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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 18 เมษายน 2563 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ กกต. ออกระเบียบวิธีการ-ลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกต้ังท้องถิ่น 2563 4 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประกาศแล้ว ระเบียบ กกต.วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามใน

การหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
5 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ พ่ีศรีฯ จับผิด 'เจ๊สมพร-แม่ธนาธร' เลือกแจกเงินพ้ืนที่บางพลี 6 
4 แนวหน้าออนไลน์ พ่ีศรี ข้องใจ! แม่ทอนแจกเงิน ปชช. 2พัน ช่วย ‘โควิด-19’ 

เขตเลือกต้ังซ่อม 
7 

5 BrightTV ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ถาม แม่ธนาธรแจกเงิน ปชช. อ้างโควิด-19 อาจโดน
ใบเหลือง!! 

8 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ สภาฯ ส่อเลื่อนถก พ.ร.บ.งบฯ64 เหตุปรับลดลง 25% ช่วยโควิด 9 
7 แนวหน้าออนไลน์ กุนซือ ‘ชวน’ ยันไม่เปิดสภารูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพราะส่อขัด 

รธน.ม.120 
10 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'กุนซือชวน' พร้อมเปิดประชุมสภา 22 พค. ไม่ใช้วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
หว่ันมีปัญหาองค์ประชุม 

11 

9 มติชนออนไลน์ “หมอสุกิจ” เช่ือ สภาฯถก พรก.เงินกู้ วันเดียวเสร็จ ส่วน พรก.โอน 
งบฯ 3 วาระรวด 

12 

10 มติชนออนไลน์ เลขาฯ องค์กรต้านคอร์รัปช่ัน ทวงคืบหน้า 4 ปมใหญ่โควิด คาใจผู้คน 
ดําเนินคดีถึงไหนแล้ว? 

13 

11 ไทยรัฐออนไลน์ บ๊ิก มท.ร่วมใจ หักเงิน 50% 3 เดือน ต้ังกองทุนโควิด-19 หวังช่วย ปชช. 15 
12 แนวหน้าออนไลน์ อย่างหล่อ! ผู้บริหาร-ขรก.มท. พร้อมใจกันหัน่เงินเดือนคร่ึงหน่ึง 

3เดือน ต้ังกองทุนช่วย ปชช.สู้ภัยโควิด-19 
16 

13 ไทยรัฐออนไลน์ อนุสรณ์ แนะ ส.ว.ต้ัง พล.อ.ปรีชา เป็น กมธ.ท่องเที่ยว ขอให้เคารพ 
ปชช. 

17 

14 มติชนออนไลน์ เพ่ือไทยเหน็บ จะชวนคนไปรบหรือไปเที่ยว หลังรายช่ือกรรมาธิการ
เจอ 14 นายพล 

18 

15 ข่าวสดออนไลน์ ยังหักเงินเดือนไม่ได้ สภาฯ เผย มงคลกิตต์ิ เขียนช่ือกองทุนโควิดผิด 19 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพจดังถอดคําพูด 'บ๊ิกตู่' ตอกหน้าเกรียนโซเชียล-นักการเมืองฝ่ายค้าน 20 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ ดอกเตอร์พรรคสามัคคีไทย เสนอเปรี้ยงเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึก   21 
18 ไทยรัฐออนไลน์ ส.ว. แห่ตามนาย ผวาแร้งทึ้งเงินกู้ 22 
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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ วัดใจ 'เจ๊สมพร' ช่วยชาติ? วิกฤติ 'โควิด-19' 29 
2 คมชัดลึกออนไลน์ โควิดยังไม่ทันซา...การเมืองเร่ิมหาช่องป่วน 31 
3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ยึดอํานาจนักการเมือง รัฐราชการ บริหารเบ็ดเสร็จ 33 
4 คมชัดลึกออนไลน์ ภายในคํา ขอโทษ ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับปัญหา ชาวบ้าน 35 
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ข่าวอ้างอิง 
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กกต. ออกระเบียบวิธีการ-ลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกต้ังท้องถ่ิน 2563 
ไทยรัฐออนไลน์ 17 เม.ย. 2563 19:56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน กกต. ลงนาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหา
เสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 
          นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง ลงนามใน ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ฎง 
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะ ต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 15 มาตรา 61 มาตรา 64 มาตรา 66 มาตรา 71 และมาตรา 
73 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกต้ัง
จึงออกระเบียบไว้ 
          ทั้งน้ี ในบทเฉพาะกาล ระบุว่า การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ใช้
บังคับ ให้การหาเสียงเลือกต้ังปฏิบัติตามระเบียบน้ีนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้มี การเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นน้ันๆ 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1823703 
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ประกาศแล้ว ระเบียบกกต.วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:50 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 17 เม.ย.63 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหา
เสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๑๕ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา 71 และ
มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการ
เลือกต้ังจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี  
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63468 
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พี่ศรีฯจับผิด 'เจ๊สมพร-แม่ธนาธร' เลือกแจกเงินพื้นที่บางพลี 
18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:08 น.      
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 เม.ย.63 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "อ้างโควิด-19 แจกเงินที่บางพลี ทั้งๆที่เป็นเขตที่จะมีการเลือกต้ังซ่อม ดูเจตนาแอบแฝงในการ
ช่วยเหลือประชาชน แต่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกต้ัง ดูท่า กกต.คงต้องชักใบเหลืองรอบ 2 หรือเปล่าครับ" 
          การต้ังข้อสังเกตของนายศรีสุวรรณ สืบเน่ืองจากกรณีนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มบริษัทไทย
ซัมมิท มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนางชนาพรรณ จึง
รุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จํากัด ซึ่งเป็นพ่ีสาวนายธนาธร ลงพ้ืนที่
ชุมชนหลังวัดหนามแดง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ มอบเงินช่วยเหลือ 500 ครัวเรือนๆ ละ 2,000 บาท พร้อมถุงยัง
ชีพ  
สําหรับอ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่เลือกต้ังที่ นายกรุง ศรีวิไล พรรคพลังประชารัฐ ชนะการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 
2 มี.ค.2562 ต่อมาถูกกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) แจกใบเหลือง เน่ืองจากคนใกล้ชิดนายกรุงใส่ซองงานศพ โดยกรณี
น้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกต้ัง หลังกกต.ย่ืนขอให้ศาลวินิจฉัยกรณีแจกใบเหลือง  นายกรุงศรี
วิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63495 
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วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563, 08.04 น. 
พี่ศรี ข้องใจ!แม่ทอนแจกเงินปชช.2พันช่วย‘โควิด-19’เขตเลือกต้ังซ่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขตเลือกต้ังซ่อม ช่วยโควิด-19บางพลี แจกเงินปชช. แมธนาธร ศรีสุวรรณ ผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุเน้ือหาว่า  อ้างโควิด-19 แจกเงินที่บางพลี ทั้งๆที่เป็นเขตจะมีการเลือกต้ังซ่อม ดูเจตนาที่แอบแฝงใน
การช่วยเหลือประชาชน แต่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกต้ัง ดูท่า กตต. คงต้องใบเหลืองรอบ2หรือปล่าวครับ!! 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/487289 
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“ศรีสุวรรณ” ถาม แม่ธนาธรแจกเงินปชช.อ้างโควิด-19 อาจโดนใบเหลือง!! 
เมษายน 18, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 18 เมษายน 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่า.. 
 “อ้างโควิด-19 แจกเงินที่บางพลี ทั้งๆที่เป็นเขตจะมีการเลือกต้ังซ่อม ดูเจตนาที่แอบแฝงในการช่วยเหลือ
ประชาชน แต่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกต้ัง ดูท่า กตต. คงต้องใบเหลืองรอบ 2 หรือเปล่าครับ!!” 
 
 
อ้างอิง : https://www.brighttv.co.th/news/politics/srisuwan-thanathon-mother-gave-out-money 
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สภาฯส่อเลื่อนถกพ.ร.บ.งบฯ64 เหตุปรับลดลง25%ช่วยโควิด 
ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.                      
 
              
 
 
 
 
 
 
สภาฯจ่อเลื่อนถกร่างพ.ร.บ.งบปี64 ออกไปเป็น 15 ก.ค.จากเดิม 4 มิ.ย.นี้  เหตุสํานักงบฯ ต้องปรับลดงบลงอีก25 
% เพื่อนํามาแก้วิกฤติโควิด-19    ส่วน “พ.ร.ก.กู้เงิน – พ.ร.บ.โอนงบฯ” ยังคิวเดิม วันที่  27-28พ.ค.นี้ 
 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. แหล่งข่าวระดับสูงจากทําเนียบรัฐบาล  เปิดเผยว่า ขณะน้ีมีความเป็นไปได้สูงว่าการ
พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2564  ที่ในเบ้ืองต้นทางรัฐบาลได้ประสานมาที่
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระแรก ในระหว่างวันที่ 4-5 มิ.ย.
น้ัน ล่าสุดอาจต้องขยับออกไปจากเดิมที่มีการกําหนดไว้ในช่วงแรกเป็นการพิจารณางบประมาณตามแผนเดิมที่ทําเสร็จ
แล้วในเดือนม.ค.- ก.พ. ที่ผ่านมา 
 ซึ่งขณะน้ันยังไม่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  แต่เน่ืองด้วยขณะน้ีต้องมีการใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดินมาช่วยแก้วิกฤติสถานการณ์ในครั้งน้ี โดยได้มีการปรับลดงบประมาณปี2563 ลงร้อยละ 10   และ
ในการจัดทําร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564  รัฐบาลจะมีการปรับลดงบที่ได้จัดทําไว้
แล้วลงมาอีก ร้อยละ 25  ซึ่งทําให้ไม่สามารถจัดทําเอกสารได้ทัน ดังน้ันในเบ้ืองต้นทางรัฐบาลจึงจะขอเลื่อนนําร่าง
พ.ร.บ.งบประมาณฯปี2564 เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 ไม่เกินวันที่ 15 ก.ค.น้ี  
 แหล่งข่าวระดับสูงในทําเนียบรัฐบาล กล่าวต่อว่า ทั้งน้ีในส่วนของการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัย
สามัญประจําปี ปีที่ 2 สมัยที่จะเปิดในวันที่ 22 พ.ค.น้ี กฎหมายฉบับสําคัญยังคงอยู่เช่นเดิม คือ โดยในสัปดาห์แรก
วันที่ 27 พ.ค.น้ี  ร่างพระราชกําหนด (พ.ร.ก.)  วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ฝ่าวิกฤติโควิด -19 จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
ฉบับที่ 1 ร่าง พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 
ฉบับที่ 2 ร่างพ.ร.ก.ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า (ซอฟท์โลน)เพ่ือดูแลเอสเอ็มอี 
(SMEs) วงเงิน 5 แสนล้านบาท และฉบับที่ 3 ร่าง พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพการเงิน วงเงิน 4แสนล้านบาท  และวันที่ 28 
พ.ค.จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ….  ตามกรอบเวลาที่ได้กําหนดเอาไว้เช่นเดิม. 
 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/769554 
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วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563, 13.47 น. 
กุนซือ‘ชวน’ยันไม่เปิดสภารูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพราะส่อขัดรธน.ม.120 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ที่ปรึกษาฯชวน”ยัน ไม่เปิดประชุมสภา แบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ชี้ปัญหาเรื่ององค์ประชุม เผยเตรียมย้ายไปห้อง
ทํางานส.ส.ต้น พ.ค. พร้อมแจง “ชวน” ไม่เคยขวางส.ส.บริจาคเงินช่วยโควิด ส่วน “เต้”ยังหักเงินไม่ได้ เหตุเขียน
ชื่อกองทุนผิด  
 เมื่อวันที่17 เมษายน 2563 เวลา10.30 น.ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา
ผู้แทนราษฎร แถลงว่า การเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญ ในวันที่ 22 พ.ค. น้ัน ทางสภาฯสรุปแล้วว่า จะใช้
ห้องประชุมห้องพระสุริยันที่มีความพร้อมสําหรับการจัดประชุมแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งระบบเสียงและระบบการ
ลงคะแนน รวมถึงห้องทํางานของ ส.ส. ซึ่งในต้นเดือนพ.ค.จะสามารถย้ายเข้าเตรียมพร้อมสําหรับทํางานของ ส.ส.ได้  
“โดยภาพรวมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 72 ซึ่งตามสัญญาจะต้องแล้วเสร็จ ในวันที่ 31 ธ.ค. 
2563 ส่วนที่มีคนเสนอให้ประชุมส.ส.ผ่านระบบออนไลน์หรือประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์น้ัน คงมีปัญหา
มากมาย ดังน้ันยืนยันว่า จะเป็นการประชุมสภาฯพร้อมกันในห้องประชุมพระสุริยัน หากไม่ประชุมห้องเดียวในคราว
เดียวกันอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 120 ที่บัญญัติเก่ียวกับเรื่องของการนับองค์ประชุมได้” นพ.สุกิจ กล่าว  
 นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สําหรับพ้ืนที่จอดรถสามารถรองรับได้จํานวน 2,000 คัน และสภาฯได้เตรียมพร้อม
สําหรับมาตรการการคัดกรองบุคคลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด นอกจากการวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากาก
อนามัย ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ จึงเพ่ิมมาตรการจัดสรรที่น่ังในห้อง
ประชุมสภาฯ โดยให้น่ังห่างกันเพ่ือรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนมาตรการเสริมอ่ืนๆ เรื่องของการตรวจคัด
กรอง ส.ส. ก่อนเข้าห้องประชุมจะต้องมีหรือไม่น้ัน ก็จะต้องพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวมของประเทศก่อน ว่า 
เมื่อใกล้ถึงวันเปิดประชุมสภา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็นอย่างไร  
 นพ.สุกิจ ยังกล่าวว่า กรณีที่หลายฝ่ายพูดกันในทํานองว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯไม่เห็นด้วยกับ
การหักเงินเดือนส.ส. เพ่ือนําไปบริจาคช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น้ัน เรื่องน้ีไม่ใช่  เพราะนายชวน
เคยพูดไว้ว่า ไม่ให้หักเงินโดยพละการ โดยเช่ือว่า ส.ส.แต่ละคนมีวุฒิภาวะและตัดสินใจกันเองได้ และนายชวนบอกว่า 
ถ้า ส.ส. มีเจตจํานงจะให้หักเงินเดือน ทางสภาฯก็พร้อมยินดีดําเนินการให้ ส่วนเรื่อง ส.ส. บริจาคเงินนายชวนก็เห็น
ด้วย โดยท่านทําเป็นแบบอย่างแล้ว ตนเช่ือว่า นายชวนคือคนแรกๆในสภาฯนี้ที่มีความคิดเรื่องการนําเงินไปบริจาค 
โดยนายชวนได้รวบรวมเงินจากคณะทํางานไปบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆด้วยตัวเองแล้ว โรงพยาบาลละ100,000 
บาท จํานวน 4 โรงพยาบาล  
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 ส่วนกรณีนายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ย่ืนเอกสารขอให้
สํานักงานเลขาธิการสภาฯ หักเงินเดือนของตัวเองต้ังแต่เดือน เม.ย.จนกว่าจะหมดวาระ ส.ส. น้ัน นพ.สุกิจ กล่าวว่า 
ขณะนี้ทางสภาฯยังไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากในข้ันตอนนายมงคลกิตต์ิ ได้เขียนช่ือกองทุนที่จะบริจาคไม่
ถูกต้อง โดยช่ือกองทุนที่ถูกต้องคือ กองทุนสนับสนุนการดําเนินการแห้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019  (โค
วิด-19)  ซึ่งทางเลขาสภาฯจะทําหนังสือแจ้งไปยังนายมงคลกิตต์ิ ให้มาเขียนช่ือโครงการให้ถูกต้อง จากน้ันถึงจะ
ดําเนินการหักเงินให้ได้ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/487118 
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'กุนซือชวน'พร้อมเปิดประชุมสภา22พค.ไม่ใช้วีดีโอคอนเฟอเรนซ์หว่ันมีปัญหาองค์ประชุม 
17 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:39 น.      
 
           
 
 
 
 
 17 เม.ย. 63 - ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า การเปิด
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญ ในวันที่ 22 พ.ค. ทางสภาฯสรุปแล้วว่าจะใช้ห้องประชุมห้องพระสุริยันที่มีความ
พร้อมสําหรับการจัดประชุมแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งระบบเสียงและระบบการลงคะแนน รวมถึงห้องทํางานของ ส.ส. 
ซึ่งในต้นเดือนพ.ค.จะสามารถย้ายเข้าเตรียมพร้อมสําหรับทํางานของ ส.ส.ได้ 
 “โดยภาพรวมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 72 ซึ่งตามสัญญาจะต้องแล้วเสร็จ ใน
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ส่วนที่มีคนเสนอให้ประชุมส.ส.ผ่านระบบออนไลน์หรือประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์น้ันคง
มีปัญหามากมาย ดังน้ันยืนยันว่าจะเป็นการประชุมสภาฯพร้อมกันในห้องประชุมพระสุริยัน หากไม่ประชุมห้องเดียวใน
คราวเดียวกันอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 120 ที่บัญญัติเก่ียวกับเรื่องของการนับองค์ประชุมได้” นพ.สุกิจ กล่าว 
 นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สําหรับพ้ืนที่จอดรถสามารถรองรับได้จํานวน 2,000 คัน และสภาฯได้เตรียมพร้อม
สําหรับมาตรการการคัดกรองบุคคลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด นอกจากการวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากาก
อนามัย ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ได้ จึงเพ่ิมมาตรการจัดสรรที่น่ังในห้อง
ประชุมสภาฯ โดยให้น่ังห่างกันเพ่ือรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนมาตรการเสริมอ่ืนๆ เรื่องของการตรวจคัด
กรอง ส.ส. ก่อนเข้าห้องประชุมจะต้องมีหรือไม่น้ัน ก็จะต้องพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวมของประเทศก่อน ว่าเมื่อ
ใกล้ถึงวันเปิดประชุมสภา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็นอย่างไร 
         นพ.สุกิจ กล่าวอีกว่า กรณีที่หลายฝ่ายพูดกันในทํานองว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯไม่เห็นด้วยกับ
การหักเงินเดือนส.ส. เพ่ือนําไปบริจาคช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น้ัน เรื่องน้ีไม่ใช่ เพราะนายชวน
เคยพูดไว้ว่าไม่ให้หักเงินโดนพลการโดยเช่ือว่าส.ส.แต่ละคนมีวุฒิภาวะและตัดสินใจกันเองได้ และนายชวนบอกว่า ถ้า
ส.ส.มีเจตจํานงจะให้หักเงินเดือน ทางสภาฯก็พร้อมยินดีดําเนินการให้ ส่วนเรื่องส.ส.บริจาคเงินนายชวนก็เห็นด้วย โดย
ท่านทําเป็นแบบอย่างแล้ว ตนเช่ือว่านายชวนคือคนแรกๆในสภาฯน้ีที่มีความคิดเรื่องการนําเงินไปบริจาค โดยนาย
ชวนได้รวบรวมเงินจากคณะทํางานไปบริจาคให้โรงพยาบาลต่างๆด้วยตัวเองแล้ว โรงพยาบาลละ100,000 บาท 
จํานวน4 โรงพยาบาล 
 ส่วนกรณีนายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ย่ืนเอกสารขอให้
สํานักงานเลขาธิการสภาฯ หักเงินเดือนของตัวเองต้ังแต่เดือน เม.ย.จนกว่าจะหมดวาระ ส.ส. นพ.สุกิจ กล่าว
ว่า  ขณะน้ีทางสภาฯยังไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากในขั้นตอนนายมงคลกิตต์ิ ได้เขียนช่ือกองทุนที่จะบริจาคไม่
ถูกต้อง โดยช่ือกองทุนที่ถูกต้องคือ กองทุนสนับสนุนการดําเนินการแห้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (โค
วิด-19) ซึ่งทางเลขาสภาฯจะทําหนังสือแจ้งไปยังนายมงคลกิตต์ิ ให้มาเขียนช่ือโครงการให้ถูกต้อง จากน้ันถึงจะ
ดําเนินการหักเงินให้ได้ต่อไป 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63432 
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“หมอสุกิจ” เชื่อ สภาฯถกพรก.เงินกู้ วันเดียวเสร็จ ส่วนพรก.โอนงบฯ 3 วาระรวด 
วันที่ 17 เมษายน 2563 - 13:24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“หมอสุกิจ” เชื่อ สภาฯพิจารณา พรก.เงินกู้ วันเดียวเสร็จ ส่วนพร.บ.โอนงบ 63 พิจารณา 3 วาระรวด 
             เมื่อวันที่ 17 เม.ย.นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียม
เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญว่า สภาฯ จะนัดส.ส.มาประชุมได้ในวันที่ 27 – 28 พ.ค.โดยวาระแรกของการเปิดประชุม
น้ัน เช่ือว่าจะเป็นการนําเสนอพระราชกําหนด (พรก.) ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพราะเท่าที่ทราบหากรัฐบาลออก พรก.กู้เงินฉบับ
ดังกล่าวช่วงระยะเวลาก่อนที่สภาฯ จะเปิดสมัย ต้องนําเข้าให้สภาฯ พิจารณาโดยเร่งด่วนเป็นวาระแรกของการประชุม 
และต้องให้สภาฯ เป็นผู้อนุมัติ โดยการพิจารณาเรื่องน้ีคาดว่าจะไม่ยืดเย้ือ วันเดียวน่าจะแล้วเสร็จ 
          ต่อมา คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ตามที่ได้รับประสาน จะเป็นการพิจารณาแบบ 3 วาระรวด ต้ัง
กรรมาธิการพิจารณาเต็มสภาฯ 
 นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่าส่วนร่างกฎหมายที่สําคัญในสัปดาห์ถัดไปหลังจากมีการประชุมนัดแรก คือ วันที่ 
4-5 มิ.ย.รัฐบาลจะเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สภาฯ พิจารณาในวาระแรก 
ซึ่งทั้งหมดเป็นร่างกฎหมายสําคัญที่สภาฯจะพิจารณาในช่วงต้นของการเปิดประชุมแล้ว ขณะที่วาระอ่ืนๆ ต้อง
พิจารณาตามท่ีบรรจุในระเบียบวาระ อาทิ กระทู้, ญัตติ เป็นต้น 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2144223 
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เลขาฯองค์กรต้านคอร์รัปชั่น ทวงคืบหน้า 4 ปมใหญ่โควิด คาใจผู้คน ดําเนินคดีถึงไหนแล้ว? 
วันที่ 17 เมษายน 2563 - 17:40 น. 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯองค์กรต้านคอร์รัปชั่น ทวงคืบหน้า 4 ปมใหญ่โควิด คาใจผู้คน ดําเนินคดีถึงไหนแล้ว?  
 เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โพสต์
ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นปัญหาการสงสัยการบริหารจัดการวิกฤตโควิด 19 ระบุว่า ใครรู้บ้าง เรื่องไปถึง
ไหนแล้ว.. 
 ทุกกรณีคดโกงบ้านเมือง เอาเปรียบประชาชน หรือซ้ําเติมปัญหาบ้านเมืองในยามวิกฤติโควิด ล้วนมี 
“หน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามดําเนินคดีหรือเป็นผู้เสียหาย” แต่หลายเรื่องกลับเงียบหายไม่คืบหน้า 
 ดังน้ันขอให้เรามาช่วยกันติดตามทวงถาม “หัวหน้าหน่วยงาน” เหล่าน้ันให้รู้กันว่า เรื่องแย่ๆ ที่คนรู้กัน
ทั่วเมืองเหล่าน้ี เมื่อไหร่จะคืบหน้า หรือว่าจะอะลุ้มอล่วย ต้ังใจดึงให้ล่าช้าจนคนเบ่ือและลืม หรือรอจนหมดอายุความ 
1. กรณี “กักตุนหน้ากากอนามัย” มีข้อหาและหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามดําเนินคดี 
1.1 กักตุนสินค้า ขายสินค้าเกินราคาควบคุม, หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ 
1.2. ยักยอก ลกัทรัพย์ หน้ากากที่ราชการต้องนําไปแจกจ่ายประชาชน, หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์ 
1.3. เจ้าหน้าทีข่องรัฐกระทําการโดยมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง, หน่วยงาน หน่วยงานต้นสังกัด, ป.ป.ช. 
1.4. นักการเมอืงหรือบุคคลในกํากับดูแลกระทําการขัดต่อประมวลจริยธรรม, หน่วยงาน รัฐสภา, ครม. 
1.5. โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์, หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัล, ตํารวจ ปอท. 
2. กรณ ี“เรียกค่านายหน้าออกใบอนุญาตนําเข้าเคร่ืองมือทางการแพทย์” นํ้ายา-ชุดตรวจไวรัส (PCR) 
2.1. เจ้าหน้าทีข่องรัฐเรียกรับสินบน มีผลประโยชน์ทับซ้อน, หน่วยงาน หน่วยงานต้นสังกัด, ป.ป.ช. 
2.2. ความผิดทางวินัย, หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข 
3. กรณ ี“จัดชกมวยขัดมติ ครม.” ทั้งทีส่นามมวยรัฐและเอกชน 
3.1. ขัดคําสั่งผูบั้งคับบัญชา ความผิดทางวินัย, หน่วยงาน กองทัพบก 
3.2. ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรืออํานาจกํากับดูแล, หน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย 
3.3. เจ้าหน้าทีข่องรัฐกระทําการโดยมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง, หน่วยงาน หน่วยต้นสังกัด, ป.ป.ช. 
3.4. เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เก่ียวข้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง, หน่วยงาน หน่วยต้นสังกัด, ตํารวจ ปปป., ป.ป.ช. 
4. กรณ ี“แจกเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท” ผู้เดือดร้อนจากโควิด แต่มีคนให้ข้อมลูหรือปล่อยข่าวเท็จ 
4.1. มีพฤติกรรมฉ้อโกง แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ, หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
4.2. โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์, หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัล, ตํารวจ ปอท. 
4.3. กระทําการโดยมีเจตนาให้ร้ายแก่รัฐด้วยการเผยแพรข่้อมูลอันเป็นเท็จ, หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัล, ตํารวจ ปอท. 
“โกงในช่วงโควิด-19 คือโกงชีวิตคนทั้งชาติ: จับให้ได้ จับให้เร็ว ลงโทษให้สาสม” 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2144913 
 

 
บิ๊กมท.ร่วมใจ หักเงิน 50% 3 เดือน ต้ังกองทุนโควิด-19 หวังช่วย ปชช.  
ไทยรัฐออนไลน์17 เม.ย. 2563 15:51 น. 
 
 
 
 
 
 
 
บิ๊กมหาดไทย-ผู้บริหาร ซี 10 แบ่งครึ่งเงินเดือน 3 เดือน ต้ังกองทุนโควิด-19 หวังช่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข แบ่งเบา
ความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน  
 วันที่ 17 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 
ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา และรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย รมว.มหาดไทย รมช.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีทุกกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง
ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ได้พร้อมใจกัน บริจาคเงินเดือนร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน ต้ังแต่เดือน เม.ย.-
มิ.ย. 
 นอกจากน้ี ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการบํานาญ และเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย 
ร่วมบริจาคตามความสมัครใจ และร่วมกันจัดต้ังกองทุนช่ือ “มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19” 
ขึ้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร หรือเข้าไม่ถึงระบบความ
ช่วยเหลือ หรือไม่สามารถขอรับสิทธิตามระเบียบของทางราชการได้ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนขึ้น เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือขอเป็น
ส่วนหน่ึงในการร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน นอกจากการปฏิบัติตามหน้าที่ราชการ ดังปณิธาน
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ของชาวมหาดไทย 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1823456 
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วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563, 15.00 น. 
อย่างหล่อ! ผู้บริหาร-ขรก.มท.พร้อมใจกันหั่นเงินเดือนคร่ึงหนึ่ง3เดือน ต้ังกองทุนช่วยปชช.สู้ภัยโควิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ทีมประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้เผยแพร่
เอกสารข่าวระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งรัฐบาลได้ดําเนิน
มาตรการในการสกัดก้ันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการปิดสถานประกอบการต่างๆ ที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีพ่ีน้องประชาชนจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการขาด
รายได้ประจํา และรัฐบาล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้กําหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนน้ัน 
 ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา และรัฐวิสาหกิจ ได้พร้อมใจกัน
บริจาคเงินเดือนร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการบํานาญ และเครือข่าย
ของกระทรวงมหาดไทย ร่วมบริจาคตามความสมัครใจ และร่วมกันจัดต้ังกองทุนช่ือ "มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุข
ประชาชนจากภัยโควิด-19" ขึ้น โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนขึ้น เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ
ประชาชนท่ียังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร หรือเข้าไม่ถึงระบบความช่วยเหลือ หรือไม่สามารถขอรับ
สิทธิตามระเบียบของทางราชการได้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนต่อไป 
 "ชาวกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ และเครือข่าย มีความต้ังใจในการ
ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับพ่ีน้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอ
เป็นส่วนหน่ึง เพ่ือร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน นอกจากการปฏิบัติตามหน้าที่ราชการ ดังปณิธาน
ของชาวมหาดไทยที่ว่าบําบัดทุกข์ บํารุงสุข" 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/487153 
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อนุสรณ์ แนะ ส.ว.ต้ัง พล.อ.ปรีชา เป็นกมธ.ท่องเท่ียว ขอให้เคารพ ปชช. 
17 เม.ย. 2563 13:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
โฆษกเพ่ือไทย แนะ ส.ว. ต้ังพล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายบิ๊กตู่ เป็นกมธ.ท่องเที่ยว ขอให้เคารพประชาชน ปูด 
กมธ.ชุดนี้มีถึง 14 นายพล ได้นั่งเป็นกมธ. ถาม "จะชวนไปรบหรือไปเที่ยว"   
         วันที่ 17 เม.ย. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภา ได้มีมติต้ัง
พลเอกปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา ว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะน้ีใน
ยุครัฐบาลอ่ืน คงถูกกล่าวหาว่า ต้ังพวกพ้องมารับประโยชน์ แต่ยุคน้ีย่ิงกว่าต้ังพวกพ้อง เพราะที่ประชุมวุฒิสภา ต้ังน้อง
ท่านผู้นํา มารับประโยชน์เป็นกรรมาธิการ พล.อ.ปรีชา ผู้มีผลงาน ขาดประชุมสนช.394 วัน จาก 400 วัน แต่ก็ยังถูก
เลือกให้เป็น ส.ว. ด้วยเหตุใด ประชาชนพอทราบท่ีมา ไม่แน่ใจว่า คนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อเห็นข่าวการ
แต่งต้ัง พลเอกปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการการท่องเท่ียว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ไม่รู้ว่า จะมีความหวัง หรือหมดหวัง มากกว่ากัน พล.อ.ปรีชา จะไปอยู่ในสัดส่วนคณะกรรมาธิการการทหารและความ
มั่นคงของรัฐ หรือคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน ป้องกันไม่ให้มีการต้ังบริษัทในค่ายทหาร เพ่ือมารับงานของกองทัพ เสียง
วิพากษ์วิจารณ์น่าจะเบากว่าน้ี และที่น่าตกใจเมื่อเปิดเข้าไปดูรายช่ือกรรมาธิการการท่องเที่ยว พบว่ามีถึง 14 นายพล 
น่ังเป็นกรรมาธิการ ในช่วงที่ผ่านมา มีการกระทําของแม่นํ้า 5 สาย รวมถึงส.ว.ในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน ต้ัง
เครือญาติลูกหลานมารับตําแหน่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเป็นการเอาเปรียบสังคมหลายกรณี ส.ว.จะต้ังใครก็
เป็นสิทธิแต่ควรเคารพและฟังเสียงประชาชนบ้าง ตอนประชาชนเรียกร้องให้สละเงินเดือนส.ว. เน่ืองจากมองไม่เห็น
ประโยชน์ เหล่าส.ว.กลับเพิกเฉย แล้วยังมาแต่งต้ังกรรมาธิการที่เป็นการไม่เคารพและฝืนความรู้สึกประชาชนอีก 
 “กรรมาธิการการท่องเท่ียววุฒิสภา ที่มีถึง 14 นายพล น่ังอยู่ในกรรมาธิการ ตกลงต้ังใจจะให้มาทํางาน 
ชวนคนไปรบหรือชวนคนไปเท่ียว ประชาชนจะม่ันใจได้อย่างไรว่า พวกท่านจะไม่ขาด ลาการประชุม จะใช้ความรู้
ความสามารถเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวได้” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1823291 
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เพื่อไทยเหน็บ จะชวนคนไปรบหรือไปเที่ยว หลังรายชื่อกรรมาธิการเจอ 14 นายพล 
วันที่ 17 เมษายน 2563 - 14:32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘อนุสรณ์’ แนะ ส.ว.ต้ัง กมธ.ควรเคารพประชาชน หลัง ส.ว.เคาะชื่อ ‘ปรีชา’ นั่ง กมธ.ท่องเท่ียววุฒิสภาพร้อม 14 
นายพล 
   เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุม
วุฒิสภา (ส.ว.) ได้มีมติต้ัง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการ (กมธ.) ใน กมธ.การท่องเที่ยววุฒิสภา ว่าถ้าเกิด
เหตุการณ์ลักษณะน้ีในยุครัฐบาลอ่ืนคงถูกกล่าวหาว่าต้ังพวกพ้องมารับประโยชน์ แต่ยุคน้ีย่ิงกว่าต้ังพวกพ้อง เพราะท่ี
ประชุมวุฒิสภาต้ังน้องท่านผู้นํามารับประโยชน์เป็นกรรมาธิการ พล.อ.ปรีชา ผู้มีผลงานขาดประชุม สนช. 394 วัน จาก 
400 วัน แต่ก็ยังถูกเลือกให้เป็น ส.ว.ด้วยเหตุใด ประชาชนพอทราบที่มา ไม่แน่ใจว่าคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เมื่อเห็นข่าวการแต่งต้ัง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น กมธ.การท่องเท่ียวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ไม่รู้ว่าจะมีความหวัง หรือหมดหวัง มากกว่ากัน 
 ถ้า พล.อ.ปรีชาไปอยู่ในสัดส่วน กมธ.ทหารและความม่ันคงของรัฐ หรือ กมธ.ศึกษาตรวจสอบเร่ืองการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน ป้องกันไม่ให้มีการต้ังบริษัท
ในค่ายทหารเพ่ือมารับงานของกองทัพ เสียงวิพากษ์วิจารณ์น่าจะเบากว่าน้ี 
 และที่น่าตกใจเมื่อเปิดเข้าไปดูรายช่ือ กมธ.การท่องเที่ยว พบว่ามีถึง 14 นายพลน่ังเป็น กมธ. ในช่วงที่
ผ่านมามีการกระทําของแม่นํ้า 5 สาย รวมถึง ส.ว.ในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน ต้ังเครือญาติลูกหลานมารับ
ตําแหน่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเป็นการเอาเปรียบสังคมหลายกรณี ส.ว.จะต้ังใครก็เป็นสิทธิแต่ควรเคารพและ
ฟังเสียงประชาชนบ้าง ตอนประชาชนเรียกร้องให้สละเงินเดือน ส.ว.เน่ืองจากมองไม่เห็นประโยชน์ เหล่า ส.ว.กลับ
เพิกเฉย แล้วยังมาแต่งต้ัง กมธ.ที่เป็นการไม่เคารพและฝืนความรู้สึกประชาชนอีก 
 “กมธ.การท่องเที่ยววุฒิสภาที่มีถึง 14 นายพลน่ังอยู่ใน กมธ. ตกลงต้ังใจจะให้มาทํางาน ชวนคนไปรบ
หรือชวนคนไปเที่ยว ประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพวกท่านจะไม่ขาด ลาการประชุม จะใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือ
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้” นายอนุสรณ์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2144394 
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ยังหักเงินเดือนไม่ได้ สภาฯ เผย มงคลกิตต์ิ เขียนชื่อกองทุนโควิดผิด  
17 เม.ย. 2563 - 13:08 น.  
 
 
 
 
 
 
 
ยังหักเงินเดือนไม่ได้ สภาฯ เผย มงคลกิตต์ิ เขียนชื่อกองทุนโควิดผิด ทําหนังสือแจ้งให้มาเขียนชื่อโครงการให้
ถูกต้อง ถึงดําเนินการหักเงินเดือนได้ 
 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี
นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคไทยศรีวิไลย์ ย่ืนเอกสารขอให้สํานักงานเลขาธิการสภาฯ หัก
เงินเดือนต้ังแต่เดือนเม.ย.จนกว่าจะหมดวาระส.ส. เพ่ือบริจาคเข้ากองทุนโควิดว่า 
 ขณะน้ีสภายังไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากในขั้นตอน นายมงคลกิตต์ิ เขียนช่ือกองทุนที่จะบริจาค
ไม่ถูกต้อง โดยช่ือกองทุนที่ถูกต้องคือ กองทุนสนับสนุนการดําเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ซึ่งเลขาธิการสภาฯ จะทําหนังสือแจ้งไปยังนายมงคลกิตต์ิ ให้มาเขียนช่ือโครงการให้ถูกต้อง ถึงจะ
ดําเนินการหักเงินให้ได้ต่อไป 
 ส่วนกรณีหลายฝ่ายพูดกันในทํานองว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการ
หักเงินเดือนส.ส. เพ่ือนําไปบริจาคช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 น้ัน เรื่องน้ีไม่ใช่ เพราะนายชวนเคยพูด
ไว้ว่าไม่ให้หักเงินโดยพลการ โดยเช่ือว่าส.ส.แต่ละคนมีวุฒิภาวะและตัดสินใจกันเองได้ และนายชวนบอกว่าถ้าส.ส.มี
เจตจํานงะจให้หักเงินเดือน ทางสภาก็พร้อมยินดีดําเนินการให้ 
 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3965453 
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18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:25 น. 
เพจดังถอดคําพูด 'บิ๊กตู่' ตอกหน้าเกรียนโซเชียล-นักการเมืองฝ่ายค้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 เม.ย.63 - จากกรณีที่นักการเมืองฝ่ายค้าน และสังคมโซเชียลบางกลุ่ม โจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ขอเงินเศรษฐีหลังแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) โดยระบุ
ช่วงหน่ึงว่า เตรียมทําจดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐีที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศ เพ่ือร่วมเป็นทีมประเทศไทยในการ
ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 น้ัน 
 ล่าสุดเพจ ขอล้าน Like สนับสนุนให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความ
ระบุว่า " ....ลองอ่านดูใจความข้างล่างน้ี แล้วมีตรงไหนที่บอกว่า นายกขอเงินคนรวยบ้าง?.....และก็ตามคาด ตอนน้ี
สํานักข่าวสารพัดสีทั้งหลายกระโดดงับและเอาไปดราม่าทันทีไม่มีพลาด นายกถังแตก นายกขอตังค์เศรษฐี 
งบประมาณเอาไปไหนหมด บลาาาๆๆๆๆ 
 ....แต่ที่แน่ๆและชัดเจนก็คือ ตอนน้ีนายกลุงตู่ ในฐานะพ่ีชายของบ้านหลังใหญ่น้ี พยายามอย่างหนัก ทน
เจ็บ ทนทุกข์ ทนถูกต่อว่าสารพัด เพ่ือให้น้องๆในบ้านใหญ่หลังน้ี ได้สุขสบาย ปลอดภัย ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แม้
ตัวพ่ีชายคนน้ี จะโดนว่า โดนด่า โดนดราม่า โดนสารพัดจะโดนก็ตาม....  
 พลเอกประยุทธ์เปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศไทย 20 ท่าน ชวนถกมาช่วยเหลือ
ประเทศด้านไหนได้บ้าง เชิญชวนมาเป็นทีมเดียวกัน 
 "พล.อ. ประยุทธ์ : สิ่งที่ผมจะทําในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ประการแรกคือ จะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหา
เศรษฐีที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศไทย 20 ท่าน ขอให้ท่านเหล่าน้ันได้บอกผมว่า ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของสังคม 
ท่านจะร่วมมือกันกับเราอย่างไร ท่านจะช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างมหาเศรษฐีของประเทศ
ไทยท้ังหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ํารวยที่สุดในโลก ผม
ขอให้ท่านได้มีบทบาทสําคัญในการร่วมช่วยเหลือประเทศด้วยกันกับเราผมเข้าใจและซาบซึ้งที่หลายท่านได้ลงมือทําไป
แล้วหลายเรื่อง แต่ผมต้องการให้ทุกท่านทําเพ่ิมเติมมากกว่าที่ทําไป และผมรู้ว่าทุกท่านเต็มใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่
ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุด เพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของคนไทยคือความเจ็บปวดของท่าน
ด้วย" 
#ประเทศไทยต้องชนะ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
17 เมษายน 2563 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63500 
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18 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:42 น. 
ดอกเตอร์พรรคสามัคคีไทย เสนอเปรี้ยงเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึก   
 
 
 
 
 
 
 
 18 เม.ย.63 - ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ก่อต้ังพรรคสามัคคีไทย กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับแนวคิดที่ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเชิญ 20 เจ้าสัวของไทย มาร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์โควิด-19 
แม้จะช้าไปหน่อยแต่ยังดีกว่าไม่มา เพราะปัญหาดังกล่าวใหญ่เกินกว่าแค่ภาครัฐจะจัดการได้ แต่คงต้องขอให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาร่วมคงไม่จํากัดเฉพาะ 20 เจ้าสัวที่รวยที่สุดเพียงอย่างเดียว ส่วนการท่ีรัฐบาลมีมาตรการคุมเข้มภายใต้ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปิดกิจการห้างร้านและภาคธุรกิจต่างๆ ช่ัวคราว เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา
น้ัน ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจได้ แม้จะกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรวม แต่
รัฐบาลก็ต้องมีแผนการและมาตรรองรับ ดูแลเยียวยาประชาชนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ 
 เพราะจากสภาพที่เห็นในขณะน้ี เกิดความสับสนวุ่นวาย ไม่มีความชัดเจน เป็นปัญหาซ้ําซากในมาตรการ
ช่วยเหลือต่างๆ ที่ออกมา ประชาชนต่างยังต้องพ่ึงพาตัวเองเป็นหลัก ทําให้เห็นภาพของภาคเอกชน ศิลปินดารา 
นักแสดง และนักการเมือง ไม่เว้นแม้กระทั่งวัดวาอาราม ต่างออกมาขอรับบริจาคเงิน และเปิดโรงทานเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน โดยมีประชาชนจํานวนมากต่างเดินทางมาเข้าแถวยาวเหยียดเพ่ือรับอาหารและสิ่งของบริจาค ถือเป็น
ภาพที่น่าสะเทือนใจ ซึ่งตนก็มองว่าเป็นเรื่องดีที่ในยามบ้านเมืองเผชิญกับวิกฤต เราทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันคนละไม้
คนละมือไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย คนไทยต้องช่วยกัน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าเป็นหน้าที่
หลัก และถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของ “รัฐบาล” และ “ผู้นําประเทศ” ที่จะต้องเป็นผู้บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับ
ประชาชนและพลเมืองทุกคนของประเทศอย่างเท่าเทียม 
 ดร.รยุศด์ กล่าวต่อว่า ในช่วงเวลาน้ี ตนไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเลย ควรต้องให้กําลังใจมากว่าด้วย
ซ้ํา โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ถือว่าทํางานหนักมากที่สุด จนทําให้สถานการณ์การระบาดโควิด-19 
มีแนวโน้มสดใสดีขึ้น แต่ตนทนเห็นสภาพความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนท่ีเป็นอยู่แบบนี้ไม่ไหว ในฐานะที่ตน
ต้องทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและสะท้อนปัญหาแทนพ่ีน้องประชาชน และอยากเห็นการเมืองใหม่ที่สามารถเป็นที่
พ่ึงให้กับคนยากคนจนได้จริงๆ ตนจึงขอฝากถามผ่านสื่อไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ ว่าทําไมท่านถึงปล่อยให้ประชาชนของ
เราต้องมาอดอยากและลําบากได้ขนาดนี้ รัฐบาลทําเกินกว่าเหตุจริงๆ ตนไม่อยากไปเปรียบเทียบกับประเทศไหนเลย 
เพราะผู้นําเขาทําได้ดีกว่าเราเยอะ ประเทศเราแม้จะไม่ได้ร่ํารวย แต่ด้วยศักยภาพแล้วเราก็ควรดูแลคนของเราให้ดีกว่า
ที่เป็นอยู่ขณะนี้ได้ 
 “หากท่านนายกฯ ทําหน้าที่ผู้นํา แต่ปกป้องดูแลพลเมืองของเราไม่ได้ ท่านก็ควรทบทวนตัวเอง การ
เปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกในยามวิกฤตเช่นน้ี แม้จะเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคํานึงถึงและมีความเสี่ยง แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วได้แม่
ทัพที่ดีและเก่งมาแทนมันก็คุ้มค่าที่จะทําจริงหรือไม่ครับท่านนายกฯ” ดร.รยุศด์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/63502 
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18 เม.ย. 2563 05:25 น. 
ส.ว.แห่ตามนาย ผวาแร้งทึ้งเงินกู้ 
 
 
 
 
 
 
คนเพชรบุรี เสียดายย้ายผู้ว่าฯ เผยปลอดผู้ป่วยโควิดมาแล้ว 15 วัน 
 สภาฯต้ังท่าถก พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับม้วนเดียวจบ จ่อผ่าน 3 วาระรวดร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯ ปี 63 ครม.ขอ
ทําแผนแก้ปัญหาโควิด-19 ใส่ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 64 ก่อนส่งเข้าสภาฯ 17 ก.ค. สมาชิก ส.ว.ตามแห่นายกฯห้ามทุจริตงบ
เยียวยา-ฟ้ืนฟู “วันชัย” ยุตัดหัวขจัดเหลือบเขมือบงบประมาณ “คํานูญ” หว่ันแร้งลงรุมทึ้งเงินกู้มโหฬาร ไม่ใช้งบฯ
พรรคการเมืองหาเสียง แนะงัดระเบียบสํานักนายกฯสกัดโกง “บ๊ิกป๊อก” นําทีมบ๊ิก มท.หักเงินเดือน50 เปอร์เซ็นต์
นาน 3 เดือน ต้ังกองทุนร่วมทุกข์ ร่วมสุข สู้ภัยโควิด ซับนํ้าตาคนไม่ได้รับความช่วยเหลือ“นิพนธ์” บอกทุกคนเต็มใจ
เสียสละช่วยชาวบ้าน “ชวลิต”ขู่ความหิวไม่เคยปรานีใคร บ้ี รบ.รีบจ่ายเยียวยา“อนุสรณ์” อัด ส.ว.เล่นพวกต้ัง 14 
นายพลน่ัง กมธ. “บ๊ิกต๊ิก”โอดถูกขยํ้าเพราะนามสกุลจันทร์โอชา 
 สภาผู้แทนราษฎรเตรียมความพร้อมเปิดการประชุมสมัยสามัญ เพ่ือเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบฯ 2563 เพ่ือใช้แก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
โดยจะพิจารณาแบบ 3 วาระรวด และตามด้วย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาเป็นห่วงจะเกิดการทุจริต
การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท 
สภาฯไม่ใช้คอนเฟอเรนซ์กลัวขัด รธน. 
 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 เม.ย.ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
แถลงว่า การเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ วันที่ 22 พ.ค. สรุปว่าจะใช้ห้องประชุมห้องสุริยันที่พร้อมแล้ว 100 
เปอร์เซ็นต์ ทั้งระบบเสียงและระบบลงคะแนน ห้องทํางาน ส.ส. ต้นเดือน พ.ค.จะย้ายเข้าเตรียมพร้อมรับทํางานของ 
ส.ส.ได้ ภาพรวมการก่อสร้างอาคารรัฐสภาคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 72 ตามสัญญาต้องแล้วเสร็จในวันที่ 31 ธ.ค.63 ส่วน
ที่มีคนเสนอให้ประชุม ส.ส.ผ่านระบบออนไลน์หรือประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ คงมีปัญหามากมาย ยืนยันว่า
จะเป็นการประชุมพร้อมกันในห้องประชุมสุริยัน หากไม่ประชุมห้องเดียวในคราวเดียวอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 
120 ที่บัญญัติการนับองค์ประชุมได้ พ้ืนที่จอดรถรองรับได้ 2,000 คัน สภาฯได้เตรียมมาตรการการคัดกรองบุคคล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด นอกจากวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ยังไม่เพียงพอ จึงให้น่ังห่างกันอย่างน้อย 
1 เมตร ส่วนมาตรการเสริมอ่ืนการตรวจ ส.ส.ก่อนเข้าห้องประชุมหรือไม่ต้องพิจารณาสถานการณ์โดยรวมของประเทศ
ก่อนว่าเมื่อใกล้ถึงวันเปิดประชุมสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็นอย่างไร 
ถก พ.ร.ก.กู้เงินไม่ยืดเย้ือวันเดียวจบ 
 นพ.สุกิจ กล่าวอีกว่า กรณีนายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคไทยศรีวิไลย์ ย่ืน
เอกสารขอให้สํานักงานเลขาธิการสภาฯ หักเงินเดือนจนหมดวาระ ส.ส. เลขาสภาฯจะทําหนังสือเเจ้งไปยังนายมงคล
กิตต์ิมาเขียนช่ือโครงการให้ถูกต้อง จากน้ันถึงจะหักเงินให้ได้ต่อไป ส่วนการเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สภาฯจะนัด  
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ส.ส.มาประชุมช่วงวันที่ 27-28 พ.ค. วาระแรกเช่ือว่าจะนําเสนอ พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือใช้ในการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เท่าที่ทราบหากรัฐบาลออก พ.ร.ก.กู้
เงินก่อนสภาฯจะเปิดสมัย ต้องนําเข้าให้สภาฯพิจารณาเร่งด่วนเป็นวาระแรก และต้องให้สภาฯอนุมัติ คาดว่าจะไม่
ยืดเย้ือ วันเดียวจะแล้วเสร็จ 
จ่อผ่าน 3 วาระรวด พ.ร.บ.โอนงบฯ 63 
 นพ.สุกิจกล่าวต่อว่า ต่อมาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบฯ 2563 เพ่ือใช้
แก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ ตามท่ีได้รับการประสานจะพิจารณาแบบ 3 วาระรวด ต้ังกรรมาธิการพิจารณาเต็มสภาฯ 
ส่วนร่างกฎหมายที่สําคัญสัปดาห์ถัดไปช่วงวันที่ 4-5 มิ.ย. รัฐบาลจะเสนอร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 2564 ให้สภาฯพิจารณาใน
วาระแรก 
ครม.เเจ้งงบฯปี 64 เข้าสภาฯ 17 ก.ค. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า จากกรณีที่สภาฯ มีกําหนดจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2564 ในช่วงวันที่ 4-5 มิ.ย. ล่าสุดในทาง ครม.ได้เเจ้งมายังสภาฯว่า ขอยืดเวลาไปจากเดิม โดย
จะขอนําร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 64 เข้าสภาฯ วาระเเรก ในวันที่ 17 ก.ค.เเทน เน่ืองจากต้องจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณที่จะนํามาแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด-19 เพ่ิมเติมด้วย 
ส.ว.ห่วงเหลือบงาบงบฯเยียวยา–ฟื้นฟู 
 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลระมัดระวังการทุจริต เล่นพรรคเล่นพวก 
จนเงินเยียวยาไปไม่ถึงคนเดือดร้อนจริงๆ เรื่องน้ีเป็นมาทุกยุคสมัย รวมหัวกันหากินจากงบ ประมาณแผ่นดินไม่ว่าเงิน
คนพิการ คนด้อยโอกาส เด็กนักเรียน ผู้ประสบภัย ต่างถูกพวกฉ้อฉลหากินมาตลอด ความเดือดร้อนทั่วแผ่นดินขณะน้ี
ถ้ามีเหลือบรวมหัวหากินต้องจัดการเด็ดขาด ตัดหัวไปเลย ต้องเร็วและแรงให้เห็นจะจะผู้มีอํานาจต้องเข้มงวดกวดขัน
ถึงลูกถึงคน ทุกขั้นตอนต้องปิดประตูตายการทุจริต นอกจากเงินเยียวยาแล้ว เงินฟ้ืนฟูกําลังจะตามมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 
1 ล้านล้านบาท ขอนําไปใช้ฟ้ืนฟูอย่างแท้จริง ไม่จ้องหาประโยชน์ เล่นพรรคเล่นพวก ประชาชนต้องร่วมเป็นหูเป็นตา 
ฝ่ายการเมืองต้องตรวจสอบ ถ้ามีทุจริตเมื่อไร ถือเป็นโรคร้ายรุนแรงกว่าโควิด-19 เสียอีก ส่วนการใช้กลไกรัฐ เช่น 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําท้องถิ่นมาช่วยกล่ันกรองตรวจสอบคนเดือดร้อน มาถูกทางแล้ว รัฐบาลอย่าไปถือสาฝ่าย
การเมืองที่ออกมาให้ข้อสังเกตกล่าวหา ขอให้ทุกฝ่ายหยุดต่อปากต่อคําบ้างจะเป็นสิ่งดี 
หว่ันแร้งลง รุมทึ้งเงินกู้ 1 ล้านล้าน 
 ขณะที่นายคํานูณ สิทธิสมาน ส.ว.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า แร้งลง รุมทึ้ง เช้ือช่ัวไม่ยอมตาย ต้องไม่เกิดขึ้นกับ
เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ชอบแล้วที่นายกฯออกมาแถลงเชิงปรามนักการเมืองเม่ือ 2-3 วันก่อน ยืนยันหนักแน่นว่าต้องไม่
มีทุจริตเกิดขึ้นทุกรูปแบบ วงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทมากที่สุดคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตร์ มากกว่างบลงทุนในงบฯแต่ละปี 
เป็นเงินกู้นอกงบประมาณ เมื่อได้มาแล้ว ไม่ต้องส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีเหมือนรายรับอ่ืนของรัฐ แยกบัญชีไว้ที่
กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานต่างๆมาเบิกไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลกําหนดไว้ ไม่จําเป็นต้องจ่ายออกไปตาม
กฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจําปี มีผลยกเว้นรัฐธรรมนูญหลายมาตรา ตัดบทบาทของรัฐสภาไป การใช้เงินก้อนน้ี
ถูกกําหนดโดยรัฐบาลฝ่ายเดียว ไม่ผ่านรัฐสภาทั้งสภาฯ วุฒิสภา รัฐบาลเพียงรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ตามกฎหมายต่อ
รัฐสภาภายใน 60 วันหลังสิ้นปีงบฯเท่าน้ัน ที่ผ่านมาวัตถุประสงค์จะเขียนไว้สั้นๆ ชนิดนับบรรทัดได้ ไม่มีรายละเอียด
ชัดเจนจะใช้เงินไปทําอะไรบ้าง 
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แนะใช้ระเบียบสํานักนายกฯสกัดโกง 
 นายคํานูณระบุว่า เงิน 1 ล้านล้านบาทน้ีกําหนดชัดเจนว่าไปฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในระดับพ้ืนที่ 
ชุมชนทั่วประเทศโดยตรง 4 แสนล้านบาท อีก 6 แสนล้านบาทไว้เยียวยาผู้เดือดร้อนทางเศรษฐกิจ จัดซื้ออุปกรณ์
การแพทย์และสาธารณสุข น่าจับตาทั้ง 2 ส่วนจะทําอย่างไรให้ถึงชาวบ้านจริง การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆจะไม่มีการชัก
เปอร์เซ็นต์ ต้องไม่ใช้งบประมาณหาเสียงให้พรรคการเมืองตามห่วงกัน ต้องไม่ใช้อย่างเบ้ียหัวแตก หมดแล้วหมดไปไม่
เหลือไว้เป็นฐานโครงสร้างให้ต่อยอด ต้องไม่มีการชักเปอร์เซ็นต์ไม่ว่ารูปแบบใดในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อย่าให้
มีการโกง ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เช่ือว่านายกฯใช้ความระมัดระวังสูงสุด สร้างทํานบ
ป้องกันไว้มากพอสมควร ตัวช่วยสําคัญคือ ระเบียบสํานักนายกฯว่าด้วยการใช้เงินกู้ก้อนน้ี จึงอยากให้ระเบียบสํานัก
นายกฯน้ีเข้มข้น ไม่แพ้เกณฑ์การใช้งบฯประจําปี แม้เป็นเงินกู้นอกงบประมาณ แต่ทุกบาททุกสตางค์ทั้งเงินต้น 
ดอกเบ้ียต้องชําระคืน จะมีผลให้งบฯแต่ละปีน้อยลง ต้องแบ่งไปชําระหน้ี แร้งลง รุมทึ้ง เช้ือช่ัวไม่ยอมตายต้องไม่เกิด
ขึ้นกับเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท 
“บิ๊กตู่” ชมเปาะมองโกเลียสยบไวรัส 
 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายทุกสบิลกูน ทูมูร์คูเลก เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจํา
ประเทศไทย เข้าเย่ียมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ 
โดยนายกฯกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูต ที่มีบทบาทสําคัญส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะทาง
เศรษฐกิจ และชื่นชมรัฐบาลมองโกเลียในมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมีประสิทธิผล 
ทําให้มีผู้ติดเช้ือจํานวนน้อย และยินดีมองโกเลียเปิดบริการเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ-กรุงอูลานบาตอร์ หวังว่า
หลังโควิด-19 คลี่คลาย ทั้งสองฝ่ายจะใช้ประโยชน์สายการบินดังกล่าวส่งเสริมแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนระหว่าง
กันมากย่ิงขึ้น ขณะที่เอกอัครราชทูตกล่าวขอบคุณรัฐบาลและนายกฯถึงความเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิด ยืนยัน
เอกอัครราชทูตจะมีบทบาทอย่างเข้มแข็งส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-มองโกเลีย 
มท.หั่นเงินเดือน 50% ต้ังกองทุนโควิด 
 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 
ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา และรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย รมว.มหาดไทย รมช.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีทุกกรม ผู้ว่าฯทุกจังหวัด ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด
ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ได้พร้อมใจกันบริจาคเงินเดือนร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน ต้ังแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.นอกจากน้ี 
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการบํานาญ และเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมบริจาคตามความสมัคร
ใจ และร่วมกันจัดต้ังกองทุนช่ือ “มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19” ขึ้น เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร หรือเข้าไม่ถึงระบบความช่วยเหลือหรือไม่สามารถขอรับสิทธิตาม
ระเบียบของทางราชการได้ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนขึ้น เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือประชาชน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือขอเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับพ่ีน้องประชาชน นอกจากการปฏิบัติตามหน้าที่ราชการ ดังปณิธานบําบัดทุกข์ บํารุงสุขของชาวมหาดไทย 
“นิพนธ์” บอกทุกคนเต็มใจสละช่วย ปชช. 
 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 
ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจํา และรัฐวิสาหกิจ ร่วมบริจาคเงินเดือนร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า เป็นแนวคิดของคนในกระทรวงมหาดไทย นําโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา รมว.มหาดไทย ที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ว่าควรจะร่วมกันทํา เพราะเห็นว่าเป็นการเสียสละ เป็นสิ่งจําเป็นที่ควร 
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ทําในสภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราเต็มใจที่จะทําแม้ว่าจํานวนเงินจะไม่มาก แต่เป็นการกระทํา เป็น
การแสดงออก เพ่ือร่วมกันดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ยืนยันว่าทุกคนเต็มใจช่วยเหลือต้ังแต่
รัฐมนตรี อธิบดี และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง 
พท.เตือน รบ.ความหิวไม่เคยปรานีใคร 
 ชวลิต วิชยสุทธ์ิ ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ในประวัติศาสตร์สําคัญๆของโลก เมื่อประชาชน
หิวจนหาทางออกให้ตนเองและครอบครัวไม่ได้ อะไรที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นได้ สถานการณ์ในไทย หากไม่ผ่อนคลายให้
ประชาชนได้ทํามาหากิน ได้หายใจทางธุรกิจบ้างตามสมควร บ้านเมืองป่ันป่วนแน่ จึงขอฝากฝ่ายบริหารได้ปรึกษากับ
ฝ่ายควบคุมโรค ว่าถึงเวลาจําเป็นที่รัฐบาลต้องผ่อนคลายให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเพ่ือยังชีพ ฝ่ายควบคุมโรคควร
มีมาตรการท่ีเหมาะสมควบคุมโรค ที่ประชาชนดําเนินการได้ ระยะเวลาควบคุมเข้มข้นไม่ควรเกินอีกสองสัปดาห์
ข้างหน้า ถ้ายืดเวลามาตรการควบคุมไปจนถึงสิ้น พ.ค.การเยียวยารายละ 5,000 บาท การตรวจสอบสิทธิประชาชนไม่
ควรรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง ควรกระจายอํานาจไปยังส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ต้องรีบจ่ายเงินเยียวยาอย่างรวดเร็ว 
กว้างขวางและทั่วถึง เร่งให้เงินหมุนเวียนอยู่ในระบบทุกระดับทั้งอําเภอ จังหวัดให้มากที่สุด 
ปชป.แจกแมสก์ผ้า 5 แสนช้ิน 
 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ 
ปราโมช จัดทําหน้ากากอนามัยแบบผ้าซักได้ 500,000 ช้ิน แจกให้พ่ีน้องประชาชนแบ่งปันกันทั่วประเทศผ่าน ส.ส. 
อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส.สาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจําจังหวัดในทุกจังหวัด ทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ 
เพ่ือให้ผ่านสถานการณ์ช่วงน้ีไปให้ได้ บุคลากรของพรรคทั้งหมดได้ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ มีทั้งร่วมผลิต
หน้ากากผ้า ฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือ แจกเจลล้างมือ ร่วมสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วน ร่วมทุกข์ร่วมสุข
เป็นขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในทุกพ้ืนที่ ขอเป็นกําลังใจให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหน็ดเหน่ือย ทุ่มเท ประชาชนเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเสมอ 
“เทพไท” ลุยบี้ลดค่าขนส่ง–รถโดยสาร 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณและน่ายินดีที่
กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ร่วมกับภาคเอกชน 22 บริษัทลดราคาสินค้า 72 
รายการ จัดส่วนลด 5-58% ระหว่างวันที่ 16 เม.ย.-30 มิ.ย. อยากให้มาตรการลดราคาสินค้าช่วยเหลือประชาชนของ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าราคาน้ํามันจะปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่านายวัฒนศักด์ิ 
เสือเอ่ียม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน จะยืนยันว่าราคาสินค้าปรับตัวขึ้นลง ไม่เก่ียวข้องกับการปรับตัวของราคานํ้ามัน 
แต่จะเกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ แต่อยากให้รัฐบาลให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ผู้มีรายได้น้อย 
ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและต้องปรับลดราคาค่าขนส่ง ค่ารถโดยสารสาธารณะ ที่มีต้นทุนส่วนใหญ่จากราคา
นํ้ามันโดยตรง อย่าให้ค่าครองชีพสูงซ้ําเติมความเดือดร้อนของประชาชน 
“เชาว์” ห่วงเด็ก 20 ชุมชนขาดสารอาหาร 
 นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้ต้ัง “โรงครัวทนายเชาว์สู้ภัยโควิด” จัด
ข้าวกล่องแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนเขตห้วยขวาง วันละ 500-1,000 กล่อง ประเดิมที่ชุมชนทับแก้วและชุมชน ส.
พัทยา จะดําเนินการต่อไปเร่ือยๆ สลับกับการแจกไข่ไก่ ครอบครัวละ 1 แผง 30 ฟอง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
จะทยอยหมุนเวียนไปกว่า 20 ชุมชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน คนในชุมชนอดอยากเด็กๆขาดแคลนนม ขาด
สารอาหาร พ่อแม่ไม่มีงาน ไม่มีเงิน หากนานเข้าจะกลายเป็นเด็กขาดสารอาหาร น่าวิตกจะเกิดขึ้นกับเด็กในชุมชน
แออัด ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาดูแลด่วน 
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พท.อัด ส.ว.ต้ัง 14 นายพลเป็น กมธ. 
 อีกเร่ือง นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติต้ัง พล.อ.
ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและน้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นกรรมาธิการการ
ท่องเท่ียวว่า ยุคน้ีย่ิงกว่าต้ังพวกพ้อง ต้ังน้องท่านผู้นํามารับประโยชน์เป็น กมธ. พล.อ.ปรีชามีผลงานขาดประชุม สนช. 
394 วัน จาก 400 วัน แต่ยังถูกเลือกให้เป็น ส.ว.ด้วยเหตุใด ประชาชนพอทราบที่มา ไม่แน่ใจว่าคนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เมื่อเห็นข่าวการแต่งต้ัง พล.อ.ปรีชาในสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ไม่รู้จะมีความหวังหรือหมด
หวัง ที่น่าตกใจคือรายช่ือมีถึง 14 นายพลน่ังเป็น กมธ. ในช่วงที่ผ่านมาแม่นํ้า 5 สาย ส.ว.มีลักษณะผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ต้ังเครือญาติลูกหลานมารับตําแหน่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน เอาเปรียบสังคมหลายกรณี ส.ว.จะต้ังใคร
เป็นสิทธิ แต่ควรเคารพและฟังเสียงประชาชนบ้าง ตอนประชาชนเรียกร้องให้สละเงินเดือน ส.ว. เหล่า ส.ว.กลับ
เพิกเฉย แล้วยังมาแต่งต้ัง กมธ.ที่ไม่เคารพและฝืนความรู้สึกประชาชนอีก 
“บิ๊กต๊ิก” พ้อถูกขยํ้าเพราะนามสกุล 
 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และน้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 
กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ หลังได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมาธิการการท่องเท่ียวว่า ไม่มีอะไรเลย ตนเข้าไปทํางาน
ต้ังแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมาใน 2 คณะ คือ คณะ กมธ.สาธารณสุข และคณะ กมธ. การท่องเที่ยว ช่วยเหลืองานทั้ง 2 
คณะมาโดยตลอด ยืนยันว่าสมัครใจเข้าไปทํางาน ไม่ได้มีใครแต่งต้ัง อยากใช้ประสบการณ์ ความรู้ที่มีให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม “เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกมาน้ันน่าจะเป็นเพราะผมนามสกุลจันทร์โอชา” 
“บุญธรรม” โอดมีชื่อ “ปรีชา” เลยเป็นเรื่อง 
 พล.อ.บุญธรรม โอริส รองเลขานุการคณะ กมธ.การท่องเที่ยว กล่าวช้ีแจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์การ
แต่งต้ัง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น กมธ.การท่องเที่ยวว่า ตําแหน่งใน กมธ.ว่างลง พล.อ.ปรีชาจึงอาสาเข้ามาทํางาน 
ไม่ได้มีใครต้ังใครแต่สมัครใจมาทํางาน ที่ต้ังข้อสังเกตว่ามีอดีตนายทหารหลายคนน่ังเป็นคณะ กมธ.การท่องเที่ยว กมธ.
ชุดน้ีมี 19 คน 14 คนเป็น ส.ว.และอีก 5 คนเป็นพลเรือนทั้งหมดมีความรู้ความสามารถ ทํางานกันมานานแล้วไม่ใช่
เพ่ิงมี เพียงแต่พอมี พล.อ.ปรีชาเข้ามาอีกคน กลายเป็นเรื่องเป็นราว ต้องให้ความเป็นธรรมกับ 12 นายพล ที่น่ังอยู่ใน
คณะ กมธ.การท่องเที่ยวด้วย อยากให้ไปดูโปรไฟล์แต่ละท่านผ่านงานอะไรมาบ้าง เป็นคนเก่ง มีประสบการณ์ ตน
ทํางานท่องเที่ยวมาตลอดต้ังแต่ปี 2550 เป็น กมธ.การท่องเที่ยว สภาฯช่วงยังไม่มีรัฐประหารมาด้วยซ้ํา ทุกท่านมีองค์
ความรู้ เราทํางานปิดทองหลังพระตลอด เรามีหน้าที่ติดตามเร่งรัด ตรวจสอบ เสนอแนะฝ่ายรัฐบาล เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 270 เรื่องเร่งรัดการปฏิรูปประเทศช่วง 5 ปีแรก ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ 10 ปี ที่รัฐบาลกําหนด
ไว้ แต่เมื่อเกิดปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต้องปรับเปลี่ยนเสนอรัฐบาลว่าควรทําอย่างไร เพ่ือให้การท่องเที่ยว
สอดคล้องกับปัจจุบัน ประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์กันทุกวัน ไม่เคยมีเบ้ียเลี้ยงหรืองบฯเราใช้เงินเดือนของแต่ละคน 
“บิ๊กป้อม” ดันสุดลิ่มไซเบอร์ ซิเคียวริต้ี 
 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ
ประชุม คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) จากน้ัน พล.ต.พัชร์ชศักด์ิ ปฏิรูปานนท์ 
ผู้ช่วยโฆษกประจํารองนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการเตรียมจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และความคืบหน้าการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ
บริหารและกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ในคณะกรรมการกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังเลขาธิการ 
เพ่ือให้เป็นกลไกขับเคลื่อน มีเป้าหมายสู่การพัฒนาและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้ประเทศมีความ
พร้อมป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การเจาะเข้าระบบอินเตอร์เน็ต (hacking) เป็นต้น 
พล.อ.ประวิตรได้กําชับให้เร่งผลักดันขับเคลื่อน Cyber Security ของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
“โรม” เย้ยรั้วทหารไม่ม่ันคงจ้ีปฏิรูปกองทัพ 
 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.สั่ง
การผู้บังคับหน่วยการแก้ไขปัญหาการเกณฑ์ทหารโดยเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกอง
ประจําปี 2563 จากผลกระทบโควิด-19 และให้ทหารกองประจําการสมัครใจเลื่อนปลดประจําการต่อไปอีก 1 ปี มี
ยอดเพียงร้อยละ 13 หรือประมาณ 5,460 นาย จากยอดปลดประจําการ 42,000 นาย น้อยกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ขณะนี้หางานยากลําบาก ถึงทหารประจําการกว่า 36,500 นาย หรือร้อยละ 87 ที่จะปลดประจําการกลับเลือกจะไม่
อยู่เป็นทหารต่อไป สะท้อนว่าในรั้วค่ายทหารอาจไม่ได้ให้ความมั่นคงกับชีวิตอย่างที่ผู้นําทหารพยายามทําให้เราเช่ือ 
จึงไม่อาจร้ังใครไว้ได้ กองทัพควรจะใช้วิกฤติน้ีปรับปรุงกองทัพตามแนวทางที่อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยเสนอตามร่าง 
พ.ร.บ.การรับราชการทหารฉบับใหม่ เลิกบังคับเกณฑ์ทหารในยามสันติ ใช้การสมัครเปิดโอกาสให้ทั้งชายและหญิงเท่า
เทียมกัน ยกระดับให้ทหารมีเงินเดือนและสวัสดิการท่ีดี และแก้ปัญหาเรื้อรัง นําพลทหารไปรับใช้ส่วนตัว การฝึก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ต่อยอดเป็นทหารช้ันประทวนและสัญญาบัตร 
“วัชระ” บี้ อสส.แจงยุติคดี “โอ๊ค” ฟอกเงิน 
 เมื่อเวลา 13.30 น. ที่สํานักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ นายวัชระ เพชรทอง อดีต 
ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เข้าย่ืนหนังสือถึงนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ขอทราบเหตุผลรายละเอียดกรณี
อัยการไม่อุทธรณ์คดีฟอกเงินธนาคารกรุงไทยให้กลุ่มกฤษดามหานคร 10 ล้านบาท ที่นายพานทองแท้ ชินวัตร 
บุตรชายของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯเป็นจําเลย โดยมีนายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด 
รับเรื่อง นายวัชระกล่าวว่า ประชาชนผู้เสียภาษีสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นอย่างมากจึง
ส่งหนังสือถาม และขอถามตรงๆว่ามีใบสั่ง มีการแทรกแซงทางการเมือง ว่ิงเต้นหรือไม่ ทั้งอยากให้รักษาการอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ดูกรณีนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีดีเอสไอ เป็นอุทาหรณ์ ถ้าทําตามใบสั่งทางการ
เมืองในที่สุดไม่มีใครช่วยข้าราชการประจําได้ ขอโปรดยึดหลักกฎหมาย ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรม 
อัยการโต้ไม่มีใบสั่งเฉกเช่นศาลยกฟ้อง 
 ด้านนายประยุทธ รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า คดีน้ีเมื่อพนักงานอัยการศาลสูงมีคําสั่งไม่
อุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จตามกระบวนการกฎหมาย สํานวนส่งต่อไปที่ดีเอสไอ ถ้าดีเอสไอเห็นด้วยกับคําสั่งของอัยการจะ
ถึงที่สุด แต่ถ้าเห็นแย้งจะส่งให้อัยการสูงสุดช้ีขาด ส่วนเน้ือหาไม่สามารถอธิบายได้ แต่ยืนยันในหลักการว่าศาลยกฟ้อง 
ความเห็นขององค์คณะที่แตกต่างเป็นรายละเอียดทางคดีในแง่กฎหมายคือยกฟ้อง อัยการคณะทํางานเห็นด้วยกับศาล
ยกฟ้องเท่าน้ัน ไม่มีอะไรมากกว่าน้ัน ส่วนหนังสือร้องเรียนบอกว่ามีใบสั่งว่ิงเต้นไหม ขอให้มั่นใจว่าไม่มี เฉก
เช่นเดียวกับการวินิจฉัยของศาล ต้องให้ความเช่ือมั่นในความสุจริตว่าท่านยกฟ้องคงไม่มีใครไปว่ิงเต้น อัยการสั่งไม่
อุทธรณ์คงทํานองเดียวกัน 
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ดีเอสไอยันอุทธรณ์คดีต้องรอบคอบ 
 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ํา ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ รองโฆษกดีเอสไอ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค.
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคดีพิเศษ (ฝ่ายคดีพิเศษ 4) ส่งสํานวนคดี พร้อมความเห็นไม่อุทธรณ์คําพิพากษาคดี
ดังกล่าวให้ดีเอสไอแล้ว พนักงานอัยการขอขยายเวลาอุทธรณ์เป็นครั้งที่ 4 ศาลอนุญาตถึงวันที่ 25 เม.ย. ทั้งน้ี เพ่ือให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูก ต้อง  ขอให้ ติดตามคดีผ่านเ ว็บไซต์ www.dsi.go.th  หรือเฟซบุ๊ก  DSI 
www.facebook.com/DSI2002/เท่านั้น ขณะที่ นพ.ไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีดีเอสไอ รักษาราชการอธิบดีดี
เอสไอ เผยว่า ดีเอสไอจะพิจารณาโดยเร็วและรอบคอบ หากมีความเห็นไม่ทันวันที่ 25 เม.ย.ก็จําเป็นต้องมีหนังสือถึง
พนักงานอัยการขอขยายเวลาอุทธรณ์ต่อศาลต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1823781 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  29 

 

 
 

 
18 เมษายน 2563 - 01:23 น. 
วัดใจ 'เจ๊สมพร'ช่วยชาติ?วิกฤติ'โควิด-19' 
 
 
 
 
 
 
 
 นายกฯได้มีจดหมายเทียบเชิญมหาเศรษฐีของเมืองไทยมาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติที่ต้อง
เผชิญกับวิกฤติ'โควิด-19' ..หน่ึงในน้ันมี "สมพร" แม่ของ"ธนาธร"อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ รวมอยู่ด้วย..งานน้ีต้อง
วัดใจกัน 
       หลังจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
ไทยในช่วงเย็นเมื่อวานน้ี (17 เม.ย. )  โดยบอกว่า เตรียมส่งเทียบเชิญมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยในประเทศไทยที่ติดอันดับ 
20 คนแรกมาร่วมหารือฝ่าวิกฤติ'โควิด-19'   
       โดยมีรายงานข่าวว่า กรอบหารือจะมี 3 เรื่อง  คือ 1.ขอความร่วมมือดูแลคนงาน  2.ร่วมกันหาทาง
เยียวยาคนทั้งประเทศ และ 3.ร่วมมือปฏิรูปประเทศไทยหลังผ่านพ้นภัย'โควิด-19'    
 ปรากฏว่า 1 ในรายช่ือ ที่ได้รับเชิญจาก พล.อ.ประยุทธ์  นายกรัฐมนตรี ให้มาร่วมเป็น “ทีมไทยแลนด์” เพ่ือร่วมมือ
กันฝ่าวิกฤติ 'โควิด-19'  มีช่ือของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
ไทยซัมมิท ผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแม่ของ เอก-ธนาธร อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วม
อยู่ด้วย  
    ก็รู้ๆกันอยู่ว่า...ในทางการเมืองน้ัน'ธนาธร'และ'พรรคอนาคตใหม่' ยืนตรงข้ามและเป็น'ไม้เบ่ือไม้เมา' กับ 
พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลตลอดมา 
    แต่วิกฤติ'โควิด-19'ครั้งน้ี นายกฯ พูดตอนหนึ่งขณะที่ออกอากาศเม่ือวานน้ีว่า...วิกฤตโควิดครั้งนี้ ใหญ่
และซับซ้อนมาก หน้าที่ของเราจึงต้องต่อสู้ไปด้วยกัน แบบเป็นหน่ึงเดียวทั้งประเทศ เราทุกคน จะต้องเป็น"ทีมประเทศ
ไทย"ด้วยกัน เราจะต้องหาความร่วมมือดึงทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงกลุ่มธุรกิจ ทุกกลุ่ม ทุกคน ที่มีความรู้
ความสามารถและพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศ เราต้องการคนเก่งที่มีอยู่มากมายในประเทศของเราให้มาร่วมมือกันน่ี
คือทีมประเทศไทย ไม่ว่าจะมาจากภาครัฐ จากมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยต่างๆมาจากภาคเอกชน และกลุ่มมหาเศรษฐี  
  " ผมขอให้พวกเราทุกคน ทํางานร่วมกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน ขอให้พวกเราใช้วิกฤตครั้งน้ี เป็นโอกาส
ที่จะช่วยสร้างประเทศไทยของเราให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้ง มีความเป็นปึกแผ่น และมีความเป็นหนึ่งเดียวกันของพ่ี
น้องคนไทยในช่วงเวลาที่ประเทศของเรากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก ขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันแสดง
พลังของความเป็นไทยออกมาอีกครั้ง ให้โลกได้เห็นว่าพวกเราคนไทยได้ร่วมมือช่วยเหลือกัน และต่อสู้ไปด้วยกัน โดย
ไม่มีสีเสื้อ และไม่มีฝัก มีฝ่ายทางการเมือง " 
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 เมื่อวันพฤหัสที่ 16 เมษาฯที่ผ่านมานางสมพร   เพ่ิงนําเงินสดบรรจุถุงละ 2,000 บาท พร้อมด้วยข้าวสาร 
และหน้ากากอนามัย มาแจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ทุกครัวเรือน รวมประมาณ 500 
ครัวเรือน ครัวเรือนละ 2,000 บาท บริเวณหลังชุมชนวัดหนามแดง หมู่ 3 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ  โดย
มีข่าวของบางสํานักเสนอว่า นางสมพร ทนไม่ไหวแล้วที่เห็นชาวบ้านลําบากในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤติ 'โควิด 19'  
  แต่ก็ยังมีคนมองว่า เป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่ เน่ืองจาก ต.บางแก้ว ที่นางสมพร ลงไปแจกนั้น  
อยู่ในเขตเลือกต้ังที่ 4 ที่เป็นฐานเสียงของพรรคอนาคตใหม่  โดยท้ังจังหวัดสมุทรปราการที่มี 7 เขตเลือกต้ัง ในการ
เลือกต้ัง ส.ส.ครั้งหลังสุด มีเขตเลือกต้ังที่ 4 เพียงเขตเลือกต้ังเดียวเท่าน้ันที่ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ได้รับเลือกต้ัง
เป็น ส.ส.  ขณะเดียวกันเขตเลือกต้ังที่ 5 ซึ่งอยู่ติดกัน "กรุงศรีวิไล สุทินเผือก" ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ก็โดน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ( กกต.) แจกใบเหลือง และ กกต.ย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกต้ัง เพ่ือให้ศาลฯมีคํา
วินิจฉัยสั่งให้เลือกต้ัง ส.ส.เขตเลือกต้ังที่ 5 กันใหม่   
  สรุปว่า จะมองว่าเป็นการสงเคราะห์ชาวบ้านหรือหวังผลทางการเมืองก็ได้ ก็แล้วแต่จะมอง  แต่การที่ 
พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ มีจดหมายเทียบเชิญนางสมพร ให้มาร่วม" ทีมไทยแลนด์ " ช่วยเหลือประเทศชาติ ในยาม
เผชิญวิกฤติ 'โควิด'  ในฐานะมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยคนหนึ่งในประเทศไทยในครั้งน้ี  สําคัญกว่าการลงพ้ืนที่ ต.บางแก้ว 
จ.สมุทราปราการ เป็นไหนๆ เพราะเป็นภาพกว้างของการช่วยเหลือคนทั้งประเทศ 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/427795 
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17 เมษายน 2563 - 20:18 น. 
โควิดยังไม่ทันซา...การเมืองเร่ิมหาช่องป่วน 
 
 
 
 
 
 
รายงานพิเศษ เจาะประเด็นร้อน : โควิดยังไม่ทันซา...การเมืองเริ่มหาช่องป่วน โดย ปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการ
บริหาร เนชั่นทีวี ช่อง 22 
 ฝ่ายความมั่นคงและทีมทีมปรึกษาด้านการเมืองของรัฐบาล ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมือง
ขั้วตรงข้ามที่หยิบฉวยสถานการณ์ที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกมาโจมตี
กดดันรัฐบาล โดยมีการเคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 จุดเปล่ียนที่ทําให้ฝ่ายการเมืองขั้วตรงข้ามตัดสินใจเริ่มขยับเคล่ือนไหวในตอนน้ี ก็คือสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ดูดีขึ้น มีผู้ติดเช้ือรายใหม่ตํ่าลงมาก จึงมีการจุดประเด็นให้รัฐบาลปลดล็อก 
ผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม โดยอ้างเหตุผลเพ่ือลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้กับพ่ีน้องประชาชน 
 กลุ่มการเมืองขั้วตรงข้ามทราบดีว่า ถ้าประเด็นเรียกร้องให้ปลดล็อก ผ่อนคลายมาตรการ เกิดจุดติด
ขึ้นมา จะทําให้เกิดกระแสถกเถียงกันในวงกว้าง เพราะจะมีบางกลุ่มที่ไม่ได้เดือดร้อน ต้องการให้ล็อกดาวน์ต่อไป เพ่ือ
ความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส แต่กลุ่มที่เดือดร้อนก็อาจทนรอต่อไปไม่ไหว ทําให้มีโอกาสสูงที่จะ
เกิดการตอบโต้กันแรงขึ้น เข้าทางของฝ่ายที่ต้องการให้เกิดความวุ่นวาย 
 กลุ่มการเมืองขั้วตรงข้ามรัฐบาลประเมินแล้วว่า การออกมาเคลื่อนไหวช่วงน้ีจะไม่ถูกต่อต้านจาก
ประชาชนส่วนใหญ่เหมือนช่วงต้นๆ ของการระบาด เพราะสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น และผู้ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการล็อกดาวน์มีเป็นจํานวนมาก โดยกลุ่มน้ีก็จะหยิบประเด็นการพลาดหวังเรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท มาขยาย
ผลสร้างความขัดแย้ง และปลุกกระแสต้านรัฐบาลให้มากย่ิงขึ้นด้วย ทั้งๆ ที่ผู้ที่พลาดหวังบางคนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
จริง และยังมีสิทธ์ิได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอ่ืนของรัฐบาล 
 เรื่องน้ีมีหลักฐานยืนยันค่อนข้างชัดจากการสร้างแฮชแท็กจนเป็นเทรนท์ยอดฮิตในทวิตเตอร์ คือ "#ทําไม
ไม่ได้ 5 พัน" ซึ่งถูกริเริ่มและป่ันกระแสโดย ส.ส.ของพรรคการเมืองสีส้ม ที่มีกลุ่มการเมืองนอกสภาคอยเคลื่อนไหวรับ
ลูกกัน 
 ขณะที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม จับมือกับผู้เห็นต่างจากรัฐ ปลุกกระแส
ต้านรัฐบาล โดนกล่าวหาว่าขัดขวางเรื่องการประกอบศาสนกิจ ทําให้เป็นประเด็นทางศาสนา และยังกล่าวหาว่า
รัฐบาลทอดท้ิงคนที่ไปทํางานมาเลเซีย โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างร้านต้มยํากุ้ง หรือ "แรงงานร้านต้มยํา" ซึ่งเป็นแรงงานท่ี
ทําเงินเข้าประเทศจํานวนมหาศาล มีการโจมตีว่าเลือกปฏิบัติ ทั้งที่จริงๆ แล้ว รัฐบาลก็กําลังดําเนินการช่วยเหลือ
แรงงานกลุ่มน้ีอย่างเต็มที่ 
 สําหรับการผ่อนคลายมาตรการเข้มในการควบคุมการแพร่ระบาดน้ัน จริงๆ เป็นแนวทางที่รัฐบาลสั่งการ
ให้ฝ่ายความมั่นคงศึกษาและเก็บข้อมูลอยู่แล้ว โดยมีการเสนอเง่ือนไขให้รัฐบาลพิจารณา 4 ข้อ ก่อนตัดสินใจผ่อน
คลายกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ 
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  1. อัตราการแพร่ระบาดช่วงเปลี่ยนฤดู จากหน้าร้อนเป็นหน้าฝน ช่วงเดือนเมษายนต่อเน่ืองถึงเดือน
พฤษภาคม 
  2. อัตราการแพร่ระบาดช่วงที่เปิดให้คนไทยจากประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางข้ามแดนผ่านพรมแดนทาง
บก 23 ช่องทางจาก 21 จังหวัด กลับมายังประเทศไทย และเข้าสู่กระบวนการกักกัน 14 วัน โดยเฉพาะใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเริ่มต้ังแต่วันพรุ่งน้ีเป็นต้นไป 
 3. ตัวเลขของผู้ป่วยโควิดที่หายป่วยแล้ว แต่กลับมาป่วยซ้ําอีกภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ โดยดูโมเดล
ของเกาหลีใต้ 
 และ 4. ช่วงเดือนแห่งการถือศีลอดของพ่ีน้องมุสลิม หรือเดือนรอมฎอน ซึ่งจะเริ่มช่วงวันที่ 24 หรือ 25 
เมษายนน้ี 
 โดยหากทั้ง 4 เรื่องน้ีไม่ทําให้ตัวเลขผู้ติดเช้ือรายใหม่เพ่ิมขึ้นสูงมาก รัฐบาลก็อาจผ่อนคลายมาตรการ
บางอย่างลง และใช้มาตรการเชิงป้องกัน โดยเฉพาะระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing อย่างเคร่งครัดแทน 
เพราะรัฐบาลก็ทราบดีว่า การใช้มาตรการเข้มข้นอย่างยืดเย้ือจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างรุนแรง 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/427788?adz= 
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17 Apr 2020 18:40 น.  
ยึดอํานาจนักการเมือง รัฐราชการ บริหารเบ็ดเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
คอลัมน์อยู่บนภู ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3567 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 19-22 เม.ย.63 โดย... กระบี่เดียวดาย  
            ปฏิบัติการสู้โควิด -19 ของรัฐบาลลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้มข้นเขม็งเกลียว
ขึ้นทุกขณะ ต้ังแต่ประกาศพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโรคระบาดโคโรน่า 
          แม้จะเป็นรัฐบาลผสมภายใต้พรรคแกนนําหลักอย่างพลังประชารัฐ และประกอบไปด้วยพรรคร่วมรัฐบาล
อย่างประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทย ชาติพัฒนา และพรรคเล็กพรรคน้อย 
           แต่จังหวะของการปิดสมัยประชุมสภาและโรคระบาดที่คุกคามรุนแรง จําเป็นต้องอาศัยความเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดและต้องใช้เงินงบประมาณจํานวนมาก พร้อมกับการปรับลด-เพ่ิมกฎระเบียบในการทํางานให้อํานายความ
สะดวกอย่างเต็มที่ ความคุ้นชินทางการบริหารแบบเบ็ดเสร็จน้ี นําไปสู่การริบคืนอํานาจหลายประการจากนักการเมือง
และพรรคร่วมรัฐบาล  
           ก่อนที่จะนําอํานาจอนุมัติ อนุญาตตรวจสอบ เหล่าน้ันไปใส่มือข้าราชการระดับสูงในแต่ละกระทรวง 
ทบวง กรม 
           กลายเป็นการบริราชการแบบ รัฐราชการ ที่ขับเคลื่อนโดยระบบราชการเป็นแกนหลัก และหัวหน้าทีมมา
จากตัวนายกฯ ซึ่งภูมิหลังก็คือข้าราชการ 
           ลองไล่เรียงไทม์ไลน์ก็จะเห็นชัดขึ้น 26 มี.ค. ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, 27 มี.ค. ต้ังปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเช้ือโควิด-19 
           ต้ังปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า, ต้ังปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สําหรับประชาชน 
           หลังจากน้ันมีการแต่งต้ัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
คณะกรรมการสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 
           ตามมาด้วยต้ังปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคม
และการขนส่งทั่วราชอาณาจักร 
          8 เม.ย. ต้ัง “หน่วยงานพิเศษ” คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนใน ศบค. เพ่ือทําหน้าที่ในการเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด-19 หน่วยงานที่ร่วมคือ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
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ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ประธานสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 
           14 เม.ย. ต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค
โควิด 
           15 เม.ย.ต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทํา
หน้าที่ติดตาม รวบรวม และบูรณาการข้อมูลที่เก่ียวกับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิค-19 รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตาม
มาตรการต่างๆ ของรัฐ วิเคราะห์ และจัดทําข้อเสนอแนะเพ่ือให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-
19 มีความครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม 
           พร้อมกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินมาตรการชดเชยรายได้ และเสนอแนะกลไกข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างแท้จริง เสนอต่อนายกรัฐมนตรี หรือศูนย์
ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้การจัดทํามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเร็ว 
          คณะกรรมการ ประกอบด้วย 1.ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการ 11 ท่าน คือ 
           ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (สตช.) และ ผู้อํานวยการสํานักงานงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
           คณะกรรมการชุดน้ี ไม่มีรัฐมนตรี หรือนักการเมือง เข้าร่วมเป็นกรรมการแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ก่อนหน้าน้ี ก็ไม่ได้ใช้บริการของรัฐมนตรี หรือ นักการเมืองมากนัก 
           คณะกรรมการ 11 อรหันต์ภายใต้การอํานวยการของนายกฯชุดน้ี เป็นคณะกรรมการที่ดูแลการใช้เงินกู้
ร่วม 1 ล้านล้านบาท จึงเป็นคณะที่สําคัญย่ิง ช้ีเป็น ช้ีตาย ทั้งธุรกิจ ชีวิตและนักการเมือง 
           ว่ากันว่าประเทศท่ีพัฒนาไปไม่ถึงไหน เพราะเราติดกับดักของระบบราชการที่อุ้ยอ้าย ขาดประสิทธิภาพ
และเต็มไปกฎข้อบังคับนานัปประการที่เป็นตัวถ่วง 
           กระนั้นการให้อํานาจการเมืองเต็มร้อยโดยการขาดการถ่วงดุลตรวจสอบก็อันตรายยิ่งนัก เพราะ
นักการเมืองมักย่ืนให้สิบแต่หยิบกลับคืนมาร้อย 
          เกิดเป็นคนไทย ไม่มีสิทธิเลือกที่ดีที่สุดจริงๆ 
           ห้วงเวลาน้ี จําต้องอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์ที่ทรงพลังยาวนานอย่างพรรคราชการไปก่อน 
           อยู่ภายใต้ระบบรัฐราชการ ที่ยังคงคาดหวังการนําพาผ่านพ้นโพยภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน 
           รอดโควิด แต่ติดบ่วงความหิวโหย ก็ไม่รอดเหมือนกัน !! 
 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/430305?as= 
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ภายในคํา ขอโทษ ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับปัญหา ชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 ภายในคํา ขอโทษ ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับปัญหา ชาวบ้าน - การออกมา “ขอโทษ” ประชาชน
โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จําเป็น 
 จําเป็นไม่เพียงเพราะว่า 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เท่าน้ัน 
หากเพราะ 1 เป็นการพูดถึง “เราไม่ทิ้งกัน” 
 พลันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดหรือ ถูกทําให้เข้าใจว่าพูดว่า โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จะสามารถ
จ่ายให้ได้เพียง 1 เดือนเท่าน้ัน 
ฝันเล็กๆ ของประชาชนก็แตกกระจาย 
สังคมเหน็แล้วและยอมรับแล้วว่า ประชาชนเดือดร้อนอย่างสาหัสจาก “สถานการณ์” 
 ไม่เพียงเพราะการแพร่ระบาดของไวรัส หากแต่ที่สําคัญเป็นอย่างมากยังเน่ืองแต่มาตรการ “เข้ม” ที่
ตามมาของรัฐบาลหลังสถานการณ์ “ฉุกเฉิน” 
ผลก็คือ ประชาชนตกงาน ประชาชนขาด รายได้ 
 ความหวังเพียงหน่ึงเดียวที่มีอยู่ท่ามกลางการโฆษณาของรัฐบาล คือ โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ด้วยเงิน
จํานวน 5,000 บาทต่อเดือน 
แต่แล้วคําพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เท่ากับดับฝัน 
สังคมสัมผัสได้ในความร้อนรนของรัฐบาลและของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 เห็นได้จากการออกมาช้ีแจงในลักษณะแก้ข่าว ไม่ว่าจะโดยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เท่ากับยอมรับในความผิดพลาดของ “นายกรัฐมนตรี” 
 หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ออกมากล่าวคํา “ขอโทษ” ต่อประชาชนในการสร้างความ
เข้าใจผิดจาก “คําพูด” ของตน 
หากไม่ร้ายแรงคงไม่ได้ยินคําว่า “ขอโทษ” 
ความร้ายแรงในที่น้ีสังคมอาจมองไปยังความรับผิดชอบของ “นายกรัฐมนตรี” 
ทั้งๆที่ในความเป็นจริง มาจากความเป็นจริงที่ประชาชนและชาวบ้านประสบปัญหา ได้รับความเดือดร้อนจาก 
“มาตรการ” ของรัฐบาลมากกว่า 
เป็นความเดือดร้อนจริง เป็นความหนักหนาสาหัสจริง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_3968729 
 


