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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 เมษายน 2563 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ กกต. ยุตสิอบ ส.ส.รัฐบาล แจกเงิน 500 ซื้อเสยีง เลือกตั้งซ่อมนครปฐม 4 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ จะเอาให้ได้ ! 6 พรรคฝ่ายค้านท าหนังสือบีบนายกฯ เปิดประชุม 5 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดช่อง ส.ส.ค้านค่าใช้จ่ายเงินเกิน ยกไปค านวณ ลต.ครั้งหน้า 7 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'หญิงหน่อย' ถึงกับอ้ึง!ตัดงบบัตรทอง ในขณะที่ Covid ก าลังระบาด 9 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วัฒนา' ลั่น! หากเป็นรัฐบาลจะทุ่มยกระดับให้'ไทย-เทศ'กล้ากินอาหารนอกบ้าน 10 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'กนก'  ไม่ไหวจะทน!จ้วงยับ 'วัฒนา' เล่นการเมืองได้อย่างเสมอต้นเสมอ teen 11 
7 มติชนออนไลน์ แห่สมัครนั่ง กสม.เพียบ ฮือฮา ‘เทพเทือก’ ชง ‘สุชาติ ชวางกูร’ อดีต 12 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ แม่ยก ปชป. โวยลั่น!ฉันไม่ใช่แม่ยกริดสีดวง โถๆ ใครจะท าลายรัฐบาล 14 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ผู้กองปูเค็ม' ช าแหละ 'วาทกรรมชังชาติ' ติดเชื้อมากมันก็ด่า 15 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ เปิดช่อง ส.ส.ค้านค่าใช้จ่ายเงินเกิน ยกไปค านวณ ลต.ครั้งหน้า                 16 
11 ข่าวสดออนไลน์ พท. ร้อง “บิ๊กตู่” เลื่อนเปิดเทอม อีก 1 เดือน ชี้ไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์ 18 
12 ข่าวสดออนไลน์ เปิดรายชื่อ มหาเศรษฐีเคลื่อนไหวขานรับ จดหมาย บิ๊กตู่ ขอร่วมสู้โควิด 19 
13 ข่าวสดออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้ง‘ตั๊น จิตภัสร์’ เป็น กมธ.ต ารวจ 20 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ ปปช.แจงตีตกคดี 'วัฒนา -พวก' เร่งรัดให้สภา อบต. คลองด่านอนุมัติใช้

พ้ืนที่ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
21 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ จะเอาให้ได้ ! 6 พรรคฝ่ายค้านท าหนังสือบีบนายกฯ เปิดประชุมสมัยวิสามัญ 23 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประธานวิปฯ ค้านเปิดสภาฯ สมัยวิสามัญ ถามติดโควิดใครรับผิดชอบ 25 
17 ไทยรัฐออนไลน์ รถเข็นคันละ 1.5 แสน "ศรี" ปลิ้นไส้ กฟผ.-แพงเว่อร์ สนธิรัตน์ เต้น-ตั้ง กก.สอบ 26 
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย ผู้เชี่ยวชาญประจ ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบวัสดุอุปกรณ์                   
ให้บุคลากรทางการแพทย์ (CSR) ประจ าโรงพยาบาลต่างๆ จ านวน 7 แห่ง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย และป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

         
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
มอบวสัดอุปุกรณ ์ใหบ้คุลำกรทำงกำรแพทย ์(CSR) ประจ ำโรงพยำบำลตำ่งๆ 
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กกต. ยุติสอบ ส.ส.รัฐบาล แจกเงิน 500  
ซื้อเสียง เลือกตั้งซ่อมนครปฐม 
23 เม.ย. 2563-16:48 น. 
 
 

 

กกต. ยุติสอบ”เผดิมชัย สะสมทรัพย์” ส.ส.รัฐบาล ปมแจกเงินซื้อเสียง เลือกตั้งซ่อมนครปฐม 
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ค าวินิจฉัยยุติเรื่องสอบค า

ร้อง ตามที่กกต. ประกาศก าหนดให้วันที่ 23 ต.ค.2562 เป็นวันเลือกตั้งเขต 5 นครปฐม แทนต าแหน่งที่ว่าง มีค า
ร้องกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีความปรากฏต่อกกต. ว่า  ด.ต.ผ่าง ประเสริฐสันเทียะ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.
นครปฐม(ผู้ถูกกล่าวหาที่1) และนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. เขต5 นครปฐม หมายเลข1 
พรรคชาติไทยพัฒนา(ผู้ถูกกล่าวหาที่2) ได้กระท าอันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
ส.ส. 61 คือ ข้อกล่าวหาที่1 ด.ต.ผ่าง จัดท าให้ เสนอ ให้สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย อันเป็นการ
ฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.61 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) ข้อกล่าวหาที่2 ด.ต.ผ่าง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฏหมายกระท าการใดใดเพื่อเป็นแก่นายเผดิมชัย อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วย
การเลือกตั้งส.ส. มาตรา 78 

กกต. ได้พิจารณารายงานการไต่สวนและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ความว่ามีผู้แจ้งว่าก่อนวันเลือกตั้ง
ประมาณ 5 วันที่ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม ภรรยาของด.ต.ผ่างให้เงิน 500 บาทแก่พยานและขอให้
ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัยจากการไต่สวนผู้แจ้ง 
และพยานทั้งสองคนให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนว่า ในวันที่ 21 ต.ค.62 ภรรยาของด.ต.ผ่างให้
เงิน 500 บาท แก่ผู้จงเพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่นายเผดิมชัย แต่ต่อมาผู้แจ้งให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสืบสวน
และไต่สวนว่าภรรยาของด.ต.ผ่าง มอบเงิน 500 บาทให้แก่ผู้แจ้งโดยพูดว่า “ หนูเงินมาใช้หนี้” และ “อย่าลืม
เบอร์1ด้วยนะ” และพยานให้ถ้อยค าว่า ตามที่ได้ให้ข้อมูลว่าเกิดจากความเข้าใจผิดโดยเงิน 500 บาทดังกล่าวเป็น
การช าระหนี้จากมูลกู้ยืมเงิน พยานหลักฐาน ดังกล่าวจึงมีน้ าหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือ  และจากการตรวจพิสูจน์ราย
พิมพ์นิ้วมือในธนบัตรของกลางไม่พบว่ามีลายนิ้วมือแฝงของบุคคลใดประกอบกับไม่มีพยานยืนยันว่าด.ต.ผ่างมี
พฤติการณ์ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกระท าการอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่นายเผดิมชัย ข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้
ว่านายเผดิมชัยและด.ต.ผ่างกระท าการผิดกฎหมาย 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4004438  

  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4004438
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จะเอาให้ได้ ! 6 พรรคฝ่ายค้านท าหนังสือบีบนายกฯ เปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:04 น. 

 
 

23 เม.ย.63 - ที่ห้องประชุมชั้น 10 ที่ท าการพรรคเพ่ือไทย มีการประชุมของหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรค 
ในการเตรียมท าหนังสือถึง นายกรัฐมนตรีและประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาแนว
ทางแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 และการเสนอให้มีการใช้พรก.กู้เงิน อย่งามีประสิทธิภาพ การประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าพรรค
ทุกพรรคมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขาดแต่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และผู้น าฝ่ายค้านใน
สภาฯ ที่ติดภารกิจในต่างจังหวัด แต่ได้ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์มาแทน 
เวลา15.00น. นายภูมิธรรมกล่าวภายหลังการประชุมว่า การแก้ไขปัญหาโควิด เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน จึงขอเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ หาทางออกให้ประเทศ ให้ส.ส.ได้สะท้อน
เสียงประชาชน ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกทาง ฝ่ายค้านจะท าหนังสือถึงนายกฯและประธานสภาฯ เพ่ือขอเปิด
ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้วนหน้า รวดเร็ว เพราะการใช้เงินจากเงินกู้ที่
เป็นเงินล่วงหน้าในอนาคต ต้องมียุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพมากที่สุด การเปิดประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
จะท าให้ทุกฝ่ายสบายใจ ไม่ใช่ปล่อยให้มีการใช้งบประมาณไปโดยไม่มีการตรวจสอบ ส าหรับพรก.ฉุกเฉิน ที่จะหมดลงใน
วันที่30เม.ย. วันนี้มาตรการสาธารณสุขท าได้ดีพอสมควร จึงไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต่อพรก.ฉุกเฉินต่อไป แค่ใช้
กฎหมาย มาตรการทั่วไป น่าจะควบคุมได้ นอกจากนี้ในหนังสือที่หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านลงนาม จะยื่นถึงนายกฯใน
วันที่24เม.ย. 

นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญของสภาฯ 
จ าเป็นต้องใช้เสียงส.ส.หนึ่งในสาม หรือ 246 เสียง แต่ฝ่ายค้านมี213 เสียง จ าเป็นต้องขอเสียงส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและสว.
อีก 33เสียง จากนี้จะเร่งประสานไปยังวิปรัฐบาล ที่จะมีการหารือในวันที่ 27เม.ย. เพ่ือให้มีการเร่งพิจารณาเรื่องของฝ่าย
ค้าน เพราะในส่วนของฝ่ายค้าน เชื่อว่าการให้ส.ส.แต่ละคนลงชื่อทั้ง 213เสียง จะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ เราขอเรียกร้อง
ไปยังรัฐบาล ขอให้ความร่วมมือ เพราะข้อติดขัดในการประชุมสภาฯ เรื่องการควบคุมโรค ตอนนี้ท าได้ดีขึ้น ห้องประชุม
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สุริยันต์เสร็จเรียบร้อย เชื่อว่าจะรองรับการประชุม โดยมีระยะห่างระหว่างบุคคลได้ หวังว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาล จะเห็นถึง
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนและจะรับฟังความคิดเห็นฝ่ายค้าน แม้การประชุมสภาสมัย
สามัญ เปิด22พ.ค. แต่กว่าจะประชุมได้คือ 27-28พ.ค. กระบวนการขอเปิดสมัยวิสามัญ หากจะให้เร็วที่สุดคือ ให้นายกฯ
เป็นผู้ด าเนินการเร็วที่สุด จะเปิดได้ในปลายเดือนเม.ย. ส่วนกระบวนการสภาฯเร็วสุดคือต้นเดือนพ.ค. ซึ่งไม่ว่าอย่างไร 
ถือว่าเร็วกว่ากระบวนการปกติอยู่ดี ส าหรับจดหมายที่จะท าถึงนายกฯ ขณะนี้หัวหน้าพรรคทุกคนได้ลงนามแล้ว และ
เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ 

นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ กล่าวว่า ขอบคุณบุคคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกัน
แก้ปัญหาไวรัสโควิด โดยการขอเปิดประชุมสภาฯวิสามัญของฝ่ายค้าน เพ่ือต้องการเสนอแนะให้รัฐบาลน าไปปรับใช้  
แก้ไขปัญหา เพราะทุกวันนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ ซึ่งปัญหาหลังจากหมดโควิด ยังมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจตามมาอีก ดังนั้นเราจึงต้องทั้งรีบแก้ไขและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดข้ึน. 
 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64070  

  

https://www.thaipost.net/main/detail/64070


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 
 

เปิดช่อง ส.ส.ค้านค่าใช้จ่ายเงินเกิน ยกไปค านวณ ลต.ครั้งหน้า 
พุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.37 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกต.แจงปม พรรคการเมือง-ส.ส. ให้เงินเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด ต้องค านวณค่าใช้จ่าย
เลือกตั้งครั้งหน้า โดยเลขาฯ กกต.เป็นผู้บันทึกค่าใช้จ่าย แต่พรรค-ส.ส.ที่ไม่เห็นด้วย สามารถ
คัดค้านได้ 
  เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจ “พรรคการเมืองดี การเมืองดี บ้านเมืองดี สร้าง
การเมืองที่ดีด้วยพลเมือง” ซึ่งส านักงานกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดูแลอยู่นั้น 
ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ส.ส.หรือพรรคการเมืองมีแนวทางในการปฏิบัติเมื่อให้เงินหรือทรัพย์สินในโอกาส "มีเหตุอัน
สมควร" COVID -19 อย่างไร 

โดยสนง.กกต.มีแนวทางบันทึกการให้เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไปอย่างไร ทั้งนี้
หลักการความเสมอภาคในการแข่งขันในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยให้หาเสียงล่วงหน้าได้ แต่ให้น าเงินที่หาเสียงล่วงหน้า
ไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  โดยโอกาสในการให้ เมื่อมีเหตุอันสมควร เกิดภัยพิบัติ หรือ ภัยอ่ืนๆ 
เช่น Covid -19 เป็นต้น 

โดยผู้ให้มี 4 ประเภท คือ พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองที่เป็น ส.ส. ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยจ านวนเงินส าหรับพรรคการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ในแต่ละโอกาส ถ้า
เกิน 3,000,000 บาทให้น าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ส่วนกรณี ส.ส.  หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ในแต่ละโอกาส ถ้าเกิน 300,000 บาทให้น าไป
รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
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ทั้งนี้ผลของการให้ หากให้เกินจ านวนที่ก าหนด ให้น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งต่อ โดย หลักเกณฑ์ใน
การน าไปรวมคือ 1.พรรคการเมืองให้ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการ เมือง เช่น ทรัพย์สินของพรรคการเมือง แต่ให้
สมาชิกพรรคน าไปแจกจ่ายในเขตพ้ืนที่ ให้น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง เป็นต้น 
2.ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 3.ส.ส. 
แบบบัญชีรายชื่อให้ หรือ ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้นอกเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 4. 
ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ในเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส.ผู้นั้น ส่วนจ านวนครั้งในการให้ในแต่ละ
โอกาส สามารถให้ได้หลายครั้ง แต่ต้องน าจ านวนเงินที่ให้ทุกครั้งในโอกาสนั้นๆ มารวมกันว่าเกินหรือไม่เกินจ านวนตามที่ 
กกต.ก าหนด                          

ส่วนเกณฑ์การน าไปรวม ถ้าให้ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไม่ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย เช่น พรรคการ เมืองให้ 
3,000,000  บาท หรือบุคคลให้ 300,000 บาท  แต่หากให้เงินเกินวงเงินที่ กกต.ก าหนดต้องน า"จ านวนที่ให้เกินทั้ง
จ านวน"ไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่"จ านวนที่เกิน"วงเงินที่ก าหนด เช่น พรรคการเมืองให้ 3,500,000 บาท 
ต้องน าเงินจ านวนดังกล่าวทั้งจ านวนไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่น าจ านวน 500,000 บาทไปรวม หรือ บุคคลให้ 350,000 
บาท ต้องน าเงินที่ให้ดังกล่าวทั้งจ านวนไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่ 50,000 บาท เป็นต้น 
ส่วนการบันทึกค่าใช้จ่าย เมื่อความปรากฏ ส านักงาน กกต.จะรวบรวมข้อเท็จจริงการให้แต่ละโอกาส เพ่ือเสนอ กกต.สั่ง
ให้เลขาธิการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี และแจ้งให้พรรคการเมืองและบุคคลดังกล่าวทราบ ซึ่งพรรคการเมืองหรือ
บุคคลดังกล่าวที่ไม่เห็นด้วยมีสิทธิยื่นคัดค้านได้ 

หลังจากนั้นพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องน าค่าใช้จ่ายตามบันทึกค่าใช้จ่าย ไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งครั้งต่อไป ตามมาตรา 67 เพ่ือรายงานให้ กกต. ทราบและตรวจสอบต่อไป ว่าเกินวงเงินการเลือกตั้งที่ กกต.
ก าหนดหรือ เป็นเท็จหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/770459 

 
   

https://www.dailynews.co.th/politics/770459
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'หญิงหน่อย' ถึงกับอึ้ง!ตัดงบบัตรทอง ในขณะที่ Covid ก าลังระบาด 
24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:02 น. 

 
 

24 เม.ย.63 - คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดย
มีเนื้อหาดังนี้ ดิฉันขอค้านการตัดงบ ”บัตรทอง” 2,400 ล้านบาท และตัดงบกระทรวงสาธารณสุขอีก 1200 ล้านบาท 
เพ่ือน าไปตั้งเป็นงบส ารองฉุกเฉินน ามาใช้จ่ายแก้ปัญหาโควิด-19 ในขณะที่ Covid ก าลังระบาดแทนที่จะจัดงบเพ่ิมให้ 
รพ. แพทย์ พยาบาล ได้มีก าลังไปต่อสู้กับ covid อย่างเต็มที่ แต่กลับไปตัดงบบัตรทอง 

ทั้งที่งบในการรักษา และตรวจเชื้อ Covid ก็ต้องเบิกจากงบบัตรทองทั้งสิ้น จึงควรให้งบเพ่ิม เพ่ือให้รพ. แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มีก าลังไปสู้กับ Covid อย่างเต็มที่ แต่รัฐบาลกลับไปตัดงบบัตรทองเฉยเลย ทั้งที่
งบประมาณปี 63 มีสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาท มีงบฟุ่มเฟือย ไม่จ าเป็นเร่งด่วนมากมาย ที่ควรตัด ทั้งซื้ออาวุธ สร้างตึกใหม่ 
ซื้อรถใหม่ อบรมสัมนาดูงาน ฯลฯ แต่กลับเลือกตัดงบประมาณที่มีไว้เพ่ือรักษาชีวิตประชาชน ทั้งที่ศัตรูของชาติวันนี้คือ 
เชื้อโรคตัวเล็กๆ ที่ใช้รถถัง เรือด าน้ าไปปราบไม่ได้นะคะ การตัดงบบัตรทองในครั้งนี้จะท าให้ รพ. ต่างๆทั่วประเทศ 
ประสบปัญหามากขึ้น ในขณะที่การระบาดCovid ได้ท าให้ภาระของรพ. มากขึ้นอยู่แล้ว งบประมาณก็ไม่เพียงพอ 
อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือต่างๆ ก็ขาดแคนแม้แต่หน้ากากอนามัย ชุดPPE ส าหรับแพทย์ พยาบาล แต่ละรพ. ก็ต้อง
ขอรับบริจาคกันเอาเอง ตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาดจนถึงปัจจุบันก็ยังขาดแคลนอยู่ ดิฉันขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องการ
ตัดงบบัตรทอง และงบของกระทรวงสาธารณสุข รวม 3,600 ล้านบาท ท่านอาจจะไม่ใช่ที่คนสร้างให้เกิดนโยบายประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า หรือ ”บัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค” แต่ได้โปรดอย่าเป็นผู้ท าลายโครงการที่ช่วยรักษาชีวิตและ
สุขภาพของคนไทยเลย 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64093  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/64093
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'วัฒนา' ลั่น! หากเป็นรัฐบาลจะทุ่มยกระดับให้'ไทย-เทศ'กล้ากินอาหารนอกบ้าน              
ได้อานิสงส์ทางการเมืองอีกด้วย 
24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:14 น. 

 
 

24 เม.ย.63- นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย จ าเลยคดีทุจริตโครงการบ้านเอ้ือาทร โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ว่าการผ่อนคลายมาตรการเพ่ือให้ประชาชนได้กลับไปท ามาหากินไม่ควรพิจารณา
ตามพ้ืนที่ (Area Based) เพราะจังหวัดส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่อนผันก่อนจะเป็นเมืองเล็กจึงไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศในภาพรวม การผ่อนผันจึงควรพิจารณาตามประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนยากจนและไม่สุ่มเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อมากกว่า 

มนุษย์หลังโควิด-19 จะให้ความส าคัญด้านสุขภาพและสุขลักษณะ (Health & Hygienity) หากผมเป็นรัฐบาล
ผมจะร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่โลกยอมรับท าโครงการเสริมสมรรถนะ (Capacity Building) ให้กับคนไทย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและบริการ เช่น เกษตรกร โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมการผลิต
อาหารและการให้บริการที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
โครงการดังกล่าวรัฐควรออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงและออกใบรับรองให้ผู้เข้ารับการอบรมอันเป็น
การลงทุนภาครัฐที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพราะจะท าให้ลูกค้าทั้งที่เป็นคนไทยและต่างประเทศมีความมั่นใจกล้า
กินอาหารนอกบ้านและกล้าใช้บริการถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐาน
ด้านอาหารและบริการของคนไทยให้อยู่ในระดับโลกซ่ึงเป็นอนาคตทางธุรกิจที่เราแข่งขันได้ 
โครงการนี้นอกจากจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศแล้ว รัฐบาลยังจะได้อานิสงส์ทางการเมืองอีกด้วย 
เพราะท าให้คนไทยมีรายได้ มีงานท าไม่ฟุ้งซ่าน จะได้ไม่มีเวลาออกมาไล่รัฐบาล. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64088 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/64088
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'กนก' ไม่ไหวจะทน!จ้วงยับ 'วัฒนา' เล่นการเมืองได้อย่างเสมอต้นเสมอ teen ฝากบอกเจ้านายด้วย... 
24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:36 น. 

 
 
24 เม.ย.63 - นายกนก รัตน์วงศ์สกุล  พิธีกรายการข่าวชื่อดัง  โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กKanok 

Ratwongsakul Fan Page ว่า ยังเป็นคนที่ "เล่นการเมือง" ได้อย่างเสมอต้นเสมอ teen ไม่ว่านานาชาติจะชมเชยทีม
ประเทศไทย ที่สู้รบกับไวรัสได้อย่างดียิ่ง แต่ก็ยังหาช่องแซะ ก่นด่ารัฐบาลได้เรื่อยๆ "..เพราะนั่นเป็นความคิดของพวกผม
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว" เดี๋ยวนะ "พวกผม" นี่ มีคุณสมคิดรวมอยู่ด้วยมั๊ย..  ต้องมีสิ ตอนที่คุณสมคิด เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง คุณยังเป็นรองเลขาฯนายกฯอยู่เลย เมื่อคุณสมคิดเป็นหนึ่งใน "พวกผม" นั่งเป็นที่ปรึกษาให้สมัยที่ 
"เจ้านายเหลี่ยม" เป็น รมว.ต่างประเทศ เป็นรองนายกฯ จนทักกี้ประจักษ์จริง แต่งตั้งให้คุมกระทรวงการคลัง  เมื่อวาน
คุณสมคิดพูดในกรอบฟ้ืนฟู สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ให้ความส าคัญเศรษฐกิจภายใน เพราะการส่งออก
และการท่องเที่ยว คงต้องใช้เวลา แต่นายเอ้กอีเอ้กนี่ ให้สร้างความเชื่อม่ันธุรกิจท่องเที่ยว และเคลมหยุมหยิมว่าเป็นของ    

"พวกผม" "ความคิดของพวกผม" หรือ "ความคิดของคุณสมคิด" กันแน่? ถ้าเป็นนโยบาย..เป็นความคิดของเขา 
ที่คิดค้นขึ้นมาให้พรรคไทยรักไทยไปบรรจุเป็นนโยบาย แล้วเขาจะหยิบมาใช้ในยามนี้ มันผิดหรือ..  ถ้าช าแหละนโยบาย
ไทยรักไทยจริงๆ คุณทักขี้ย่อมรู้ดีว่า อันไหนมาจากคุณสมคิด แล้วอันไหนเป็นของคนอ่ืน.. ฝากบอกเจ้านายคุณด้วย เอา
เงินที่โกงจากประเทศชาติไปใช้..ยังไร้ยางอาย! ประชาชนแทบเป็นลม! 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64096 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/64096
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แห่สมัครนั่ง กสม.เพียบ ฮือฮา ‘เทพเทือก’ ชง ‘สุชาติ ชวางกูร’ อดีตนักร้องดัง ‘บิ๊กแป๊ะ’ 
อดีตปลัด กห. ชิงด้วย 
วันท่ี 23 เมษายน 2563 - 19:31 น. 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2154221  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2154221
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แม่ยก ปชป. โวยลั่น!ฉันไม่ใช่แม่ยกริดสีดวง โถๆ ใครจะท าลายรัฐบาล  
นอกจากท าลายตัวเองเพราะไร้ฝีมือ 
24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08:31 น. 

 
 
  24 เม.ย.63- นางกาญจนี วัลยะเสวี หรือ ติ๊งต่าง เจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับและแกนน ากลุ่มชาวไทยหัวใจ
รักสงบ แม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กKanjanee Valyasevi ว่า ติ่งว่ามีคนอยากให้ปชช.ติดโควิด
เยอะๆ จะได้ท าลายรบ. โถๆถ้ารบ.ท าดีใครก็ท าอะไรไม่ได้ นอกเสียจากจะท าลายตัวเองเพราะไร้ฝีมือ 
ใครที่ตั้งชื่อว่าฉันเป็นแม่ยกริดสีดวง ขอบอกว่าไม่ได้เป็นริดสีดวงเพราะไม่ได้ท าตัวผิดเพศเหมือนนายขี้ทูต ฮาๆๆ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64090 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/64090
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'ผู้กองปูเค็ม' ช าแหละ 'วาทกรรมชังชาติ' ติดเชื้อมากมันก็ด่า ติดเชื้อน้อยมันก็สงสัย แต่โชค
ดีของประเทศ ที่คนชังชาติเป็นชนกลุ่มน้อย 
24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 07:52 น. 
 
 

 
 

 
24 เม.ย.63 - ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล หรือ "ผู้กองปูเค็ม"  แกนน าการ์ดชาตินิยม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดังนี้ 

"ติดเชื้อมากมันก็ด่า ติดเชื้อน้อย มันก็สงสัย #วาทกรรมชังชาติ" "ประเทศเราโชคดี ที่คนชังชาติเป็นชนกลุ่มน้อย พวกมัน
ก าลังอิจฉาเรา" "เป็นครั้งแรกท่ีเห็นด้วยถ้าชังชาติจัดม็อบ อยากเห็นว่ามันมากันกี่ตัว" 
 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64087 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/64087


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 

 

เปิดช่อง ส.ส.ค้านค่าใช้จ่ายเงินเกิน ยกไปค านวณ ลต.ครั้งหน้า                 

พุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.37 น. 

 

 

  

                     

 

กกต.แจงปม พรรคการเมือง-ส.ส. ให้เงินเกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด ต้องค านวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งหน้า โดย
เลขาฯกกต.เป็นผู้บันทึกค่าใช้จ่าย แต่พรรค-ส.ส.ที่ไม่เห็นด้วย สามารถคัดค้านได้         
          เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจ “พรรคการเมืองดี การเมืองดี บ้านเมืองดี สร้างการเมือง
ที่ดีด้วยพลเมือง” ซึ่งส านักงานกิจการพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ดูแลอยู่นั้น ได้โพสต์
ข้อความระบุว่า ส.ส.หรือพรรคการเมืองมีแนวทางในการปฏิบัติเมื่อให้เงินหรือทรัพย์สินในโอกาส "มีเหตุอันสมควร" 
COVID -19 อย่างไร 
 โดยสนง.กกต.มีแนวทางบันทึกการให้เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งต่อไปอย่างไร ทั้งนี้
หลักการความเสมอภาคในการแข่งขันในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยให้หาเสียงล่วงหน้าได้ แต่ให้น าเงินที่หาเสียงล่วงหน้า
ไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  โดยโอกาสในการให้ เมื่อมีเหตุอันสมควร เกิดภัยพิบัติ หรือ ภัยอ่ืนๆ เช่น 
Covid -19 เป็นต้น 
 โดยผู้ให้มี 4 ประเภท คือ พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองที่เป็น ส.ส. ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยจ านวนเงินส าหรับพรรคการเมืองให้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ในแต่ละโอกาส ถ้า
เกิน 3,000,000 บาทให้น าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ส่วนกรณี ส.ส. หรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ในแต่ละโอกาส ถ้าเกิน 300,000 บาทให้น าไป
รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
   ทั้งนี้ผลของการให้ หากให้เกินจ านวนที่ก าหนด ให้น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งต่อ โดย 
หลักเกณฑ์ในการน าไปรวมคือ 1.พรรคการเมืองให้ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการ เมือง เช่น ทรัพย์สินของพรรค
การเมือง แต่ให้สมาชิกพรรคน าไปแจกจ่ายในเขตพ้ืนที่ ให้น าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง เป็นต้น 
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2.ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองให้ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง 

3.ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อให้ หรือ ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้นอกเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือเป็นค่ าใช้จ่ายของพรรค
การเมือง  

4. ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ในเขตเลือกตั้งของตน ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของ ส.ส.ผู้นั้น ส่วนจ านวนครั้งในการ
ให้ในแต่ละโอกาส สามารถให้ได้หลายครั้ง แต่ต้องน าจ านวนเงินที่ให้ทุกครั้งในโอกาสนั้นๆ มารวมกันว่าเกินหรือไม่เกิน
จ านวนตามที่ กกต.ก าหนด 
 ส่วนเกณฑ์การน าไปรวม ถ้าให้ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดไม่ต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย เช่น พรรคการ เมืองให้ 
3,000,000  บาท หรือบุคคลให้ 300,000 บาท  แต่หากให้เงินเกินวงเงินที่ กกต.ก าหนดต้องน า"จ านวนที่ให้เกินทั้ง
จ านวน"ไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่"จ านวนที่เกิน"วงเงินที่ก าหนด เช่น พรรคการเมืองให้ 3,500,000 บาท 
 ต้องน าเงินจ านวนดังกล่าวทั้งจ านวนไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่น าจ านวน 500,000 บาทไปรวม หรือ บุคคลให้ 
350,000 บาท ต้องน าเงินที่ให้ดังกล่าวทั้งจ านวนไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่ 50,000 บาท เป็นต้น 

ส่วนการบันทึกค่าใช้จ่าย เมื่อความปรากฏ ส านักงาน กกต.จะรวบรวมข้อเท็จจริงการให้แต่ละโอกาส เพ่ือเสนอ 
กกต.สั่งให้เลขาธิการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วแต่กรณี และแจ้งให้พรรคการเมืองและบุคคลดังกล่าวทราบ ซึ่งพรรค
การเมืองหรือบุคคลดังกล่าวที่ไม่เห็นด้วยมีสิทธิยื่นคัดค้านได้ 
 หลังจากนั้นพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องน าค่าใช้จ่ายตามบันทึกค่าใช้จ่าย ไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งครั้งต่อไป ตามมาตรา 67 เพ่ือรายงานให้ กกต. ทราบและตรวจสอบต่อไป ว่าเกินวงเงินการเลือกตั้งที่ กกต.
ก าหนดหรือ เป็นเท็จหรือไม่. ... 
 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/770459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/770459


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

18 

 

 

 

12:05 น.23 เม.ย. 2563 

พท.ร้อง “บิ๊กตู่” เลื่อนเปิดเทอม อีก 1 เดือน ชี้ไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์  

     

  

 

-  

 

พท.ร้อง “บิ๊กตู”่ เลื่อนเปิดเทอม อีก 1 เดือน ชี้ไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์ 

วันที่ 23 เม.ย. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผู้ปกครองฝากข้อร้องเรียนไป
ยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ว่าจากเดิมที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้
สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พ.ค. เป็นวันที่ 1 ก.ค. ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่ายังไม่มีความพร้อมและกังวลว่าการระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังไม่บรรเทาเบาบางลง จะกระทบกับสุขภาพ
พลานามัยของเด็กนักเรียน 

 หลายฝ่ายเกรงว่าเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วการกระจายของเชื้อไวรัสจะเพ่ิมมากขึ้นเพราะมีนักเรียนเป็นจ านวนมาก 
จึงอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเลื่อนการเปิดการเรียนออกไปเป็นวันที่ 1 ส.ค.ได้หรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กๆ 
จะปลอดภัย 

ส่วนกรณีการเรียนออนไลน์นั้นคงจะล าบากเพราะหลายครอบครัวไม่มีความพร้อม ไม่มีคอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษา 
รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยยังไม่รองรับการเรียนออนไลน์ เมื่อรัฐไม่มีความพร้อมก็ไม่ควรเปิดให้เรียน
ออนไลน์ จะให้เรียนผ่านมือถือคงยากส าหรับเด็กบางช่วงอายุ เพราะธรรมชาติเยาวชนจะไม่อยู่นิ่ง ดังนั้นนโยบายเรียน
ออนไลน์ยังไม่ตอบโจทย์สังคมไทย 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4002334 

 

 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4002334
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12:45 น.23 เม.ย. 2563 

เปิดรายช่ือ มหาเศรษฐเีคลื่อนไหวขานรับ จดหมาย บิ๊กตู่ ขอร่วมสู้โควิด  

 

 

 

 

จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ท าหนังสือถึงเศรษฐีไทย เพื่อขอ
ค าแนะน าและขอความร่วมมือและค าแนะน าในช่วงสถานการณ์โควิด 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ความเคลื่อนไหวหลังการท าจดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐี เริ่มมีผู้ตอบรับค าขอ โดย
พบว่า นายชูชาติ เพ็ขรอ าไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) นายฉัตรชัย แก้วบุตตา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและกลุ่มศรีสวัสดิ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
โดยทั้งหมดพร้อมยินดีและพร้อมช่วยเหลือเพ่ิมเติม และพร้อมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

 ผู้สื่อข่าวรายงาน เพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ นายประยุทธ มหากิจศิริ นักธุรกิจชาวไทย ประธานกรรมการกลุ่ม
บริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ปส์ เจ้าของบริษัทไทยน็อคซ์ สเตนเลส และไทย คอปเปอร์ ซึ่งเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเลควูด จาก
ฉายา"เจ้าพ่อเนสกาแฟ ก็ได้รับจดหมายจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม แล้วเช่นกัน ขณะนี้
อยู่ระหว่างการท าเอกสารตอบกลับ 

เช่นเดียวกับ นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และ กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ที่ได้รับจดหมายรับเชิญจาก
พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมทีมไทยแลนด์สู้วิกฤติโควิด-19 เช่นกัน โดยก่อนหน้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ได้ท าโครงการ “บี.
กริม ปันน้ าใจ สู้ภัยโควิด-19” อนุมัติงบประมาณบริจาคเบื้องต้นกว่า 46 ล้านบาท บริจาคเงิน สิ่งของจ าเป็น เช่น 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันชีวิต และถุงยังชีพ ให้สถานพยาบาลประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงผ่านองค์กรการกุศล 

 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4002589 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4002589
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16:37 น. 23 เม.ย. 2563 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้ง‘ตั๊น จติภัสร’์ เป็น กมธ.ต ารวจ  

      

 

-  

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ กฤษดากร เป็นกมธ.ต ารวจแทน นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 

ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้  

 
วันที่ 23 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องตั้งกรรมาธิการการต ารวจแทนต าแหน่งที่

ว่าง ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการต ารวจนั้น 

เนื่องจากนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการต ารวจ เพราะลาออก และใน
คราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2563 ที่ประชุมเห็นชอบตั้ง นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร เป็นกรรมาธิการแทน 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4004411 

 

 

 
 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4004411
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23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:39 น.       

ปปช.แจงตีตกคดี 'วัฒนา -พวก' เร่งรัดให้สภา อบต. คลองด่านอนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้างบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย ไม่เกี่ยวคดีที่ศาลพิพากษาจ าคุกไปแล้ว  

 

 

 

    

 

23 เม.ย.63 - นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
แถลงชี้แจงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกมาเปิดเผยว่า ป.ป.ช.ยกข้อ
กล่าวหานายวัฒนา อัศวเหม เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง รมช.มหาดไทย , นายณรงค์ ยอดศิรจินดา เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน , นายชะเอม ปู่มิ้ม เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน และนายบุญลือ โพธิ์อรุณ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองด่าน ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ข่มขืนใจ หรือจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน เพ่ือให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารโครงการจัดการน้ าเสีย และได้มีการจัดท าหลักฐานการประชุมสภาอันเป็น
เท็จ และจะส่งผลให้คดีความต่างๆ ที่เก่ียวกับนายวัฒนาอาจจะต้องมีการรื้อฟ้ืนคดีขึ้นมาใหม่นั้น 

ส านักงาน ป.ป.ช.ขอชี้แจงว่า  กรณีดังกล่าว จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า ทางสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองด่าน ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจ าปี 2541 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2541 และพิจารณาเรื่องขอใช้พ้ืนที่
เพ่ือการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยมติที่ประชุมได้ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นเอก
ฉันท์ หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่าน จึงได้มีหนังสือถึงนายอ าเภอบางบ่อ แจ้งว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองด่าน ได้พิจารณาโครงการดังกล่าวแล้ว ยินดีให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า เสียและใช้งานในการ
บ าบัดน้ าเสียตลอดระยะเวลาโครงการ และส่งหนังสือยินยอมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่านให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียบริเวณต าบลคลองด่าน ให้แก่กรมกรมควบคุมมลพิษเพ่ือประกอบการเบิกเงินค่าจัดซื้อที่ดิน
ต่อไป  
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นายวรวิทย์ กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้ว มีมติว่าจากการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่า นายณรงค์ นายชะเอม และนายบุญลือ ได้ร่วมกันจัดท าหลักฐาน
การประชุมสภาฯ อันเป็นเท็จ ตามข้อกล่าวหา ให้ข้อกล่าวหาตกไป ส่วนนายวัฒนา อัศวเหม ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
ว่ามีส่วนในการเร่งรัดหรือข่มขืนใจให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองด่านลงมติดังกล่าวหรือไม่ ประกอบกับนาย
วัฒนา อัศวเหม ได้หลบหนีหมายจับตามค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ที่ อม.
2/2551 จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเหตุให้คดีขาดอายุความแล้ว สิทธิน าคดีมาอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวล
กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (6) จึงมีมติให้ยุติการไต่สวน 

ซึ่งกรณีดังกล่าวข้างต้นการกระท าของนายวัฒนา เป็นคนละกรณีกับการที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขด า ที่ อม.2/2550 คดีหมายเลขแดงที่ อม.2/2551จ าคุกนาย
วัฒนา เป็นเวลา 10 ปี ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 ซึ่งได้กระท าเมื่อครั้งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระหว่าง พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2535 ได้ใช้อ านาจข่มขืนใจหรือจูงใจเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองและเจ้าพนักงานส านักงานที่ดินจังหวัด สมุทรปราการ สาขาบางพลี ให้ร่วมกันด าเนินการออกโฉนดที่ดินจังหวัด
สมุทรปราการ ในเขตพ้ืนที่สงวนหวงห้าม ทับที่สาธารณประโยชน์ ให้แก่นายวัฒนา ในนามของบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลล
อปเม้นท์ จ ากัด โดยมิชอบ และยังเป็นคนละกรณีกับกรณีที่ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษา ที่ 8064/2560 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2560 จ าคุกนายวัฒนา เป็นเวลา 3 ปี ในความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 
(เดิม) ซึ่งนายวัฒนา กับพวกได้ร่วมกันรวบรวมที่ดิน แล้วน ามาเสนอขายกรมควบคุมมลพิษ (เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2540) โดยหลอกลวงและปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่าที่ดินที่มีเนื้อที่ไม่ครบ เนื่องจากมีการออกโฉนดโดยมิชอบออกทับคลอง
และถนนสาธารณะ 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64042 
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จะเอาให้ได้ ! 6 พรรคฝ่ายค้านท าหนังสือบีบนายกฯ เปิดประชุมสมัยวสิามัญ 
23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 17:04 น. 

 

 
23 เม.ย.63 - ที่ห้องประชุมชั้น 10 ที่ท าการพรรคเพ่ือไทย มีการประชุมของหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรค 

ในการเตรียมท าหนังสือถึง นายกรัฐมนตรีและประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ เพ่ือพิจารณาแนว
ทางแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 และการเสนอให้มีการใช้พรก.กู้เงิน อย่งามีประสิทธิภาพ การประชุมครั้งนี้มีหัวหน้า
พรรคทุกพรรคมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขาดแต่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาฯ ที่ติดภารกิจในต่างจังหวัด แต่ได้ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์มาแทน 
เวลา15.00น. นายภูมิธรรมกล่าวภายหลังการประชุมว่า การแก้ไขปัญหาโควิด เป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน จึงขอเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ หาทางออกให้ประเทศ ให้ส.ส.ได้สะท้อน
เสียงประชาชน ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกทาง ฝ่ายค้านจะท าหนังสือถึงนายกฯและประธานสภาฯ เพื่อขอเปิด
ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้วนหน้า รวดเร็ว เพราะการใช้เงินจากเงินกู้ที่
เป็นเงินล่วงหน้าในอนาคต ต้องมียุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การเปิดประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
จะท าให้ทุกฝ่ายสบายใจ ไม่ใช่ปล่อยให้มีการใช้งบประมาณไปโดยไม่มีการตรวจสอบ ส าหรับพรก.ฉุกเฉิน ที่จะหมดลงใน
วันที่30เม.ย. วันนี้มาตรการสาธารณสุขท าได้ดีพอสมควร จึงไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต่อพรก.ฉุกเฉินต่อไป แค่ใช้
กฎหมาย มาตรการทั่วไป น่าจะควบคุมได้ นอกจากนี้ในหนังสือที่หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านลงนาม จะยื่นถึงนายกฯใน
วันที่ 24 เม.ย. 
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นอ.อนดุิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญของสภาฯ 

จ าเป็นต้องใช้เสียงส.ส.หนึ่งในสาม หรือ 246 เสียง แต่ฝ่ายค้านมี213 เสียง จ าเป็นต้องขอเสียงส.ส.ฝ่ายรฐับาลและสว.
อีก 33เสียง จากนี้จะเร่งประสานไปยังวิปรัฐบาล ที่จะมีการหารือในวันที่ 27เม.ย. เพื่อให้มีการเร่งพิจารณาเรื่องของฝ่าย
ค้าน เพราะในส่วนของฝ่ายค้าน เชื่อว่าการให้ส.ส.แต่ละคนลงชื่อทั้ง 213เสียง จะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ เราขอเรียกร้อง
ไปยังรัฐบาล ขอให้ความร่วมมือ เพราะข้อติดขัดในการประชุมสภาฯ เรื่องการควบคุมโรค ตอนนี้ท าได้ดีขึ้น ห้องประชุม
สุริยันต์เสร็จเรียบร้อย เชื่อว่าจะรองรับการประชุม โดยมีระยะห่างระหว่างบุคคลได้ หวังว่าส.ส.ฝ่ายรฐับาล จะเห็นถึง
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนและจะรับฟังความคิดเห็นฝ่ายค้าน แม้การประชุมสภาสมัย
สามัญ เปิด22พ.ค. แต่กว่าจะประชุมได้คือ 27-28พ.ค. กระบวนการขอเปิดสมัยวิสามัญ หากจะให้เร็วที่สุดคือ ให้นายก
ฯเป็นผู้ด าเนินการเร็วที่สุด จะเปิดได้ในปลายเดือนเม.ย. ส่วนกระบวนการสภาฯเร็วสุดคือต้นเดือนพ.ค. ซึ่งไม่ว่าอย่างไร 
ถือว่าเร็วกว่ากระบวนการปกติอยู่ดี ส าหรับจดหมายที่จะท าถึงนายกฯ ขณะนี้หัวหน้าพรรคทุกคนได้ลงนามแล้ว และ
เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ 
  นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือชาติ กล่าวว่า ขอบคุณบุคคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกัน
แก้ปัญหาไวรัสโควิด โดยการขอเปิดประชุมสภาฯวิสามัญของฝ่ายค้าน เพ่ือต้องการเสนอแนะให้รัฐบาลน าไปปรับใช้ 
แก้ไขปัญหา เพราะทุกวันนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ ซึ่งปัญหาหลังจากหมดโควิด ยังมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจตามมาอีก ดังนั้นเราจึงต้องทั้งรีบแก้ไขและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดข้ึน. 
 
 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64070  
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23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18:04 น.       

ประธานวิปรัฐบาล ค้านเปิดสภาฯ สมัยวิสามัญ ถามฝ่ายค้าน ส.ส.รวมกันติดโควิด              
ใครรับผิดชอบ 
 
 
 
    
 
 
 

23 เม.ย.63 - นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล 
กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเสนอเปิดสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพ่ือรับทราบพ.ร.ก.กู้เงินว่า วันนี้เห็นใจนายกรัฐมนตรีที่
ก าลังแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 จึงผลีผลามไม่ได้ เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ก าลังลดลงอาจเพ่ิมสูงขึ้นเหมือนบาง
ประเทศได้ อยากให้รอสถานการณ์ของเราสะเด็ดน้ ามากขึ้นกว่านี้ก่อน หรืออาจจะรอพิจารณากันในสภาฯ สมัยสามัญที่
จะประชุมนัดแรกวันที่ 22 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม แกนน าฝ่ายค้านหลายคน ได้พูดคุยกับตนแล้วจะท าเรื่องเสนอถึงรัฐบาล 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้เลย 

"ถ้าเปิดสภาสมัยวิสามัญในช่วงนี้ แล้วส.ส.เข้ามาจนท าให้มีการแพร่เชื้อไปทั่วประเทศ ใครจะรับผิดชอบ ผมจึง
ไม่เห็นด้วยที่จะให้เปิดในช่วงนี้ แต่เพ่ือความรอบคอบ ผมจะหารือกับแกนน าวิปรัฐบาลคนอ่ืนๆ นอกรอบก่อน คาดว่า
สัปดาห์หน้าจะได้ความชัดเจนระดับหนึ่ง" นายวิรัช กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/64053 
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24 เม.ย. 2563 05:23 น. 

รถเข็นคันละ 1.5 แสน "ศรี" ปลิ้นไส ้กฟผ.-แพงเว่อร์ 
สนธิรัตน์ เต้น-ตั้ง กก.สอบ 

รัฐบาลไม่ตอบรับเปิดประชุมสภาฯวิสามัญ “วิษณุ” ยันยังไม่ได้คุย โยนวิปสองฝ่ายดูความพร้อม พรรคร่วมฝ่าย
ค้านดันเต็มสูบยื่นหนังสือถึงนายกฯและประธานสภาฯ เปิดเวทีสแกนตีกรอบใช้งบและเงินกู้มโหฬาร “ภูมิธรรม” ยก
เหตุผลเพ่ือให้ใช้เงินอนาคตถูกทางเต็มประสิทธิภาพ ช่วยคนไทยถ้วนหน้า รวดเร็ว “อนุดิษฐ์” วอน 33 ส.ส.รัฐบาลกับ 
ส.ว.ร่วมลงชื่อให้ครบ 246 เสียง “อิสระ” สวนไม่ใช่เวลามาช าแหละ พ.ร.ก.กู้เงิน “วัฒนา” บี้ท าแผนรองรับโลกเปลี่ยน 
เย้ยลอกต ารา “ทักษิณ” ต้องพัฒนาและเข้าใจวิธีคิด “เทพไท” แซะ รบ.รีบช่วยชาวบ้านก่อนฆ่าตัวตายรายวันพุ่ง สภาฯ
หั่นงบฯ 336 ล้านช่วยสู้โควิด “ศรีสุวรรณ” จี้ สตง.สอบ กฟผ.ซื้อรถเข็นแพงเว่อร์ 1.5 แสน ชาวบ้านแบกค่าไฟอ่วม 
ปลัดพลังงานเต้นตั้ง กก.สอบ 2 สัปดาห์ 
พรรคร่วมฝ่ายค้านเดินหน้าผลักดันให้มีการเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญหาทางออกให้ประเทศในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ
จากโรคโควิด-19 เพ่ือพิจารณาใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาลวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยังไม่มีท่าทีตอบรับ 
รัฐบาลยังไม่ได้คุยประเด็นเปิดสภาฯ 

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปิดประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรเพ่ือรับทราบ พ.ร.ก.กู้เงินว่า นายกรัฐมนตรีได้เซ็นส่งสภาฯไปแล้วทั้ง 4 ฉบับคือ พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ และ
ร่าง พ.ร.บ.โอนงบฯปี 63 แล้วแต่ประธานรัฐสภาจะบรรจุอันไหนก่อนหลัง วิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านต้องตกลงกัน จะเปิด
เป็นการประชุมวิสามัญหรือไม่ ยังไม่มีใครพูดกันคงต้องคุยกันอีกทีว่าถ้าหากเปิดวิสามัญแล้วต้องมีสมาชิกมาประชุมจะ
ปลอดภัยหรือไม่ ห้องประชุมสุริยันพร้อมแล้วหรือยัง ต้องประชุมร่วมกันสองสภา อีกข้อหนึ่งคือการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยป้องกันโรค จะมีมาตรการที่ดีหรือไม่ รวมถึงสมาชิกจะเดินทางมาหรือไม่ ส.ส.หลายท่านอยู่ต่างจังหวัด การ
เดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะทางเครื่องบินอาจ ไม่สะดวกเหมือนปกติ ต้องเอาทุกอย่างมาประกอบกัน วิปทั้งสองฝ่าย
ต้องไปดู รัฐบาลยังไม่ได้พูดอะไรกัน และตามรัฐธรรมนูญการออก พ.ร.ก.ต้องน าเสนอต่อสภาฯโดยเร็ว แต่เมื่อสภาฯ
ก าลังจะเปิดอยู่แล้วค าว่าโดยเร็วจึงยืดหยุ่นไปได้ แต่ถ้าเห็นพร้อมเปิดได้ แต่กลัวเปิดแล้วจะไม่มีใครมา ต้องคิดไปถึง
เจ้าหน้าที่สภาฯต้องใช้เป็นร้อยคนด้วย ส่วนการพิจารณาขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯที่จะหมดอายุวันที่ 30 เม.ย. คาดว่าจะ
พิจารณาในการประชุม ครม.วันที่ 28 เม.ย. 
โต้ครหาสิ้นคิดจัดระเบียบแจกของ 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ าส านัก นายกรัฐมนตรี  ชี้แจงกรณีกระทรวงมหาดไทยและ 
กรุงเทพมหานครออกประกาศจัดระเบียบการแจกอาหารให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนว่า การมีผู้มีจิตศรัทธาและ
จิตอาสาท าอาหารออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนในพ้ืนที่ต่างๆ น่ายกย่อง แต่จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบในการแจกสิ่งของ หากไม่มีอาจติดเชื้อเพ่ิมขึ้น การจัด
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ระเบียบเพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนอยู่ใกล้ชิดกันเกินไป ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวไม่ถือว่า
เป็นนโยบายสิ้นคิดอย่างที่มีนัก การเมืองกล่าวหา เชื่อว่าผู้มีจิตศรัทธาจิตอาสาเข้าใจดี อยากให้นักการเมืองบางคนเข้าใจ
เจตนาที่ภาครัฐด าเนินการ อย่ามองเพียงประเด็นทางการเมือง ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน 
เจ้าสัวทยอยตอบ จม.นายกฯช่วยชาติ 

วันเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “ลุงตู่ตูน” เพจสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม โพ
สต์ภาพเศรษฐีในไทยบางส่วน เช่น นายชูชาติ เพ็ชรอ าไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) 
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและกลุ่มศรีสวัสดิ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ 1 ใน 20 เศรษฐีไทยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ส่งจดหมายเปิดผนึก
ถึงเพ่ือขอรับการช่วยเหลือเพ่ิมเติมเสนอผ่านโครงการช่วยเหลือประชาชน จากผลกระทบโควิด-19 พร้อมโพสต์ข้อความ
ว่า “มหาเศรษฐีเริ่มตอบรับค าขอของนายกฯลุงตู่แล้ว ยินดีพร้อมช่วยเหลือเพ่ิมเติมตามค าขอ ช่วยเหลือประเทศฝ่า
วิกฤติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังพ้นวิกฤติโควิด-19 ทั้งนี้นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ปส์ 
เจ้าของบริษัทไทยน็อคซ์ สเตนเลส และไทย คอปเปอร์ เจ้าของสนามกอล์ฟเลควูด และนายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.
กริม และ กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ อยู่ระหว่างท าหนังสือตอบกลับ 
ฝ่ายค้านดันเต็มสูบประชุมสภาฯวิสามัญ 

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 10 พรรคเพ่ือไทย มีการประชุมของหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค 
เพ่ือเตรียมท าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและประธานสภาฯ ขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ พิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาไวรัสโควิด-19 และพิจารณาร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน เพ่ือเสนอแนวทางการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีหัวหน้า
พรรคและแกนน าพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขาดแต่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า
พรรคเพื่อไทยและผู้น าฝ่ายค้านที่ติดภารกิจในต่างจังหวัด แต่ได้ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังที่ประชุม
ด้วย โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง 
วอน ส.ส.-ส.ว. 33 เสียงร่วมลงช่ือ 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า การขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญต้องใช้เสียง 
ส.ส. 1 ใน 3 หรือ 246 เสียง ฝ่ายค้านมี 213 เสียงจะลงชื่อแล้วเสร็จสัปดาห์นี้ จ าเป็นต้องขอเสียง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ 
ส.ว.อีก 33 เสียง จะเร่งประสานวิปรัฐบาลที่จะหารือวันที่ 27เม.ย.ให้เร่งพิจารณาเรื่องของฝ่ายค้าน ขอเรียกร้องให้
รัฐบาลร่วมมือ ข้อติดขัดการประชุมสภาฯในการควบคุมโรคตอนนี้ท าได้ดีขึ้น ห้องประชุมสุริยันเสร็จแล้ว เชื่อว่าจะ
รองรับการประชุม มีระยะห่างระหว่างบุคคลได้ หวังว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะเห็นความส าคัญในการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนประชาชน และจะรับฟังความคิดเห็นฝ่ายค้าน แม้การประชุมสภาฯสมัยสามัญเปิดวันที่ 22 พ.ค. แต่กว่าจะ
ประชุมได้คือ 27-28 พ.ค. กระบวนการขอเปิดสมัยวิสามัญเร็วที่สุดคือให้นายกฯด าเนินการ จะเปิดได้ปลายเดือน เม.ย. 
กระบวนการสภาฯเร็วสุดคือต้นเดือน พ.ค. ยังถือว่าเร็วกว่ากระบวนการปกติอยู่ดี 
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