็นว่ำตนยังติดปัญหำจำกระเบียบข้อนี้ 
จึงสนับสนุนข้ำวสำรมำเพ่ือช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ ทั้งที่ส่วนตัวของตนพร้อมดูแลช่วยเหลือประชำชนด้วยงบส่วนตัว
แบบไม่อ้ันอยู่แล้ว แต่ถูกระเบียบที่เขียนโดย กกต. ล็อคเอำไว้ ไม่ใช่ตัวกฎหมำยใหญ่ โดยตำมระเบียบเขียนล็อคเรื่อง
จ ำนวนเงิน ระยะเวลำ และกำรใช้จ่ำย โดยมีกำรก ำหนดให้มีข้อยกเว้นได้ในภำวะวิบัติ จึงอยำกให้ กกต.มีมติแก้ไข
ระเบียบ ซึ่งถ้ำ กกต.มีกำรแก้ไขระเบียบก็จะรู้ว่ำมี ส.ส.จะลงไปดูแลประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงไร เพรำะตอนนี้มี ส.ส.บำง
ท่ำนอ้ำงว่ำติดระเบียบนี้จึงไม่ไปดูแลประชำชน 

ทั้งนี้ จึงอยำกให้ กกต.พิสูจน์ว่ำ ส.ส.เต็มที่กับประชำชนในพ้ืนที่จริงหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อจ ำกัด วันนี้ฝ่ำยตรงข้ำมเก็บ
ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบผมอยู่แล้ว และคิดว่ำคนที่เป็น ส.ส.ก็โดนอย่ำงนี้ทุกคน ท ำให้เรำท ำงำนได้ไม่เต็มที่ ทั้งที่อยำกจะ
ท ำงำนให้เต็มท่ีสมกับที่เป็นผู้แทนรำษฎร 

“วันนี้ในโซเชียลถำมว่ำ ส.ส.อยู่ไหน ท ำไมไม่ช่วยประชำชน ซึ่งก็ติดระเบียบนี้เหมือนกัน แต่ที่พูดไม่ได้แก้ตัว และ
อีกเหตุผลหนึ่ง คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในขณะนี้ ไม่ใช่เวลำที่ ส.ส.จะมำหำเสียง แต่ต้องท ำงำนให้ประชำชน อย่ำจ ำกัดสิทธิกำร
ท ำงำนของ ส.ส.และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทุกระดับ อยำกให้ กกต.ปลดล็อคเพ่ือให้ ส.ส.ได้ท ำหน้ำที่ เพรำะเรำไม่
มีเจตนำที่จะมำหำเสียงเลือกตั้งกันในเวลำแบบนี้” นำยสิระ กล่ำว 

 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/486052 
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ไทยรัฐออนไลน์13 เม.ย. 2563 12:05 น. 

สิระ ยื่นหนังสือ กกต.จี ้ยกเว้น-ผ่อนผัน ระเบยีบ
บังคับจ ากัดงบฯ ช่วย ปชช. 
 
นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พปชร. ย่ืนหนังสือ กกต.จี้ ยกเว้น-ผ่อนผัน ระเบียบบังคับจ ากัดงบฯช่วยประชาชนของ ส.ส.
ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เชื่อ ไม่มีใครเอาเวลานี้มาหาเสียง 

วันที่ 13 เม.ย. นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรค พปชร. พร้อมด้วย นำยสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. จังหวัด
กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือถึงประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ยกเว้น หรือผ่อน
ผันกำรปฏิบัติตำมระเบียบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยจ ำนวน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของกำรให้ตำม
ประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและกำรยื่นคัดค้ำนเกี่ยวกับกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรครั้งต่อไป พ.ศ.2561 ที่มีกำรก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถบริจำคได้คนละไม่เกินสำมแสนบำท 
ดยนำยสฤษฏ์พงษ์ กล่ำวว่ำ ขณะนี้อยู่ในภำวะวิกฤติ ซึ่งระเบียบของ กกต.ฉบับนี้ยังเป็นอุปสรรคกับนักกำรเมืองทุก
ระดับ ซึ่ง ส.ส.นั้นมีควำมคำดหวังจำกประชำชนที่ต้องกำรให้ลงพ้ืนที่ให้กำรช่วยเหลือประชำชน และภำวะวิกฤติครั้งนี้ไม่
มีใครตอบได้ว่ำจะจบสิ้นเมื่อไร แต่กำรช่วยเหลือยังมีข้อจ ำกัดจำกระเบียบของ กกต. โดยตนมองว่ำในช่วงวิกฤติแบบนี้จึง
ควรที่จะมีกำรยกเว้น เพรำะนี้ไม่ได้เป็นภำวะปกติ ซึ่งหำกมีกำรยกเว้นก็จะท ำให้นักกำรเมืองมีควำมตั้งใจช่วยเหลือ
ประชำชนได้เต็มที่ 

ขณะที่ นำยสิระ บอกว่ำ ต้องกำรให้ กกต.ยกเว้นระเบียบนี้เฉพำะในช่วงที่มีกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.บริหำร
รำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพรำะขณะนี้ประชำชนก ำลังมีปัญหำ เจอวิกฤติ ไม่มีข้ำวกิน ไม่มียำฆ่ำเชื้อ ดังนั้นพวกเขำ
จึงต้องพ่ึงพำ ส.ส. พร้อมขอตั้งค ำถำมถึงเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ไม่ต้องกำรให้มีกำรได้เปรียบเสียเปรียบ แต่มำจ ำกัด
สิทธิ์เฉพำะคนที่เป็นนักกำรเมือง แต่ไม่ได้จ ำกัดคนที่เป็นคู่แข่งหรือคนที่หวังจะเล่นกำรเมืองต่อจำกนี้ ดังนั้นขอถำมว่ำ 
ใครได้เปรียบเสียเปรียบ 

นำยสิระ ยังบอกอีกว่ำ ส.ส.ทุกคนมำจำกประชำชน จึงมั่นใจว่ำ ส.ส.จะดูแลประชำชน มีเท่ำไรก็ช่วยไป อย่ำง
ตนเองก็พร้อมดูแลประชำชนด้วยงบไม่อ้ันอยู่แล้ว แต่โดนกฎหมำยล็อกไว้ และวันนี้ประชำชนเดือดร้อน และสังคมก ำลัง
จับจ้อง ส.ส.ว่ำอยู่ไหน ท ำอะไรอยู่ ซึ่งเวลำนี้ไม่ใช่เวลำหำเสียง แต่เป็นเวลำที่ ส.ส.ต้องท ำงำนให้ประชำชน. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1819254 
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วันที่ 13 เมษำยน 2563 - 12:10 น.  

“สิระ-สฤษฎ์พงษ”์ ยื่น กกต. ขอแก้ระเบียบ ยกเว้นเพดานเงินบริจาคช่วย ปชช. ช่วงไวรัส             
โควิด-19 

 

 
 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/04/สิระ.jpg
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อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2137014 
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จันทร์ที่ 13 เมษำยน 2563 เวลำ 11.26 น. 

 
 
จี้ กกต. ปลดลอ็กเงินบริจาค ส.ส. ช่วยปชช.ช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน           

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.  ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลัง
ประชำรัฐ พร้อมด้วยนำยสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เข้ำยื่นหนังสือต่อ กกต.เพ่ือขอยกเว้นกำร
บังคับใช้กฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 
2561 ตำมมำตรำ 65 ประกอบ มำตรำ 66 และระเบียบ กตต. ว่ำด้วย จ ำนวน หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขของกำร
ให้ตำมประเพณี  หรือเมื่อมี เหตุ อันสมควรและกำรยื่นคัดค้ำนเกี่ยวกับกำรบันทึกค่ำใช้จ่ ำยในกำรเลือกตั้ ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรครั้งต่อไปพ.ศ. 2561 รวมทั้งขอให้ยกเว้นกำรบังคับใช้กฎหมำย ตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง 
พ.ศ. 2560 มำตรำ 61                    

โดยนำยสฤษฎ์พงษ์ กล่ำวว่ำระเบียบของ กกต.เป็นอุปสรรคในภำวะวิกฤติ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 ในขณะนี้ เนื่องจำกระเบียบระบุว่ำ ถ้ำนักกำรเมืองคนไหนบริจำค ถ้ำเกินจ ำนวน 300,000 บำท ต้องน ำ
ยอดเงินนี่ไปค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ เรำก็เห็นว่ำในภำวะวิฤติเช่นนี้เพดำนเงินจ ำนวน 300,000 
บำท ควรได้รับกำรยกเว้น ซึ่งก็จะท ำให้นักกำรเมือง สำมำรถช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงเต็มที่ บำงครั้งเรำอำจมี
สปอนเซอร์ รวมกลุ่มกับองค์กรต่ำงๆที่จะช่วยเหลือประชำชน จ ำนวนทรัพย์สินในอนำคตจึงอำจเป็นปัญหำได้  หรือถ้ำ
เรำไปท ำพรรคกำรเมืองก็ต้องน ำไปค ำนวณด้วย ถ้ำเรำไปท ำในนำมพรรคกำรเมืองด้วยพรรคก็จะมีปัญหำ กำรเลือกตั้ง
ครั้งหน้ำก็จะเกิดควำมวุ่นวำย นักกำรเมืองก็ไม่สบำยใจ จึงอยำกให้ กกต.ทบทวนระเบียบนี้ เฉพำะครั้งนี้ ทั้งนี้ระเบียบนี้
จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญ หำก กกต.ปลดล็อคแล้ว ประชำชนจะได้รับกำรช่วยเหลือมำกขึ้น                          

ด้ำนนำยสิระ กล่ำวว่ำ อยำกให้ยกเว้นในช่วงที่ พ.ร.ก.ฉุก เฉินยังมีผลใช้บังคับ เพรำะ ส.ส.เป็นตัวแทน
ประชำชน เวลำประชำชนมีปัญหำ วิกฤติ ข้ำวไม่มีกิน ยำฆ่ำเชื้อไม่มีใช้ ก็ตั้งพ่ึงพำ ส.ส.  ซึ่งตนเข้ำใจเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยไม่ต้องกำรให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ แต่เมื่อมีวิกฤติทุกคนมีก ำลังควำมสำมำรถ มีส ำนึกที่จะตอบแทน
ประชำชน ก็ควรเปิดกว้ำงไปเลย ในช่วงที่มีกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน                      

“วันนี้ในโซเชียลถำมว่ำ ส.ส.อยู่ไหน ท ำไมไม่ช่วยประชำชน ซึ่งก็ติดระเบีบยนี้เหมือนกัน แต่ที่พูดไม่ได้แก้ตัว 
และอีกเหตุผลหนึ่งคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในขณะนี้ ไม่ใช่เวลำที่ ส.ส.จะมำหำเสียง แต่ต้องท ำงำนให้ประชำชน อย่ำจ ำกัดสิทธิ
กำรท ำงำนของ ส.ส.และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำกงำรเมืองทุกระดับ อยำกให้ กกต.ปลดล็อคเพ่ือให้ ส.ส.ได้ท ำหน้ำที่ เพรำะ
เรำไม่มีเจตนำที่จะมำหำเสียงเลือกตั้งกันในเวลำแบบนี้”นำยสิระกล่ำว.                     
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/768666 

https://www.dailynews.co.th/politics/768666
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13 เม.ย. 2563 

"สิระ" ยื่น กกต. ยกเวน้ระเบียบการบริจาคเงินของ ส.ส. ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
"สิระ" พร้อมด้วย ส.ส.ภูมิใจไทย ยื่นหนังสือให้ กกต.ยกเว้นระเบียบเกี่ยวกับเงินบริจาคของ ส.ส. ในช่วงที่

มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อเปิดทางให้ ส.ส. ได้ช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่  
นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส. กรุงเทพมหำนคร พรรคพลังประชำรัฐ พร้อมด้วยนำยสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. 

จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือถึงประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ยกเว้นหรือ
ผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมระเบียบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยจ ำนวน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของกำรให้
ตำมประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและกำรยื่นคัดค้ำนเกี่ยวกับกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 ที่มีกำรก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถบริจำคได้คนละไม่เกินสำมแสนบำท 
โดยนำยสฤษฎ์พงษ์ กล่ำวว่ำ ขณะนี้อยูำในภำวะวิกฤติ ซึ่งระเบียบของ กกต.ฉบับนี้ยังเป็นอุปสรรคกับนักกำรเมืองทุก
ระดับ ซึ่ง ส.ส.นั้นมีควำมคำดหวังจำกประชำชนที่ต้องกำรให้ลงพ้ืนที่ให้กำรช่วยเหลือประชำชน และภำวะวิกฤติครั้งนี้ไม่
มีใครตอบได้ว่ำจะจบสิ้นเมื่อไหร่ แต่กำรช่วยเหลือยังมีข้อจ ำกัดจำกระเบียบของ กกต. โดยตนมองว่ำในช่วงวิกฤติแบบนี้
จึงควรที่จะมีกำรยกเว้น เพรำะนี้ไม่ได้เป็นภำวะปกติ ซึ่งหำกมีกำรยกเว้นก็จะท ำให้นักกำรเมืองมีควำมตั้งใจช่วยเหลือ
ประชำชนได้เต็มที่ ขณะที่ นำยสิระ บอกว่ำ ต้องกำรให้ กกต.ยกเว้นระเบียบนี้เฉพำะในช่วงที่มีกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.
บริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพรำะขณะนี้ประชำชนก ำลังมีปัญหำ เจอวิกฤติ ไม่มีข้ำวกิน ไม่มียำฆ่ำเชื้อ ดังนั้ น
พวกเขำจึงต้องพ่ึงพำ ส.ส. พร้อมขอตั้งค ำถำมถึงเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ไม่ต้องกำรให้มีกำรได้เปรียบเสียเปรียบ แต่
มำจ ำกัดสิทธิเฉพำะคนที่เป็นนักกำรเมือง แต่ไม่ได้จ ำกัดคนที่เป็นคู่แข่งหรือคนที่หวังจะเล่นกำรเมืองต่อจำกนี้ ดังนั้นขอ
ถำมว่ำใครได้เปรียบเสียเปรียบนำยสิระ ยังบอกอีกว่ำ ส.ส.ทุกคนมำจำกประชำชน จึงมั่นใจว่ำ ส.ส. จะดูแลประชำชน มี
เท่ำไหร่ก็ช่วยไป อย่ำงตนเองก็พร้อมดูแลประชำชนด้วยงบไม่อ้ันอยู่แล้ว แต่โดนกฎหมำยล็อคไว้ และวันนี้ประชำชน
เดือดร้อน และสังคมก ำลังจับจ้อง ส.ส.ว่ำอยู่ไหน ท ำอะไรอยู่ ซึ่งเวลำนี้ไม่ใช่เวลำหำเสียง แต่เป็นเวลำที่ ส.ส. ต้องท ำงำน
ให้ประชำชน 
อ้ำงอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378770093/?utm_source= 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378770093/?utm_source
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สยำมรัฐออนไลน์ 13 เมษำยน 2563 13:03 น.  

‘สิระ-สฤษฎ์พงษ’์ยื่นกกต.ขอยกเว้น
ข้อบังคับค่าใช้จ่าย สส.ช่วงโควิด  
เหตุตอ้งช่วยเหลือปชช. 

 

‘สิระ-สฤษฎ์พงษ์’ยื่นกกต.ขอยกเว้นข้อบังคับค่าใช้จ่ายสส.อ้างช่วงโควิด “ผู้แทนฯ” ต้องช่วยประชาชน 
เมื่อวันที่ 13 เม.ย.ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.) นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำ

รัฐ พร้อมด้วยนำยสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เข้ำยื่นหนังสือต่อ กกต.เพ่ือขอยกเว้นกำรบังคับใช้
กฎหมำย ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2561 
ตำมมำตรำ 65 ประกอบ มำตรำ 66 และระเบียบ กตต. ว่ำด้วย จ ำนวน หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขของกำรให้ตำม
ประเพณี หรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและกำรยื่นคัดค้ำนเกี่ยวกับกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรครั้งต่อไปพ.ศ. 2561 รวมทั้งขอให้ยกเว้นกำรบังคับใช้กฎหมำย ตำม พ.ร.ป.พรรคกำรเมือง พ.ศ. 2560 มำตรำ 61 

โดยนำยสฤษฎ์พงษ์ กล่ำวว่ำระเบียบของ กกต.เป็นอุปสรรคในภำวะวิกฤติ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ในขณะนี้ เนื่องจำกระเบียบระบุว่ำ ถ้ำนักกำรเมืองคนไหนบริจำค ถ้ำเกินจ ำนวน 300,000บำท ต้องน ำยอดเงินนี่
ไปค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งหน้ำ เรำก็เห็นว่ำในภำวะวิฤติเช่นนี้เพดำนเงินจ ำนวน 300,000บำท ควร
ได้รับกำรยกเว้น ซึ่งก็จะท ำให้นักกำรเมือง สำมำรถช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงเต็มที่ บำงครั้งเรำอำจมีสปอนเซอร์ 
รวมกลุ่มกับองค์กรต่ำงๆที่จะช่วยเหลือประชำชน จ ำนวนทรัพย์สินในอนำคตจึงอำจเป็นปัญหำได้ หรือถ้ำเรำไปท ำพรรค
กำรเมืองก็ต้องน ำไปค ำนวณด้วย ถ้ำเรำไปท ำในนำมพรรคกำรเมืองด้วยพรรคก็จะมีปัญหำ กำรเลือกตั้งครั้งหน้ำก็จะเกิด
ควำมวุ่นวำย นักกำรเมืองก็ไม่สบำยใจ จึงอยำกให้ กกต.ทบทวนระเบียบนี้ เฉพำะครั้งนี้ ทั้งนี้ระเบียบนี้จึงเป็นเครื่องมือ
ส ำคัญ หำก กกต.ปลดล็อคแล้ว ประชำชนจะได้รับกำรช่วยเหลือมำกขึ้น 

นำยสิระ กล่ำวว่ำ อยำกให้ยกเว้นในช่วงที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีผลใช้บังคับ เพรำะ ส.ส.เป็นตัวแทนประชำชน 
เวลำประชำชนมีปัญหำ วิกฤติ ข้ำวไม่มีกิน ยำฆ่ำเชื้อไม่มีใช้ ก็ตั้งพ่ึงพำ ส.ส.   ซึ่งตนเข้ำใจเจตนำรมณ์ของกฎหมำยไม่
ต้องกำรให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ แต่เมื่อมีวิกฤติทุกคนมีก ำลังควำมสำมำรถ มีส ำนึกที่จะตอบแทนประชำชน ก็ควร
เปิดกว้ำงไปเลย ในช่วงที่มีกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

“วันนี้ในโซเชียลถำมว่ำ ส.ส.อยู่ไหน ท ำไมไม่ช่วยประชำชน ซึ่งก็ติดระเบียบนี้เหมือนกัน แต่ที่พูดไม่ได้แก้ตัว 
และอีกเหตุผลหนึ่งคือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในขณะนี้ ไม่ใช่เวลำที่ ส.ส.จะมำหำเสียง แต่ต้องท ำงำนให้ประชำชน อย่ำจ ำกัดสิทธิ
กำรท ำงำนของ ส.ส.และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองทุกระดับ อยำกให้ กกต.ปลดล็อคเพ่ือให้ ส.ส.ได้ท ำหน้ำที่ เพรำะ
เรำไม่มีเจตนำที่จะมำหำเสียงเลือกตั้งกันในเวลำแบบนี้” นำยสิระ กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/146827 

https://siamrath.co.th/n/146827
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200413/e2c0c6a2145d624311e8e410284bd4a3e615bb30d66c76d06f58281da1176145.jpg?itok=mpCpa5im
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13 เมษำยน 2020 - 12:01 

“สิระ-สฤษฎ์พงษ”์ยื่นกกต.ผ่อนผันบริจาคเกิน3แสน 

 

"สิระ-สฤษฎ์พงษ์" ยื่น กกต.ผ่อนผันข้อปฏิบัติ ส.ส.บริจำคไม่เกินสำมแสน เพ่ือเปิดช่องช่วยเหลือประชำชนมำกขึ้น 
นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส. กรุงเทพมหำนคร พรรคพลังประชำรัฐ พร้อมด้วยนำยสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. 

จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เดินทำงเข้ำยื่นหนังสือต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือขอให้ยกเว้นหรือผ่อนผัน
กำรปฏิบัติตำมระเบียบของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ว่ำด้วยจ ำนวน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของกำรให้ตำม
ประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรและกำรยื่นคัดค้ำนเกี่ยวกับกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรครั้งต่อไป พ.ศ. 2561 ที่มีกำรก ำหนดให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถบริจำคได้คนละไม่เกินสำมแสนบำท 
โดยนำยสฤษฎ์พงษ์ กล่ำวว่ำ ขณะนี้อยู่ในภำวะวิกฤติ ซึ่งระเบียบของ กกต.ฉบับนี้ยังเป็นอุปสรรคกับนักกำรเมืองทุก
ระดับ ซึ่ง ส.ส.นั้นมีควำมคำดหวังจำกประชำชนที่ต้องกำรให้ลงพ้ืนที่ให้กำรช่วยเหลือประชำชน และภำวะวิกฤติครั้งนี้ไม่
มีใครตอบได้ว่ำจะจบสิ้นเมื่อไหร่ แต่กำรช่วยเหลือยังมีข้อจ ำกัดจำกระเบียบของ กกต.ตนจึงมองว่ำในช่วงวิกฤติแบบนี้จึง
ควรที่จะมีกำรยกเว้น เพรำะนี่ไม่ได้เป็นภำวะปกติ ซึ่งหำกมีกำรยกเว้นก็จะท ำให้นักกำรเมืองมีควำมตั้งใจช่วยเหลือ
ประชำชนได้เต็มที่ 

ด้ำน นำยสิระ กล่ำวว่ำ ต้องกำรให้ กกต.ยกเว้นระเบียบนี้เฉพำะในช่วงที่มีกำรประกำศใช้ พ.ร.ก.บริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพรำะขณะนี้ประชำชนก ำลังมีปัญหำ ดังนั้นประชำชนจึงต้องพ่ึงพำ ส.ส. พร้อมขอตั้งค ำถำมถึง
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ไม่ต้องกำรให้มีกำรได้เปรียบเสียเปรียบ แต่มำจ ำกัดสิทธิเฉพำะคนที่เป็นนักกำรเมือง แต่ไม่ได้
จ ำกัดคนที่เป็นคู่แข่งหรือคนที่หวังจะเล่นกำรเมืองต่อจำกนี้ ดังนั้นขอถำมว่ำใครได้เปรียบเสียเปรียบ 
 
อ้ำงอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_645729/ 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_645729/
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13 ส.ส. สามจังหวัดชายแดนใต้ไม่แบ่งพรรคถอดหมวกการเมืองช่วยปชช.สู้โควิด-19  
12 เม.ย. พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรำยชื่อและโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่ำวถึงกำรท ำงำนของ 

ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยว่ำ ขณะนี้ส.ส.ของพรรคทุกคนไม่ว่ำจะแบบเขตหรือบัญชีรำยชื่อ ต่ำงท ำง ำนกันอย่ำงหนักเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนกำรวิกฤตไวรัสโควิด-19 เรำด ำเนินงำนภำยใต้มำตรกำรของรัฐบำล รวมทั้งนำยอนุทิน ชำญวีรกูล 
รองนำยกฯและรมว.สำธำรณสุข ในฐำนะหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ก็ได้ก ำชับให้ ส.ส.ทุกคนในพรรคเร่งช่วยเหลือ
ประชำชนอย่ำงสุดควำมสำมำรถ โดยทำงพรรคภูมิใจไทย เรำเน้นที่กำรท ำงำนโดยพร้อมร่วมมือทุกฝ่ำย ไม่แบ่งแยก 
เพรำะวันนี้กำรที่จะท ำให้ประเทศไทยผ่ำนพ้นวิกฤตไปได้นั้น ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน หำกเรำท ำงำนแบบแบ่งพรรค
แบ่งพวก แบ่งฝ่ำยทุกอย่ำงจะส ำเร็จไม่ได้ซึ่งแนวทำงเรำชัดเจนคือกำรเน้นลงมือท ำ ไม่เน้นกำรตอบโต้ทำงกำรเมือง จึง
เห็นได้ว่ำสมำชิกและส.ส.ของพรรคทุกคนมีสมำธิต่อกำรท ำงำนในพ้ืนที่อย่ำงมำก  

ด้ำน น.ส.เพชรดำว โต๊ะมีนำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่ำวถึงกำรท ำงำนช่วยเหลือประชำชนเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์โควิด-19 ระบำดในพ้ืนที่3จังหวัดชำยแดนภำคใต้ว่ำ ในช่วงแรกของกำรระบำดตนท ำงำนในบทบำทของ
แพทย์ โดยร่วมกับสำธำรณสุขจังหวัดปัตตำนีประชุมร่วมกับแต่ละระดับ ทั้งโรงพยำบำลหลัก โรงพยำบำลสนำม 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ร่วมกันจ ำแนกกลุ่มเสี่ยงตำมมำตรฐำนที่ตั้งไว้ของสำธำรณสุข ซึ่งเรำได้เห็นควำม
ร่วมมือกันของทุกชุมชน นอกจำกนี้ยังได้พูดคุยและรับฟังปัญหำต่ำงๆ โดยเรำได้น ำข้อเสนอมำเพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไข หลังจำกนั้นตนได้ลงพ้ืนที่เอง ประสำนหำหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ และได้ประสำนกับทำง กศน. 
ผ่ำนทำง นำงกนกวรรณ วิลำวัย์ รมช.ศึกษำธิกำรช่วยหำครูเพ่ือฝึกสอน อสม.และชำวบ้ำนตัดเย็บหน้ำกำกผ้ำ ซึ่งได้ผลที่
ดี อสม.และชำวบ้ำนเรียนรู้ได้เร็วและลงมือท ำได้ตำมมำตรฐำน และเรำได้หำผ้ำมำบริจำคให้เพ่ือให้พวกเขำได้ตัดเย็บ 

น.ส.เพชรดำว กล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนี้ในส่วนของกำรท ำงำนของส.ส.ในพ้ืนที่ เรำได้รวมกลุ่มและจัดตั้ง ศูนย์
ประสำนงำน ส.ส. ชำยแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. รวมรวมข้อมูลประสำนข้อร้องเรียนไปยังภำครัฐ 2.ออกแบบกำร
สื่อสำรในระดับพ้ืนที่ 3.ผลักดันงบประมำณให้กระจำยสู่พ้ืนที่ และ4. เรื่องเศรษฐกิจในพ้ืนที่และวิถีชีวิตของชำวมุสลิม 
โดยกำรท ำงำนของศูนย์นี้ เป็นกำรร่วมมือกันระหว่ำง ส.ส.ทั้ง 13 คน จำกทุกพรรคในพ้ืนที่ ซึ่งเรำได้มีกำรปรึกษำหำรือ
ถึงปัญหำที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตลอด และประสำนไปยังหน่วยงำนรัฐ ผู้ว่ำรำชกำรแต่ละจังหวัด รวมทั้งท ำควำมเข้ำใจต่อ
ประชำชนในกำรท ำกิจกรรมทำงศำสนำต่ำงๆ ซึ่งเรำไม่ได้ช่วยแค่ชำวมุสลิมเท่ำนั้น เรำช่วยทุกศำสนำ ไม่ได้ทิ้งคนศำสนำ
อ่ืน ทั้งนี้ในสัปดำห์หน้ำเรำจะเข้ำพบผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและประธำนกรรมกำรอิสลำมในแต่ละจังหวัดเพ่ือพูดคุยถึง
ภำพรวมและปัญหำต่ำงๆด้วย "กำรท ำงำนของกลุ่มเรำถือเป็นมิติใหม่ในกำรท ำงำน เรำถอดหมวกทำงกำรเมืองทิ้ง ไม่มี
แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ไม่ว่ำจะรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน หรือพรรคใดก็ตำม เรำมำร่วมมือกันโดยมีเป้ำหมำยเดียว คือ ช่วยเหลือ
ประชำชนให้ฝ่ำวิกฤตโควิดฯไปให้ได้" น.ส.เพชรดำว กล่ำว 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62884 
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ส.ส. พรรคก้าวไกลชง 5 แนวทางแก้ปัญหาผู้ใช้บริการรถเมล์ช่วง COVID-19  

 

  

12 เมษำยน 2563  นำยสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  ส.ส.พรรคก้ำวไกล โพสต์แสดงควำมคิดเห็นในเฟซบุ๊ก
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ – Surachet Pravinvongvuth เกี่ยวกับเรื่องรถเมล์ทิ้งช่วง  โดยน ำเสนอ 5 ข้อเสนอจำกพรรค 
#ก้ำวไกล แก้ปัญหำรถเมล์ในวิกฤตกำรณ์ COVID-19 ] 
หลังจำกมีวิกฤตกำรณ์ COVID-19 ท ำให้ปริมำณกำรเดินทำงโดยรวมลดลง จ ำนวนผู้ใช้รถเมล์ลดลง ผนวกกับนโยบำย
เคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4 ของรัฐบำล ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องปรับเวลำกำรให้บริกำร ให้สอดคล้องกับเวลำห้ำมออกจำก
บ้ำน โดยรถเมล์วิ่งตั้งแต่ 4:30 ถึง 20:00 

นอกจำกนั้น มำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ยังท ำให้รถเมล์แต่ละคันต้องด ำเนินกำร
ปรับที่นั่งให้เป็นแบบ “เก้ำอ้ีเว้นเก้ำอ้ี” ส่งผลต่อควำมจุ (Vehicle Capacity) ลดลงกว่ำครึ่ง เพรำะที่นั่ งลดลง
ครึ่งนึง  ส่วนที่ยืน ซึ่งไม่ควรยอมให้ยืนในช่วงนี้หรือหำกยอมก็ควรต้องยืนห่ำงกันมำก ๆ (1-2 เมตรตำมมำตรฐำน) ท ำให้
ควำมควำมจุลดลงกว่ำครึ่ง ประมำณกำรคร่ำว ๆ ว่ำควำมจุลดลงจำก 60 คน/คัน เหลือ 20 คน/คัน 
นอกเวลำเร่งด่วนมักไม่เป็นปัญหำเพรำะคนใช้น้อย แต่ในเวลำเร่งด่วน รถเมล์บำงสำย คนยืนอัดกันแน่นดั่งปลำกระป๋อง 
ส่งผลต่อควำมปลอดภัยของผู้โดยสำรและคนขับ 
พรรคก้ำวไกลห่วงใยพ่ีน้องประชำชน จึงขอเสนอมำตรกำรเพ่ิมเติมจำกที่รัฐบำลด ำเนินกำรอยู่เพ่ือยกระดับควำม
ปลอดภัยของผู้โดยสำร ดังต่อไปนี้  

(1) ขึ้นประตูหน้ำ-ลงประตูหลัง 
วิธีกำรนี้จะช่วยลดโอกำสเสี่ยงในกำรเดินสวนกัน/ชนกันไปมำ อีกทั้งเป็นกำรปรับพฤติกรรมเตรียมไว้ในส ำหรับอนำคต
เพ่ือยกระดับระบบเก็บเงินให้เป็นแบบนำนำอำรยประเทศ 

(2) ให้อ ำนำจคนขับ 
เช่นเดียวกับ กัปตันเครื่องบิน พนักงำนขับรถต้องสำมำรถปฏิเสธไม่ให้คนขึ้นเพ่ิมเมื่อรถเต็ม อันจะท ำให้ผู้โดยสำรจ ำนวน
มำกที่ข้ึนมำก่อนไม่ต้องอยู่ในภำวะเสี่ยงภัย 

 

https://code.nytive.com/click/?x=lOtgGvOEx14QPzxle0WmaobAFFuDiV8C_ZqdLjYMQoJTJ9ncHrA9kl-zW93h73UOzQPJ5-mqOX1_P5uJHaNF_8uWawLV675LgTNftTF99WxcInYCYOor2m6SU6oj6dsofxHlC7TOO6Py2XJLt0Ur9mfbBkLunvmkMwqQEOLmtn1B0f5c0LbclRZLLOMQR8JrjU1dOtuUxrh4mmPqLN2GRxhM654CYFKalBRMikdycBjU1pDU9zEY2e0Jlx8uljzMu64Op-_JxqH5UWclEqYzwPzqttaaxlGentdiZwPzAyO7bsflcJjem3hKJ4A5RD2Zajdu_vSeZbYJ9FVz7aUyLLJ2iFQC_h0Zof3I61DFeJQG37Hp93GzBozo3ZTakYcH2_xMSqWUqh9zGLf23TPhZ7NZUW2ivuxU
https://code.nytive.com/click/?x=lOtgGvOEx14QPzxle0WmaobAFFuDiV8C_ZqdLjYMQoJTJ9ncHrA9kl-zW93h73UOzQPJ5-mqOX1_P5uJHaNF_8uWawLV675LgTNftTF99WxcInYCYOor2m6SU6oj6dsofxHlC7TOO6Py2XJLt0Ur9mfbBkLunvmkMwqQEOLmtn1B0f5c0LbclRZLLOMQR8JrjU1dOtuUxrh4mmPqLN2GRxhM654CYFKalBRMikdycBjU1pDU9zEY2e0Jlx8uljzMu64Op-_JxqH5UWclEqYzwPzqttaaxlGentdiZwPzAyO7bsflcJjem3hKJ4A5RD2Zajdu_vSeZbYJ9FVz7aUyLLJ2iFQC_h0Zof3I61DFeJQG37Hp93GzBozo3ZTakYcH2_xMSqWUqh9zGLf23TPhZ7NZUW2ivuxU
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(3) เพ่ิมควำมถี่ในชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อควำมจุต่อคันลดลง ก็ต้องเพ่ิมควำมถี่ให้มำบ่อยขึ้น ซึ่งช่วงนี้รถไม่ติด 
บริหำรจัดกำรเรื่องควำมถ่ีได้ไม่ยำก 

(4) รัฐอุดหนุนเงินให้ผู้ประกอบกำรอยู่ได้ 
เมื่อควำมจุต่อคันลดลง ก็ส่งผลต่อรำยได้ โดยรัฐบำลต้องเข้ำใจว่ำ กำรให้บริกำรรถเมล์เป็นบริกำรสำธำรณะ ขำดทุนได้ 
รัฐอุดหนุนได้ ยิ่งเป็นมำตรกำรจำกรัฐในกำรปรับบริกำรให้เหมำะกับสถำนกำรณ์ COVID-19 เพ่ือสุขอนำมัยของ
ประชำชน จึงควรอุดหนุนเงินให้ผู้ประกอบกำรอยู่ได้ 

(5) เปิดเผยข้อมูล GPS แบบ Real Time Application “ViaBus” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพ่ือลดระยะเวลำกำร
รอคอยรถเมล์ถือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรติดไวรัสไปด้วย จึงควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ ดูผ่ำน website 
ได้ และเพ่ิมรถโดยสำรอ่ืนที่ไม่ใช่แค่ของ ขสมก. นอกจำกนั้น ควรท ำ Open Data เพ่ือเปิดเผยข้อมูล GPS แบบ Real 
Time ให้นักพัฒนำระบบอื่นสำมำรถน ำข้อมูลไปพัฒนำต่อยอดได้ 

อย่ำลืมนะครับ มีคนอีกจ ำนวนมำกซึ่งไม่มีรถและรัฐไม่ควรบีบให้เขำ (ส่วนมำกเป็นกลุ่มคนรำยได้น้อย) ต้องกู้
หนี้ยืมสินไปซื้อรถ  แม้ช่วงเวลำนี้ รัฐบำลจะรณรงค์ให้ “อยู่บ้ำน หยุดเชื้อ เพ่ือชำติ” แต่หลำยคนยัง “จ ำเป็น” ต้อง
เดินทำง  แม้ถนนจะโล่ง จ ำนวนผู้โดยสำรในระบบขนส่งสำธำรณะโดยรวมจะลดลง แต่ในชั่วโมงเร่งด่วน รถเมล์บำงสำย
ยังแน่นอยู่ เป็นปลำกระป๋องเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ COVID-19 แบบรมควันกันเลยทีเดียวพรรคก้ำวไกลห่วงใยประชำชน จึง
เสนอแนวทำงปฏิบัติที่ท ำได้จริง ท ำได้ทันที 5 ข้อ ให้รัฐบำลรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรครับ 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62890 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/62890
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12 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 12:52 น.      

 
 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จับตาใช้งบ 1.97 ล้านล้านบาท แก้วิกฤตโิควิด-19 แนะใช้เงิน
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
  เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2563 องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ได้ออกแถลงกำรณ์เรื่อง กำรใช้
งบ 1.97 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ือแก้วิกฤติโควิด - 19 อย่ำให้เป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ    โดยในแถลงกำรณ์ระบุว่ำ     
 “ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยใช้งบประมำณ 1.97 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ือกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจและชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่ล ำบำก
อย่ำงแสนสำหัสของคนไทยในทุกระดับที่เกิดจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด - 19 อย่ำงเร่งด่วนนั้น องค์กรต่อต้ำนคอร์รัป
ชัน (ประเทศไทย) ขอสนับสนุนและชื่นชมรัฐบำลในกำรทุ่มเททรัพยำกรเพ่ือให้สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที และ
เป็นระบบ                                           

 อย่ำงไรก็ตำม องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันฯ เห็นว่ำ งบประมำณจ ำนวนมหำศำลนี้ ไม่ว่ำจะมำจำกงบประมำณ
แผ่นดินหรือกำรกู้ยืม ก็เป็นเงินที่มำจำกภำษีหรือเป็นภำระหนี้ที่ต้องจ่ำยคืนด้วยภำษีของประชำชนทั้งสิ้น    ดังนั้น  เพ่ือ
สร้ำงควำมมั่นใจกับประชำชนว่ำ เงินทุกบำททุกสตำงค์จะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชำชนเต็มที่   และถึงเป้ำหมำย
ตำมวัตถุประสงค์ไม่รั่วไหลตกหล่นสูญหำยไปกับกำรคดโกง 
องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียกร้องรัฐบำลให้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้เงินต่อ
สำธำรณะอย่ำงโปร่งใส มีกำรก ำกับดูแลและกระบวนกำรตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมำะสม  และถือเป็นสัญญำประชำคมว่ำ
หำกมีกำรคอร์รัปชันเกิดขึ้น ทุกกรณีจะต้องถูกลงโทษอย่ำงเด็ดขำดรุนแรง เพ่ือประโยชน์ของประชำชนคนไทยผู้
เดือดร้อนทุกคน       

 องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันฯ พร้อมจะร่วมมือกับสังคมทุกภำคส่วน ทั้งรัฐบำล รัฐสภำ องค์กรอิสระ หน่วยงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรม นักวิชำกำร สื่อมวลชน และภำคประชำสังคม   พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้ประชำชนได้ร่วมกัน
ติดตำม เสนอแนะ เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่ำที่เคยมีมำให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด ไม่ให้กลำยเป็นวิกฤติ
ซ้อนวิกฤติที่จะตอกย้ ำควำมล่มสลำย แต่ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คนไทยทุกหมู่เหล่ำได้มีโอกำสในกำรกอบกู้สร้ำงตน
อีกครั้งหนึ่งอย่ำงแท้จริง”                                             
ในตอนท้ำยของแถลงกำรณ์ยังได้ติดแฮชแท็ก # ระบุข้อควำมว่ำ โกงในช่วง COVID - 19 คือโกงชีวิตคนทั้งชำติ: จับให้
ได้ จับให้เร็ว ลงโทษให้สำสม 
 อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62892 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/62892


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 
12 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 18:07 น.      

 
ป.ป.ช. กังวลโควิด-19 ให้ผู้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินส่งทางไปรษณีย์แทน  
 

 

 

12 เม.ย.63-ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ประกำศ 

ข้อควำมว่ำ ด้วยปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ภำยในประเทศไทยยังคงมีกำร

แพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือจ ำกัดกำรชุมนุมของประชำชนไม่ให้กำรแพร่ระบำดขยำยไปในวงกว้ำง และลดโอกำสกำร

แพร่ระบำดของโรคดังกล่ำว จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้ำที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ทรำบว่ำ ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 

2563 ถึง 30 เมษำยน 2563 สำมำรถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้โดยกำรส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ให้ถือ

วันที่ไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำเป็นวันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ส ำนั กงำน

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต ำบลท่ำทรำยอ ำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62932 
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ครป. วอนรัฐบาลอย่าปล้น ปชช. ช่วงวิกฤตโควิด กระทุ้งประกันสังคมจ่ายเงินสะสมคืน
นายจ้าง-ลูกจ้าง50% 
 

 

 
12 เม.ย.63-   นำยเมธำ มำสขำว เลขำธิกำรคณะกรรมกำรรณรงค์เพ่ือประชำธิปไตย (ครป.) กล่ำวว่ำ 

วิกฤติกำรณ์ครั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบหนักสุดจะเป็นคนท ำงำนหำเช้ำกินค่ ำ ชนชั้นแรงงำน ผู้ไร้ซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินไม่
ว่ำจะเป็นที่ดินหรือทรัพยำกรอ่ืนๆ นอกจำกคนที่ต้องใช้จ่ำยแบบเดือนชนเดือนแล้ว พนักงำนสถำนประกอบกำรสถำน
บันเทิง ร้ำนอำหำรต่ำงๆ และนักร้อง-นักดนตรีที่ท ำงำนกลำงคืนและคนท ำงำนรับจ้ำงรำยวัน กำรขำดรำยได้ในแต่ละวัน
และจะสะสมไปอีกหลำยเดือนคือยำฆ่ำตัวตำยชนิดหนึ่งที่วิกฤตครั้งนี้มอบให้ เพรำะเขำมีรำยได้รำยวันเพ่ือหล่อเลี้ยง
ครอบครัวอีกหลำยชีวิต จึงเป็นควำมท้ำทำยของรัฐบำลอย่ำงยิ่งที่จะพิสูจน์ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำครั้งนี้ได้
อย่ำงไร เนื่องจำกมีกำรประเมินว่ำ มำตรกำรต่ำงๆ ที่รัฐบำลด ำเนินกำรอยู่จะมีคนตกงำนถำวรหรือว่ำงงำนชั่วครำว
มำกกว่ำ 10 ล้ำนคน จำกประเทศที่เคยมีอัตรำกำรว่ำงงำนต่ ำที่สุดในโลก 

นำยเมธำ ระบุว่ำ  เป็นเรื่องปกติที่ประชำชนจะวิพำกษ์วิจำรณ์นโยบำยและกำรแก้ไขปัญหำของรัฐบำลว่ำ
เหมำะสมหรือไม่ เพียงพอหรือเปล่ำ ผมรู้สึกเศร้ำใจที่คนในรัฐบำลลืมบทบำทและภำระหน้ำที่ของตนเอง แล้วออกมำ
ข่มขู่คุกคำมจะฟ้องร้องปิดปำกประชำชนที่วิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำลตำมประมวลกฎหมำยอำญำในควำมผิดฐำนดูหมิ่นเจ้ำ
พนักงำน แทนที่จะไปบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์วิกฤตครั้งนี้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เนื่องจำกประชำชนให้สิทธิพิเศษไม่
สำมำรถฟ้องร้องเอำผิดท่ำนได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอยู่แล้ว แต่นักกำรเมืองบ้ำน
เรำกลับขำดจริยธรรมเสียเองทั้งท่ีมี พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรมและบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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"ผมอยำกให้ทุกฝ่ำยได้ท ำหน้ำที่ของตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือผ่ำนพ้นวิกฤตกำรณ์นี้ร่วมกัน รัฐบำลใช้
อ ำนำจบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำนกำรณ์วิกฤติอย่ำงเต็มที่ ฝ่ำยค้ำนช่วยท ำงำนตรวจสอบงบประมำณและกำรท ำงำน
ของรัฐบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ องค์กรอิสระ-กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐว่ำใช้อ ำนำจละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดกฎหมำยหรือไม่ ส่วนประชำชนไทยก็ให้ควำมร่วมมือและ
วิพำกษ์วิจำรณ์กำรท ำงำนของรัฐได้เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ไม่ใช่จะมำไล่ฟ้องปิดปำกกัน"  

 เลขำ ครป. ระบุด้วยว่ำ นโยบำยกำรช่วยเหลือคนตกงำนและผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้น 5,000 บำท/เดือน 
เป็นเรื่องที่ดีและถือเป็นเรื่องฉุกเฉิน ตอนนี้รัฐบำลมีข้อมูลกำรลงทะเบียนเป็น Big Data ขนำดใหญ่จะท ำอย่ำงไรให้มีกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นประสิทธิภำพต่อไปเพ่ือเข้ำสู้ระบบสวัสดิกำรถ้วนหน้ำให้ได้และไม่ให้เกิดกำรเลือกปฏิบัติใน
อนำคต เพรำะประชำชนคงไม่ได้รับผลกระทบแค่ 3 เดือนแน่ ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่ไม่ถูกสั่งปิดโดย
ค ำสั่งของรัฐ พนักงำนก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยำจำกมำตรกำรดังกล่ำว ดังนั้น รัฐบำลควรมีนโยบำยช่วยเหลือ
เยียวยำผู้ประกอบกำรสถำนบริกำรต่ำงๆ ที่ถูกสั่งปิดด้วย เมื่อนำยจ้ำงอยู่ได้ ลูกจ้ำงก็อยู่ได้เช่นกัน เพรำะบริษัทก็ต้อง
ดูแลพนักงำน ท ำอย่ำงไรให้พวกเขำอยู่ได้ โดยเฉพำะคนท ำงำนกลำงคืนที่สูญเสียรำยได้รำยวัน 

นำยเมธำ ระบุว่ำ นโยบำยกำรเลื่อนจ่ำยและลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยให้นำยจ้ำงจ่ำย 4% ลูกจ้ำง 
1% เป็นกำรชั่วครำวไม่ได้แก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งนำยจ้ำงและลูกจ้ำงแต่อย่ำงใด เพรำะหลำย
แห่งไม่มีเงินจะจ่ำยเนื่องจำกท ำธุรกิจไม่ได้ ซ้ ำร้ำยส ำหรับคนตกงำนยังได้รับเงินประกันสังคมล่ำช้ำ โดยเริ่มจ่ำยสัปดำห์
หน้ำเป็นต้นไป ทั้งท่ีลงทะเบียนตั้งนำนแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที 

"ผมอยำกเรียกร้องให้รัฐบำลมีมำตรกำรพิเศษเพ่ือลดเงินสมทบประกันสังคมชั่วครำวในสถำนกำรณ์วิกฤติ 1 ปี 
และมีมำตรกำรคืนเงินกองทุนประกันสังคมให้แก่นำยจ้ำงและลูกจ้ำงหำกมีกำรแสดงเจตจ ำนงค์ โดยจ่ำยคืนเงินสะสม
เพ่ือแก้ไขปัญหำสภำพคล่องในสถำนประกอบกำรและในช่วงว่ำงงำน โดยอำจจ่ำยคืนได้ไม่เกิน 50% จำกเงินสะสมที่จะ
ได้รับในวัยชรำ เพรำะเขำอำจไม่มีชีวิตถึงวัยชรำก็ได้หำกไม่มีข้ำวกิน ไม่ใช่มีแค่โครงกำรสิน เชื่อเพ่ือส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
และกำรปล่อยกู้ที่มีดอกเบี้ยให้แก่สมำชิกเท่ำนั้น อย่ำปล้นประชำชนในภำวะวิกฤต เนื่องจำกนี่เป็นเงินสะสมของเขำเอง
ไม่ใช่เงินของรัฐบำล". 

 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62933 
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“แรมโบ'้ ซัด'พิชัย' อยา่เอาเรื่องเท็จมากล่าวหารัฐบาล  
 

–  

 
12 เม.ย.63- นำยสุภรณ์ อัตถำวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกรณีนำยพิชัย นริพทะพันธุ์ 

แกนน ำพรรคเพ่ือไทย กล่ำวหำรัฐบำลในกำรแก้ปัญหำไวรัสโควิด-19ว่ำ นำยพิชัยบิดเบือนกล่ำวหำรัฐบำลว่ำออก พรก.
ฉุกเฉิน มำปิดปำกคนเห็นต่ำงทำงกำรเมือง ขอเรียนว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ไม่เคยมีควำมคิดที่จะ
ใช้ พรก.ฉุกเฉินน ำมำใช้เพ่ือปิดปำกคนเห็นต่ำงคนหนึ่งคนใดทั้งสิ้น เพรำะนำยกฯไม่มีเวลำที่จะมองใครเป็นศัตรู มีแต่
เวลำที่จะทุ่มเทคิดแก้ไขปัญหำให้ประชำชนให้พ้นภัยทุกเวลำทุกนำที ไม่เหมือนนำยพิชัยที่วันๆเอำแต่สมองของตัวเองคิด
วิจำรณ์รัฐบำล หำเรื่องเหน็บแนมตลอดไม่เว้นสักเรื่อง  

"ประชำชนเขำเบื่อคนเล่นกำรเมืองมำกในเวลำนี้ อยำกให้คุณพิชัยหยุดตีกินทำงกำรเมืองเสียบ้ำงก็ดีนะ อยำก
เห็นคุณพิชัยแนะน ำในสิ่งสร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อรัฐบำลเพ่ือน ำไปใช้ให้เกิดผลดีต่อประชำชนบ้ำง เหมือน
ตัวอย่ำงนักกำรเมืองหลำยๆท่ำนที่ผมเอ่ยชื่อมำ สิ่งใหนดีสิ่งใหนมีเหตุผลท่ำนนำยกรัฐมนตรีก็ไม่เคยนิ่งนอนใจน ำมำปรับ
ใช้ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ จนท ำให้ดัชนีผู้ติดเชื้อลดลงมีมำตรกำรทำงกฎหมำยที่ผลกระทบต่อควำมเดือดร้อนให้น้อยที่สุด
เท่ำท่ีจะพึงกระท ำได้ แม้แต่นำนำชำติยังชื่นชมยกย่องรัฐบำลไทยและทีมแพทย์สำธำรณสุขไทยว่ำเดินมำถูกทำงแล้ว" 

นำยสุภรณ์ กล่ำวว่ำ นำยพิชัยช่วยลืมตำขึ้นมำดูหน่อยว่ำคนไทยเขำช่วยกันเต็มที่เพ่ือให้เรำฝ่ำวิกฤตินี้ไปให้ได้ มี
สส.และสว.หลำยท่ำน ลงพ้ืนที่แจกหน้ำกำกอนำมัย แจกเจลล้ำงมือ บำงคนแจกน้ ำยำฆ่ำเชื้อ บำงคนเป็นจิตอำสำ
ท ำอำหำรกล่องไปมอบให้หมอและพยำบำล ทุกคนช่วยกัน เหล่ำนี้นำยพิชัยฯเคยคิดท ำไหม ควรคิดท ำอะไรให้ถึงมือพ่ี
น้องประชำชนบ้ำง ประชำชนจะได้ชื่นชมและปรบมือให้นักกำรเมืองอย่ำงนำยพิชัยบ้ำง 
 

อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62936 
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12 เมษำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 18:59 น.      

'จตุพร' โวย 'บิ๊กตู่' เยียวยาเหมือนขายหมากเก็บ! แจก 5 พันล้มเหลว 
 

 

 
12 เม.ย. 63 - นำยจตุพร พรหมพันธุ์ ประธำนแนวร่วมประชำธิปไตยต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) กล่ำว

ผ่ำนรำยกำรลมหำยใจพีซทีวี เวทีทัศน์ ว่ำ ในขณะนี้สถำนกำรณ์โควิด-19 เมื่อพิจำรณำจำกตัวเลขผู้ป่วยแล้ว พบว่ำ 
ไวรัสแพร่ระบำดในไทยไม่น่ำกลัวอย่ำงที่คิด เนื่องจำกวันนี้ (12 เม.ย.) มีผู้ติดเชื้อเพ่ิม 33 รำยจำกประชำกร 66 ล้ำนคน 
รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดคือ 2,551 รำย รักษำหำย 1,218 รำย สะท้อนถึงสถิติมีผู้ป่วย 2 คน รักษำหำย 1 คน และอยู่
ระหว่ำงรักษำอีก 1 คน ส่วนผู้เสียชีวิตมีเพ่ิมอีก 3 คนรวมเป็น 38 คน แปลว่ำติดเชื้อ 67 คนตำย 1 คน และสถำนกำรณ์
โควิด-19 ทั่วโลกจำกประชำกรรวมประมำณ 7 พันล้ำนคน ติดเชื้อ 1,380,314 คน ตำย 108,827 คน 
ดังนั้น สิ่งส ำคัญที่น่ำห่วงกว่ำโควิด-19 คือ ควำมอดยำก วันนี้เป็นที่ชัดเจน เพรำะมำตรกำรของรัฐที่ออกมำยังมีควำม
สับสน ท ำคนสงสัยกำรแจกเงิน 5 พันบำทให้ผู้ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ซึ่งมีผู้มำลงทะเบียนกว่ำ 26 ล้ำนคน แต่
ผ่ำนกำรพิจำรณำพร้อมได้รับแจกเงินแล้วมีจ ำนวนน้อยมำก และยังไม่ทั่วถึง อีกทั้งคนไม่ควรได้รับ กลับได้ ส่วนคนที่ควร
ได้รับ กลับไม่ได้ 

"พยำยำมอธิบำยควำมอย่ำงสร้ำงสรรค์มำตลอด รวมทั้งได้สื่อสำรให้ประชำชนและพรรคฝ่ำยค้ำนร่วมมือกับ
รัฐบำลท ำสงครำมโควิด-19 ซึ่งมีหัวใจหลักว่ำ รัฐบำลต้องฟังประชำชนและประชำชนจะฟังรัฐบำลที่ฟังเสียงประชำชน 
แต่ถ้ำกำรแจกเงินที่ไม่ใช่เงินของตัวเอง และไปแจกให้ประชำชนเจ้ำของเงิน ผู้เสียภำษีอำกรทั้งทำงตรงและอ้อมยังสอบ
ตก ยังผิดพลำด ยังล่ำช้ำ ไร้ประสิทธิภำพ ผมว่ำไม่ไหวแล้ว" นำยจตุพร ระบุ 

ส่วนกำรกู้เงิน 1.6 ล้ำนล้ำนบำทหรือ 1.9 ล้ำนล้ำนบำทนั้น ตนเห็นว่ำยังไม่มีควำมจ ำเป็นต้องไปกู้ถึงขนำดนั้น 
รัฐควรพักโครงกำรลงทุนทุกชนิด แล้วน ำเงินมำแจกประชำชนให้ยังชีพอยู่ได้ เพรำะเงิน 5 พันบำทไม่ได้มำกมำย 
เนื่องจำกยังต้องจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ คนยำกจนหำเช้ำกินค่ ำจึงอยู่ยำก กรณีเงื่อนไขกำรแจกเงิน บอกว่ำอำยุไม่
ถึง 18 ปีบริบูรณ์ไม่อยู่ในวัยท ำงำนนั้น แต่คนวัยนี้ต้องเรียนในมหำวิทยำลัย ต้องเช่ำหอพัก แม้ว่ำสถำบันกำรศึกษำจะ
หยุดเรียนแล้วก็ตำม แต่ยังใช้ชีวิตอยู่เพ่ือหำวิธีกำรเรียนให้รู้เท่ำทันกัน 
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รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บอกว่ำ ไม่ได้ประกอบอำชีพหรือตกงำนมำก่อนที่เกิดกำรระบำดของไวรัสโควิด -19 ถ้ำเมียเป็น
แม่บ้ำน ทั้งครอบครัวสำมีท ำงำนคนเดียว จึงเป็นปัญหำผลกระทบลูกโซ่ ซึ่งแปลควำมกันว่ำ หนึ่งครอบครัวหำเงินได้
เพียงคนเดียวต้องน ำมำเลี้ยงดูคนในครอบครัว แต่สถำนกำรณ์เช่นนี้หำเงินได้น้อยลงหรือหำไม่ได้เลยจะท ำอย่ำงไร 
แม้กระทั่งอำชีพเกษตรกรที่บอกว่ำมีมำตรกำรรองรับ ควำมจริงแล้วประชำชนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรส่วนใหญ่ต่ำงรู้
กันชัดเจนว่ำ ช่วงหลำยปีต่อเนื่องมำนั้น เกษตรกรต้องเจอทั้งภัยแล้ง น้ ำท่วมแล้วมำภัยแล้ง วนหมุนกันไปมำ จึงมีพืช
บำงชนิดเท่ำนั้นที่ปลูกได้ ทุกคนต่ำงพินำศย่อยยับทั้งหมดมีตัวเลขชัดเจน รัฐบำลไปถำมหำกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
(ธกส.) ก็ทรำบหมดว่ำ มีเกษตรกรจ ำนวนกี่รำย กลับบอกว่ำเดี๋ยวจะมีมำตรกำร 

“วันนี้เรำต้องกำรได้รัฐบำลที่มีประสิทธิภำพ ไม่ใช่โอ้เอ้ ลอยไปลอยมำ มำตรกำรไม่อยู่กับร่องกับรอยโดยเฉพำะ
เรื่องกำรแจกเงิน 5 พันบำท ตอนแรกบอก 3 เดือนบ้ำง 6 เดือนบ้ำงก็กลับมำ 3 เดือนอีก เป็นผู้บริหำรประเทศแบบนี้ได้
อย่ำงไร ท ำยังกับขำยหมำกเก็บ” ประธำน นปช. กล่ำว 
นำยจตุพร ระบุถึงค ำว่ำเผด็จกำรเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทย หำกปล่อยให้เผด็จกำรทำงเศรษฐกิจอยู่ครอง
ประเทศยำวนำน ไม่ว่ำประเทศไทยปกครองด้วยระบบเผด็จกำรหรือว่ำประชำธิปไตย เผด็จกำรเศรษฐกิจจะอยู่ครอง
เศรษฐกิจของไทยไปแบบนี้ ไม่ได้ค ำนึงถึงกฎหมำยว่ำด้วยอ ำนำจเหนือกำรตลำด ไม่ค ำนึงถึงวิธีกำรใดๆทั้งสิ้น ท ำให้รวย
ยิ่งกว่ำกระจุก 

ดังนั้นหำกเฉลี่ยควำมรวย ขอให้ลดก ำไรลงมำช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 คืนให้แก่ประชำชน เพรำะถึงเวลำ
ประเทศกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ คนเหล่ำนี้ก็ได้ก ำไรเพ่ิมเช่นเดิม แต่ตนอยำกบอกว่ำ ปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้ไม่ได้ จึง
ต้องสู้กันในระยะยำว เพรำะหำกไม่สู้กันในระยะยำวกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจก็เป็นเช่นนี้ต่อไป ที่ต้องพูดถึงเผด็จกำร
เศรษฐกิจขึ้นมำเพรำะเกี่ยวข้องกับปำกท้องของประชำชนโดยตรง ส่วนประเด็นเรื่องกำรเมืองวำงไว้ก่อนหลังไวรัสโควิด-
19 จบค่อยว่ำกัน. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/62941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/62941
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              ต้านโกง-จบัตา ถลุงงบโควิด 1.9 ล้านล้าน 
 

บี้รัฐบาลต้องโปร่งใส เด็ดขาดกับคนทุจริต จวกระบบจ่ายเยียวยา 
องค์กรต้ำนโกงบี้รัฐบำลโปร่งใสใช้งบ 1.9 ลล. สู้โควิด วำงมำตรกำรดูแลให้ดี อย่ำให้รั่วไหลตกหล่น สูญหำยไปกับกำรคด
โกง ลั่นใครโกงต้องถูกเด็ดหัว ผุด#โกงในช่วง COVID-19 คือโกงชีวิตคนทั้งชำติฯ “พิชัย” ห่วงวงเงินมหำศำลเอ้ือ
ประโยชน์คนบำงกลุ่ม พท.ฉะระบบเยียวยำสุดซับซ้อน ก้ำวไกลเกำะติดช่วยผู้ใช้แรงงำน ธ.ออมสินขอโทษระบบหักเ งิน
อัตโนมัติ รมว.ศธ.ยอมถอยไม่ซื้อแท็บเล็ตแล้ว เริ่มทดลองระบบสอนออนไลน์ “สิระ” ห้ำวไม่เลิกไล่ฉะก ำนัน-ผญบ.เห็น
แก่ตัว “อุ๊งอ๊ิง” อวดคลิป “เชฟทักษิณ” 
ตำมที่รัฐบำลวำงกรอบวงเงินมหำศำล 1.97 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ือใช้แก้ไขกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 พร้อมวำงแผน
ฟ้ืนฟูทำงเศรษฐกิจหลังจำกนั้น ล่ำสุดองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แสดงควำมเป็นห่วงถึงควำมโปร่งใส เกรง
จะรั่วไหลตกหล่นสูญหำยไปกับกำรคดโกง เสนอรัฐบำลวำงมำตรกำรก ำกับดูแลให้ดี 
บี้รัฐบาลเปิดข้อมูลใช้งบ 1.9 ลล. 

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นำยมำนะ นิมิตรมงคล เลขำธิกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่ำวว่ำ องค์กร
ต่อต้ำนคอร์รัปชันฯได้ออกแถลงกำรณ์กรณีรัฐบำลเตรียมใช้งบประมำณ 1.97 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ือแก้วิกฤติโควิด-19 ว่ำ 
อย่ำให้เป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันฯสนับสนุนและชื่นชมรัฐบำลที่ทุ่มเททรัพยำกรเพ่ือแก้ปัญหำโควิด-
19 ได้อย่ำงทันท่วงทีและเป็นระบบ แต่ด้วยงบประมำณจ ำนวนมหำศำล ทั้งจำกงบประมำณแผ่นดินหรือกำรกู้ยืม ล้วน
เป็นเงินภำษีหรือเป็นภำระหนี้สินที่ต้องจ่ำยคืนด้วยภำษีของประชำชนต้องสร้ำงควำมมั่นใจแก่ประชำชนว่ำเงินทุกบำท
ทุกสตำงค์จะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่ และถึงเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ ไม่รั่วไหลตกหล่นสูญหำยไปกับกำรคด
โกง ขอเรียกร้องรัฐบำลให้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกำรใช้เงินต่อสำธำรณะอย่ำงโปร่งใส มี
กำรก ำกับดูแลและตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมำะสม 
ใครโกงช่วงโควิดต้องถูกเด็ดหัว 

นำยมำนะกล่ำวต่อว่ำ ต้องถือเป็นสัญญำประชำคมว่ำหำกมีกำรคอร์รัปชันเกิดขึ้นทุกกรณี จะต้องถูกลงโทษ
อย่ำงเด็ดขำดรุนแรง องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันฯพร้อมร่วมมือกับสังคมทุกภำคส่วน และขอเชิญชวนให้ประชำชนติดตำม 
เสนอแนะ เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่ำที่เคยมีมำ ให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่ สุด ไม่ให้กลำยเป็นวิกฤติซ้อน
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วิกฤติที่จะตอกย้ ำควำมล่มสลำย แต่ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คนไทยทุกหมู่เหล่ำได้มีโอกำสกอบกู้สร้ำงตนอีกครั้ง
อย่ำงแท้จริง 
  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนเพ่ิมเติมว่ำ ในตอนท้ำยของแถลงกำรณ์ ยังได้ติดแฮชแท็ก “#โกงในช่วง COVID-19 คือโกง
ชีวิตคนทั้งชำติ : จับให้ได้ จับให้เร็ว ลงโทษให้สำสม” 
พท.ฉะระบบเยียวยาสุดซับซ้อน 

นำยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอำด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ มำตรกำรจ่ำยเงินเยียวยำแก่ผู้เดือดร้อนจำกเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่ไม่ทั่วถึงประชำชนทุกกลุ่มล่ำช้ำ ไม่ทันท่วงที เป็นลักษณะกำรตลำดน ำกำรเมืองพยำยำมสื่อสำรให้เห็นว่ำมี
คนจ ำนวนมำกต้องกำรเข้ำถึงกำรช่วยเหลือจำกรัฐบำล ทุกอย่ำงต้องเริ่มต้นที่กำรลงทะเบียน กรอกข้อมูล จนไม่รู้ว่ำ
ระหว่ำงเทคนิคกำรกรอกข้อมูลให้เอไออนุมัติกับควำมเดือดร้อนจริงๆของประชำชน สิ่งไหนเป็นตัวแปรส ำคัญที่ท ำให้
ได้รับกำรอนุมัติเงินเยียวยำ 5,000 บำทมำกกว่ำกัน จนประชำชนหลอนไปหมดแล้วว่ำรัฐบำลจะเอำข้อมูลของประชำชน
ไปท ำอะไร จะออกแบบระบบให้ซับซ้อนไปเพ่ืออะไร จนถึงตอนนี้ยังมีประชำชนจ ำนวนมำกที่เข้ำไม่ถึงมำตรกำรเยียวยำ
ของรัฐบำล รัฐบำลไม่ควรทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง กำรเยียวยำต้องครอบคลุมทั่วถึง ไม่สร้ำงเ งื่อนไขไม่รู้จบ ไม่เลือกเยียวยำ
เฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพรำะประชำชนล้วนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้ำ 
ก้าวไกลเกาะติดช่วยผู้ใช้แรงงาน 

นำยชัยธวัช ตุลำธน เลขำธิกำรพรรคก้ำวไกล กล่ำวว่ำ พรรคก้ำวไกลมีนโยบำยให้ ส.ส.และทีมงำนพรรค 
ช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่ รวมถึงพูดคุยสอบถำมรับฟังปัญหำควำมเดือดร้อน เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้เสนอต่อรัฐบำลว่ำยัง
ขำดตกอะไรบ้ำง ส ำหรับมำตรกำรดูแลแรงงำนนอกระบบที่ออกมำ เรำเห็นด้วยในหลักกำร แต่ในทำงปฏิบัติพบว่ำมี
ปัญหำหลำยอย่ำง ยังมีอีกหลำยอำชีพที่ไม่ได้รับเยียวยำ และพบว่ำหลำยคนที่คิดว่ำตัวเองอำจได้สิทธิจะ ไปกรอกข้อมูล
ลงทะเบียน รัฐบำลกลับขู่ว่ำจะฟ้องเอำผิดถ้ำเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ ท ำให้หลำยคนที่ล ำบำกไม่กล้ำลงทะเบียน ขณะที่
กลุ่มแรงงำนในระบบผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 ชัดเจนแล้วว่ำได้รับผลกระทบเหมือนกัน ตรงนี้ยังไม่มีมำตรกำรดูแล 
หรือในส่วนของผู้ประกอบกำร รัฐบำลจะมีมำตรกำรดูแลอย่ำงไร อย่ำงนี้อยู่ในส่วนที่เตรียมออก พ.ร.ก.กู้เงินมำใช้ด้วย
หรือไม่ พรรคก้ำวไกลจะติดตำมตรวจสอบ และมีข้อเสนอในเรื่องเหล่ำนี้ต่อไป 
“อ๋อย” แนะเปิดทางสภาร่วมแก้ 

ด้ำนนำยจำตุรนต์ ฉำยแสง อดีตรองนำยกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ำ ปัญหำกำรแพร่ระบำดโควิด -19 มี
แนวโน้มจะยืดเยื้อเป็นปีๆ คำดว่ำจะส่งผลกระทบท ำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยรุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี ระบบเศรษฐกิจ
ไทยได้รับผลกระทบอย่ำงไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนก ำลังเผชิญปัญหำ นำยกฯควรจัดระดม
สมองผู้รู้ผู้เชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์จำกทุกภำคส่วน และส่งเสริมให้รัฐสภำไทยกลับมำมีบทบำทตำมระบอบ
ประชำธิปไตยในยำมวิกฤตินี้ ควบคู่กับกำรตรวจสอบถ่วงดุล เพื่อกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ ถูกทิศถูกทำงและไม่เกิดกำร
ทุจริตคดโกง โดยเฉพำะพ.ร.ก.กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนของสภำฯ 
ควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อแก้ได้ด้วยกำรประชุมออนไลน์ หรือกำรประชุมที่เหมำะสม 
“พิชัย” จวกติดนิสัยปิดปาก ปชช. 

นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงำน กล่ำวว่ำ ตำมที่เคยออกมำเตือนนำยกฯเรื่องกำรออกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
อย่ำน ำมำใช้เพ่ือจัดกำรกับผู้เห็นต่ำง จนมีกำรส่งคนออกมำตอบโต้ยืนยันว่ำจะไม่ท ำเด็ดขำด แต่ไม่ทันไรรัฐบำลกลับส่ง
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คนออกมำข่มขู่ประชำชนห้ำมโพสต์หมิ่นรัฐบำล มิเช่นนั้นจะโดนด ำเนินคดีตำมมำตรำ 136 เท่ำกับเป็นกำรปิดปำก
ประชำชนห้ำมวิพำกษ์วิจำรณ์รัฐบำลใช่หรือไม่ ทั้งที่ที่ผ่ำนมำรัฐบำลบริหำรงำนผิดพลำดมำตลอด กำรวิพำกษ์วิจำรณ์
รัฐบำลถือเป็นสิทธิของประชำชนตำมระบอบประชำธิปไตย เห็นได้จำกกำรเตรียมด ำเนินคดีกับเพจแหม่มโพธิ์ด ำ ทั้งที่
เป็นเพจที่เริ่มเปิดเผยกำรทุจริตกักตุนหน้ำกำกอนำมัย แทนที่รัฐบำลต้องขอบคุณที่ช่วยเป็นหูเป็นตำสอดส่องกำรทุจริต 
และหำผู้กระท ำผิดมำลงโทษ กลับจะเอำผิดและด ำเนินคดีกับเพจแหม่มโพธิ์ด ำ เหมือนต้องกำรปิดปำกไม่อยำกให้มีกำร
เปิดเผยกำรทุจริต เป็นเรื่องที่ประชำชนรับไม่ได้ เป็นห่วงว่ำในอนำคตหำกมีเรื่องทุจริตในกำรอัดฉีดเงิน 1.9 ล้ำนล้ำน
บำทที่รัฐบำลจะใช้ฟ้ืนเศรษฐกิจ ผู้เปิดเผยข้อมูลจะถูกด ำเนินคดีอีกหรือไม่ อำจท ำให้ไม่มีใครกล้ำเปิดเผยเรื่องทุจริตอีก 
กำรใช้เงินจ ำนวนมหำศำลแบบนี้มีโอกำสเกิดกำรทุจริตได้สูง และอำจมีกำรเอื้อประโยชน์แก่คนบำงกลุ่ม 
ออมสินขอโทษหักเงินอัตโนมัติ 

ขณะที่นำยธนกร วังบุญคงชนะ เลขำนุกำรรมว.คลัง กล่ำวว่ำ กระทรวงกำรคลังทยอยจ่ำยเงินเยียวยำ 5,000 
บำทให้กับประชำชน สิ่งที่อยำกฝำกคือขอให้ประชำชนทยอยกันไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม ไม่ควรแห่กันไปพร้อมกัน ส่วน
กรณีที่มีผู้ได้รับเงินเยียวยำถูกระบบตัดช ำระหนี้อัตโนมัติของธนำคำรออมสินนั้น ทำงธนำคำรออมสินจะเร่งจ่ำยคืนให้
ภำยใน 7 วัน ทั้งนี้ ได้ประสำนไปยังธนำคำรกรุงไทยที่ดูแลระบบ ให้ตรวจสอบและระงับกำรตัดเงินในบัญชีช ำระเงินกู้
อัตโนมัติ ทำงธนำคำรออมสินขออภัยประชำชนที่ถูกตัดเงินด้วย เรื่องนี้นำยอุตตม สำวนำยน รมว.คลัง สั่งกำรให้แก้ไข
เพ่ือให้เงินถึงมือประชำชนโดยด่วนแล้ว 
ศธ.ยอมถอยไม่ซ้ือแท็บเล็ตแล้ว 

วันเดียวกัน นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษำธิกำร ให้สัมภำษณ์ภำยหลังเข้ำพบนำยกฯ ว่ำ เข้ำไปรำยงำนถึง
กำรด ำเนินกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) และแนวทำงด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน ว่ำ ขั้นตอนจะเป็น
อย่ำงไร นำยกฯเป็นห่วงเรื่องกำร ศึกษำและเด็กๆมำก ก ำชับว่ำเรื่องของกำรศึกษำจะหยุดไม่ได้ รวมถึงยังสอบถำมเรื่อง
กำรจัดซื้อแท็บเล็ต ได้รำยงำนไปว่ำกระทรวงศึกษำธิกำรไม่ได้จัดซื้อแท็บเล็ตแล้ว เพรำะมีทำงอ่ืนที่ด ำเนินกำรได้โดยไม่
จ ำเป็นต้องสูญเสียงบประมำณ อีกทั้งกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีช่องโหว่มำก ดูแล้วไม่เหมำะสมในตอนนี้ นำยกฯ จึง
เน้นย้ ำเรื่องงบประมำณว่ำกำรใช้จ่ำยต้องเหมำะสม มีประสิทธิภำพ 
เริ่มทดลองระบบสอนออนไลน์ 

นำยณัฏฐพลกล่ำวอีกว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ยังสอบถำมเรื่องกำรสอนออนไลน์ ถ้ำจ ำเป็นจะด ำเนินกำร ได้หรือไม่ 
จึงยืนยันว่ำด ำเนินกำรได้ โดยจะหำรือกับ มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในพระบรมรำชูปถัมภ์ โรงเรียนวังไกล
กังวล และ กสทช. วันที่ 16 พ.ค.นี้ จะมีกำรทดลองระบบก่อน นำยกฯบอกว่ำ เป็นเรื่องดีเรำต้องใช้วิกฤติเป็นโอกำสใน
กำรพัฒนำ จะได้รู้ว่ำตรงไหนมีปัญหำอย่ำงไร ครูในแต่ละพ้ืนที่สำมำรถเข้ำถึงหรือไม่ จะได้น ำมำปรับปรุงแก้ไขให้ ถูกจุด 
และวันที่ 1 ก.ค. ต้องมีกำรเรียนกำรสอน พ้ืนที่ไหนเรียนรูปแบบปกติได้ก็ใช้รูปแบบปกติ พ้ืนที่ไหน เรียนรูปแบบปกติ
ไม่ได้จะเอำวิธีกำรเรียนออนไลน์เข้ำไปเสริม อย่ำงน้อยช่วงเวลำก่อนถึงวันที่ 1 ก.ค. เรำได้ทดลองและเตรียมควำมพร้อม
ไว้ก่อน 
“สิระ” ห้าวเป้งไล่ฉะก านัน–ผญบ. 

นำยสิระ เจนจำคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชำรัฐ กล่ำวถึงกรณีสมำคมก ำนัน-ผู้ใหญ่บ้ำน ยื่นหนังสือถึงนำยกฯ 
เสนอขอเพ่ิมเงินค่ำตอบแทน 5,000 บำทเป็นเวลำ 6 เดือน ให้แก่ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรก ำนัน 
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และแพทย์ประจ ำต ำบล โดยอ้ำงต้องออกตรวจเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโควิด -19 ว่ำ ไม่เข้ำใจว่ำคนพวกนี้คิดได้อย่ำงไรใน
สถำนกำรณ์เช่นนี้ ประชำชนตกงำนขำดรำยได้ แต่พวกคุณอำสำเข้ำมำรับใช้ชำวบ้ำน รับเงินเดือนจำกภำษีประชำชน 
กลับไม่ตระหนักยังแสดงออกเหมือนขูดรีดภำษีประชำชน มีค ำแนะน ำต่อบรรดำก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนที่มำขอค่ำเสี่ยงภัยโค
วิด ถ้ำไม่มีจิตส ำนึกก็อย่ำมำท ำหน้ำที่แทนประชำชน ลำออกจำกต ำแหน่งไป อย่ำมำท ำพฤติกรรมขูดรีดภำษีประชำชน
ในเวลำนี้ เชื่อว่ำยังมีคนที่อยำกท ำเพ่ือประชำชนอย่ำงแท้จริงอีกมำก และฝำกถึงนำยกฯ หำกจะเพ่ิมเงินให้กับก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ขอแนะน ำให้น ำงบส่วนนี้ไปให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ยังมีประโยชน์มำกกว่ำ 
ปชป.ชี้คนไทยทุกคนต้องได้ 5 พัน 

นำยเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ ถ้ำดูตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอรับเงิน
เยียวยำทั้งหมด 25 ล้ำนคน ที่กระทรวงกำรคลัง ต้องคัดกรองให้เหลือเพียง 9 ล้ำนคน พบว่ำยังมีอีก หลำยอำชีพที่ตก
หล่น ท ำให้เกิดเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ถึงควำมไม่เท่ำเทียม เหมือนรัฐบำลเลือกปฏิบัติต่อคนไทย คนที่ต้องถูกคัดกรอง
ออกไป 16 ล้ำนคน ย่อมไม่พอใจรัฐบำลแน่ อยำกเสนอให้รัฐบำลเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่เลือกสำขำอำชีพ เน้นผู้
ได้รับ ควำมเดือดร้อนจริงๆ ขอเสนอให้รัฐบำลเยียวยำให้กับ คนไทยทุกคน 5,000 บำท เป็นเวลำ 3-6 เดือน แค่ก ำหนด
คุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นคนไทยอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องหำรำยได้เลี้ยงชีพด้วยตัวเอง 2.เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝำก
ในธนำคำร รวมยอดเงินทุกบัญชีมีเงินไม่เกิน 100,000 บำท 3.เป็นคนไทย ที่ไม่มีบัญชีเงินฝำกกับธนำคำรใดทั้งสิ้น ใครมี
คุณสมบัติ ตำมนี้รัฐบำลก็โอนเงินเข้ำบัญชีทันที ไม่ต้องมำวุ่นวำย คัดกรองให้เสียเวลำ เพรำะมีระบบทะเบียนรำษฎร
เชื่อมต่อกับบัญชีเงินฝำกธนำคำรต่ำงๆอยู่ 
 “เอนก” รู้ซึ้งเศรษฐกิจพอเพียง 

นำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์ กรรมกำรบริหำรพรรครวมพลังประชำชำติไทย กล่ำวว่ำ วิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ท ำให้
เห็นควำมส ำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง หลังครำววิกฤติต้มย ำกุ้งปี 2540 ในยำมวิกฤติเกิดทั้งโลกต่อให้เรำมีเงินก็
ไม่สำมำรถสั่งซื้อยำ วัคซีน อุปกรณ์เครื่องมือกำรแพทย์ได้ ต่ำงประเทศยอมเก็บไว้ใช้เอง ไม่ยอมขำยให้ไทย เงินทอง
กลำยเป็นมำยำ อำหำรหยูกยำต่ำงหำกคือของจริง ล่ำสุดกองทัพเรือประดิษฐ์เครื่องขนส่งผู้ป่วยที่มีควำมดันลบส ำหรับ
ขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 ได้ รวมถึงสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำลำดกระบัง ผลิตเครื่องช่วยหำยใจแบบง่ำยๆเมดอินไทย
แลนด์ ส่งเสริมให้วงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของไทยจะได้ทันสมัยและเก่งระดับโลก ที่ส ำคัญเป็นหลักพอเพียง
พ่ึงตนเองได้ อำจดึงต่ำงชำติมำร่วมลงทุนด้วย เน้นผลิตใช้ภำยในประเทศ เวลำนี้เห็นชัดเจนว่ำเรำอยู่แถวหน้ำของโลก
ทำงด้ำนอำหำร กำรแพทย์ สำธำรณสุข อีกไม่ก่ีเดือนข้ำงหน้ำอำหำรข้ำวจะแพง หำยำกกันทั้งโลก ถ้ำรัฐบำลท ำเป็น ท ำ
ทัน จะมีรำยได้มหำศำล 
ใช้วิกฤติเป็นโอกาสดับไฟใต้ 

นำยสุพจน์ อำวำส โฆษกพรรคประชำชำติ กล่ำวว่ำ กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิดครั้งนี้นับ เป็นจังหวะดีที่สุดที่
จะดับไฟใต้ เพรำะกลุ่มขบวนกำรแบ่งแยกดินแดน หรือบีอำร์เอ็น ออกแถลงกำรณ์ยืนยันว่ำจะหยุดกำรปฏิบัติกำร หรือ
หยุดยิงชั่วครำว ท่ำทีดังกล่ำวถือเป็นโอกำสสร้ำงควำมสงบน ำสันติภำพมำสู่ชำยแดนใต้ นำยกฯต้องแสดงควำมจริงใจ สั่ง
กำรหรือมอบหมำยให้หน่วยงำนรัฐดูแลชำวบ้ำนให้ดี พร้อมกันนี้รัฐบำลต้องเพ่ิมควำมจริงใจต่อเพ่ือนบ้ำน โดยเฉพำะต่อ
มำเลเซียที่ได้รับผลกระทบหนักกว่ำไทย รัฐบำลไทยน่ำจะมีกำรช่วยเหลือบ้ำง จะได้ใช้เป็นใบเบิกทำง เพ่ือให้บรรยำกำศ
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กำรพูดคุยสันติภำพในอนำคตดีขึ้นด้วย และต้องน้อมน ำเอำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้อย่ำงจริงจัง ควรตัดงบควำม
มั่นคงมำช่วยกระตุ้นให้ชำวบ้ำนมีข้ำวสำรอำหำรแห้งบริโภค 
กกต.ยกค าร้อง “เอ”๋ แจกข้าวสาร 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ว่ำ มีก ำรเผยแพร่ค ำวินิจฉัย กกต.ที่ 
218/2562 กรณีค ำร้องว่ำ น.ส.ปำรีณำ ไกรคุปต์ ผู้สมัคร ส.ส.รำชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชำรัฐ มีกำรกระท ำอันเป็น
กำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส.มำตรำ 73 วรรคหนึ่ง (1) จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเอง กกต.ได้พิจำรณำรำยงำนกำรไต่สวนและพยำนหลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ควำมว่ำค ำร้องว่ำ 
น.ส.ปำรีณำให้ผู้อื่นแจกข้ำวสำร 5 กก. จ ำนวน 1 ถุง เป็นของบุคคลที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ไม่มี
กำรแจ้งว่ำเป็นข้ำวสำรของ น.ส.ปำรีณำ ข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ ได้ว่ำ น.ส.ปำรีณำกระท ำกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้ง ส.ส. กกต.จึงมีค ำสั่งให้ยกค ำร้อง 
“อุ๊งอ๊ิง” อวดคลิป “ทักษิณ” โชว์ฝีมือ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำวันเดียวกัน น.ส.แพทองธำร ชินวัตร บุตรสำวนำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี โพสต์
เฟซบุ๊กเป็นคลิปวิดีโอขณะนำยทักษิณเข้ำครัวท ำอำหำร พร้อมลงข้อควำมประกอบคลิปว่ำ “วันนี้ได้โอกำสเข้ำครัว พ่อ
เลยท ำหลำยเมนูส่งมำให้ลูกๆ ดู เมนูแรกคือหมูซีอ๊ิว สูตรของคุณย่ำที่ท ำให้คุณพ่อและอำๆทำนตอนเด็กๆ อร่อยมำกเลย
นะขอบอก ส่วนเมนูที่ 2 เป็นข้ำวผัดรวมมิตร มีอะไรในตู้เย็นใส่ให้หมด (เปลี่ยนทุกรอบที่ท ำ) สูตรเด็ดจำกพ่อที่ลูกๆชอบ
มำก แทบจะได้กลิ่นผ่ำนโทรศัพท์เลยทีเดียว ยังมีอีกหลำยเมนูเลย ที่นั่นเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง พ่อเลยมีเวลำเข้ำครัวเอง 
และได้ท ำกับข้ำวแบ่งเพ่ือนบ้ำนด้วย คิดถึงจังไม่ได้เจอนำนสุดในชีวิตก็ช่วงนี้แหละ พ่ี covid-19 เค้ำแรงอ่ะ คิดถึงนะคะ 
my handsome Chef” 
“อัจฉริยะ” แจ้งกลับ ปชป.หาเฟกนิวส์ 

วันเดียวกัน นำยอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธำนชมรมช่วยเหลือเหยื่ออำชญำกรรม เข้ำแจ้งควำมกับ ร.ต.อ.นิ
รันดร์ สวัสดิ์ศรี รอง สว. (สอบสวน) สภ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร ให้ด ำเนินคดีกับนำยรำเมศ รัตนะเชวง โฆษก
พรรคประชำธิปัตย์ และนำงมัลลิกำ บุญมีตระกูล มหำสุข ในข้อหำหมิ่นประมำทโดยกำรโฆษณำ นำยอัจฉริยะเปิดเผยว่ำ 
สืบเนื่องจำกเมื่อวันที่ 11 เม.ย. นำยรำเมศแถลงข่ำวน ำภำพตนไปประจำน ใส่รูปกำกบำท และกล่ำวหำว่ำเป็นพวก 
“เฟกนิวส์” มีข้อควำมระบุว่ำ “หยุดท ำลำยผู้อ่ืนด้วยข้อควำมอันเป็นเท็จ” จำกนั้นนำงมัลลิกำน ำภำพดังกล่ำวไปโพสต์
ประจำนตนเช่นกัน พฤติกรรมเช่นนี้รับไม่ได้ 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1818949 
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วิเคราะห์การเมอืง : เตอืนไวรัสคอร์รัปชันเยียวยาโควิด-19 อย่าฉวยวิกฤติโกงชาติ 
 

การมีรัฐบาลที่พึ่งพาได้ ซื่อสัตย์จริงใจต่อความยากล าบากของประชาชน  จะเป็นขวัญและก ำลังใจที่ดียิ่งในกำรต่อสู้
ร่วมกัน เป็นหนึ่งในถ้อยค ำที่องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เคยส่งสัญญำณไปถึงรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกฯ และ รมว.กลำโหม หลังเกิดกระแสข่ำวโกงกินหน้ำกำกอนำมัย 

ล่ำสุด ครม.อนุมัติมำตรกำรดูแลและเยียวยำโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท ประกอบด้วย พ.ร.ก.เงินกู้เพ่ือ
กำรเยียวยำและดูแลเศรษฐกิจ พ.ร.ก.ให้อ ำนำจธนำคำรแห่งประเทศไทย ออกซอฟต์โลนดูแลธุรกิจเอ็สเอ็มอี และ พ.ร.ก.
ดูแลเสถียรภำพภำคกำรเงินท่ำมกลำงหลำยฝ่ำยเป็นห่วงเรื่องกำรใช้งบประมำณ หนึ่งในนั้นคือ นำยมำนะ นิมิตรมงคล 
เลขำธิกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บอกว่ำ  นับตั้งแต่เกิดไวรัสโควิดระบำด คณะท ำงำนและทีมงำน
วิชำกำรขององค์กรฯ ขอควำมร่วมมือเครือข่ำยอำสำสมัคร ติดตำมเก็บข้อมูลทุกด้ำนผ่ำนโซเชียลมีเดียเพ่ือน ำข้อมูลมำ
ประมวลไปใช้ในช่วงสถำนกำรณ์สงบ ต้องฟัดให้เต็มที่ ยอมไม่ได้  ช่วงนี้ประชำชนจดจ่ออยู่กับโควิด เรำเชื่อมั่นคนมี
อ ำนำจมีจิตส ำนึกไม่โกงกินงบประมำณเกี่ยวกับโควิด มีสำมัญส ำนึกท ำ เพ่ือรักษำชีวิตผู้ป่วยและพยุงเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 ฉะนั้น งบประมำณเกี่ยวกับโควิดไม่น่ำเป็นห่วง กำรใช้งบประมำณด้ำนอ่ืนๆตำมปกติน่ำเป็นห่วงกว่ำ เพรำะ
เร่งรัดใช้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ เรำต้องเกำะติดเป็นพิเศษพร้อมย้อนให้เห็นถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศ 
กฎหมำยส ำคัญเกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศที่เรำสนใจมำก คือ ร่ำง พ.ร.บ.แก้ไขข้อมูลข่ำวสำร และกฎหมำยว่ำด้วย
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 แต่ตอนนี้นิ่ง ไม่ขยับไปไหน ไม่รู้ผลักดันเข้ำสภำฯเมื่อไหร่ ทั้งที่กำรขัดกันของผลประโยชน์ระหว่ำงนักกำรเมือง
กับเจ้ำหน้ำที่รัฐ เป็นปัญหำใหญ่คอร์รัปชันของประเทศ ถ้ำกฎหมำยไม่ออกมำย่อมมีปัญหำเกิดขึ้นเรื่อยๆเห็นได้จำก
ประเด็นควำมไม่โปร่งใสเกี่ยวกับหน้ำกำกอนำมัย แอลกอฮอล์ เจลล้ำงมือ และยังมีงบประมำณเงินกู้ก้อนใหญ่ที่ ครม.
เพ่ิงอนุมัติ หำกกฎหมำย 2 ฉบับไม่ชัดเจน อำทิ พยำยำมไปบล็อกหลักกำร พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร ที่เน้นเสรีภำพของ
ประชำชนเข้ำไปดูข้อมูลสำธำรณะได้ง่ำย หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูล ควำมคลำงแคลงใจย่อมมีไม่จบสิ้น 
 นับจำกนี้ไปประชำชนอำจมีควำมคลำงแคลงใจเกิดขึ้น กรณีโครงกำรเกี่ยวข้องกับโควิดทั้งหลำย รวมถึงเงินกู้ 
1.9 ล้ำนล้ำนบำทด้วย นำยมำนะ บอกว่ำ ในจังหวะนี้อยู่ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทุกเรื่องที่รัฐด ำเนินกำรย่อมจ ำเป็นและ
เร่งด่วน เห็นได้จำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง ผ่อนปรนกติกำหรือกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือ
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ยืดหยุ่นให้เกิดควำมคล่องตัว ถือว่ำท ำถูกต้องแล้วแต่ประชำชนตั้งข้อสงสัยมีนอกมีในหรือไม่ ท ำให้คนท ำงำนเหนื่อยมำก
ขึ้นและยุ่งยำก แต่เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่ตั้งค ำถำมได้ เพรำะท่ีผ่ำนมำเกิดกรณีกำรโกงชำติบ้ำนเมืองเยอะเหลือเกิน 
 ฉะนั้น ตอนนี้เงื่อนไขมันจ ำเป็น ก็พยำยำมขอควำมร่วมมือให้ภำครัฐท ำงำนเต็มที่  หัวใจกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
นักกำรเมืองหรือข้ำรำชกำรควรมีเอกภำพในกำรท ำงำนร่วมกัน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีเอกภำพในกำรเผยแพร่ข้อมูล
ให้ประชำชนได้รู้ชัดเจน ตรงไปตรงมำ ข้อมูลมำกเพียงพอจนประชำชนเข้ำใจ ไม่ตระหนกและไม่เกิดควำมคลำงแคลงใจ
ในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ และเรำต้องช่วยบอกบริษัทเอกชนคู่สัญญำกับรัฐ ทั้งโครงกำรขนำดใหญ่ โครงกำรขนำด
เล็ก หรือนักธุรกิจ พ่อค้ำท่ีขำยเครื่องอุปโภค บริโภคให้ประชำชน 
 ขอให้ทุกคนรู้ว่ำใครกักตุนสินค้ำ โก่งรำคำในช่วงโควิด เท่ำกับโกงชีวิตประชำชน ถือเป็นเรื่องชั่วร้ำย ไม่ควรให้
อภัยแต่กำรไปบอกให้ประชำชนเชื่อมั่น เดินไปข้ำงหน้ำด้วยกันอย่ำงเดียวมันอำจไม่เพียงพอ ส ำคัญที่สุดในภำวะวิกฤติ 
ผู้บริหำรประเทศ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ต้องยึดมั่นในธรรมำภิบำลขั้นสูง 
 หำกท ำเช่นนี้ได้ประชำชนก็เกิดควำมเชื่อใจตำมมำ เมื่อมีควำมเชื่อใจแล้วรัฐบำลไปเรียกร้องให้คนไทยสำมั คคี
มันก็ง่ำย อธิบำยอะไรประชำชนก็เชื่อมั่นคนที่ท ำงำนหนักอยู่ในทัพหน้ำ ทั้งแพทย์ พยำบำล บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ก็มีก ำลังใจ ท ำงำนเต็มที่ โดยได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเต็มพิกัด  ในช่วงนี้จะมีกำรใช้
งบประมำณมหำศำล เป็นสิ่งจ ำเป็น ทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนนักวิชำกำร นักธุรกิจ นักเศรษฐศำสตร์ รวมถึงประชำชน 
แทนที่จะมำนั่งจ้องจับผิดว่ำมีกำรโกงหรือไม่ ควรช่วยกันตั้งค ำถำมถึงมำตรกำรที่ออกมำว่ำท ำดีพอแล้วหรือยัง มีช่องโหว่ 
มีประเด็นที่ควรจับตำ มีประเด็นที่ควรคิดให้ลึกซึ้งอย่ำงไรบ้ำง  เมื่อช่วยกันตั้งค ำถำมรัฐบำลย่อมบริหำรจัดกำรได้
รอบคอบมำกยิ่งขึ้น เงินรั่วไหลน้อย เงินทุกบำททุกสตำงค์ที่ทุ่มลงไปมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติและ
ประชำชน 
 ขอให้ทุกฝ่ำยช่วยตั้งค ำถำมมำตรกำรดูแลและเยียวยำโควิด-19 ระยะ 3 วงเงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ือน ำไปสู่
กำรใช้งบประมำณด้วยควำมโปร่งใส แต่ระหว่ำงกำรบริหำรประเทศมีกระแสข่ำวที่คิดจะหำผลประโยชน์จำกโครงกำร
ต่ำงๆอยู่ นำยมำนะ บอกว่ำ รัฐบำลควรอดทน  ผู้น ำประเทศควรมีค ำอธิบำยให้ข้อมูลที่เป็นรำยละเอียดมำกพอแก่
ประชำชน 
 เช่น ใช้มำตรกำรเงินเยียวยำโควิด 5,000 บำท เพ่ือให้ประชำชนพยุงฐำนะทำงเศรษฐกิจของตัวเองได้ มีกินมีใช้
ในระดับหนึ่ง มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง ทุกมำตรกำรของเงินอัดฉีดจะมีฟันเฟืองเล็กๆให้ระบบ
เศรษฐกิจเดินไปข้ำงหน้ำได้ เมื่อสถำนกำรณ์สงบ กำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจมีโอกำสกลับมำได้อย่ำงรวดเร็วขอย้ ำผู้น ำประเทศ
ต้องมีธรรมำภิบำลสูงมำกอย่ำงชัดเจน เป็นแบบอย่ำงท่ีดี 

แต่แค่ผู้น ำประเทศอำจไม่เพียงพอ เพรำะมีกลุ่มจ้องหำผลประโยชน์จำกงบประมำณแผ่นดิน นำยมำนะ บอกว่ำ 
เมื่อสถำนกำรณ์คลี่คลำยไประดับหนึ่ง สังคมจะเริ่มทบทวนถึงมำตรกำรต่ำงๆ งบประมำณท่ีใช้จ่ำยมันมีอะไรที่ไม่ถูกต้อง 
มีอะไรไปเอ้ือประโยชน์กัน เชื่อมั่นว่ำข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกประมวลผลเข้ำไปด้วย ถ้ำใครโกงไม่ใช่ท ำผิดกฎหมำยอย่ำงเดียว
แต่มันเป็นพฤติกรรมชั่วร้ำยที่สังคมไม่ยอมเด็ดขำดใครโกงใครหำผลประโยชน์จำกงบประมำณในช่วงโควิดถือเป็นศัตรู
ประชำชนและเป็นศัตรูองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
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องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันเริ่มประมวลภำพกำรกู้เงินจ ำนวนมหำศำลเป็นประวัติศำสตร์อย่ำงไรบ้ำง เพ่ือให้
รัฐบำลใช้งบประมำณโปร่งใส นำยมำนะ บอกว่ำ มำตรกำรที่ออกมำเท่ำที่ดูเขียนไว้ค่อนข้ำงกว้ำงหลำยคนเป็นห่วง
เหมือนกำรตีเช็คเปล่ำให้ เพ่ือให้เกิดกำรใช้จ่ำย ในสถำนกำรณ์เช่นนี้พอเข้ำใจได้ ในยุคเทคโนโลยีกำรสื่อสำรใครท ำอะไร
ไม่โปร่งใส เชื่อว่ำไม่สำมำรถปิดเป็นควำมลับได้ทั้งหมด ขอเรียกร้องให้ข้ำรำชกำรช่วยกันสอดส่อง เปิดเผยข้อมูลออกมำ
ว่ำ ในหน่วยงำนของท่ำนพบเห็นอะไรไม่ถูกต้อง ครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงควำมเป็นมืออำชีพและศักดิ์ศรีของข้ำรำชกำรใน
แผ่นดิน 

รวมถึงบทบำทในรัฐสภำของนักกำรเมือง ต้องท ำหน้ำที่ตรวจสอบเต็มที่ผ่ำนกลไกคณะกรรมำธิกำรสำมัญชุด
ต่ำงๆ จะท ำให้ประชำชนหันกลับมำมองบทบำทของนักกำรเมืองมำกยิ่งขึ้น หรือตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเสนอแนะ
ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณเยียวยำโควิดวงเงิน 1.9 ล้ำนล้ำนบำท เปิดมิติใหม่ทำงกำรเมือง ประชำชนจะกลับมำ
ยอมรับนักกำรเมืองอีกครั้ง แต่อย่ำใช้เป็นเวทีหำเสียง เข่นฆ่ำกันทำงกำรเมือง  ภำพเสียหำยอย่ำงรุนแรงจะตกแก่
นักกำรเมือง ในสถำนกำรณ์แบบนี้ประชำชนไม่ยอมแน่ ฉะนั้น ถ้ำทุกฝ่ำยช่วยสอดส่อง เก็บหลักฐำนไว้เช็กบิลย้อนหลัง 
เชื่อมั่นว่ำคนคิดจะโกงไม่กล้ำลงมือท ำแน่. 
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