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ข่าวประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ นายกฯ ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนด อำนวยการ จัดเลือกตั้งซ่อม 

จ.ลำปาง 
4 
   

2 ไทยรัฐออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศให้ พรรคพลังแรงงานไทย สิ้นสภาพเป็นพรรค
การเมือง 

6 

3 สำนักข่าวอิศรา ทรัพย์สิน 41 ล.‘อุดมศักดิ์’พ้นตุลาการศาล รธน.-เงินเดือน-ตกเบิก-
ค่าตำแหน่ง 3.2 ล. 

7 

4 สยามรัฐ “บิ๊กตู่” แจง งบฟื้นฟู 4 แสนล้าน ยึด กม.-มีกลไกตรวจสอบ ดักคอ
ฝ่ายการเมืองอย่ายุ่ง พ้อ แจงอย่างไรก็โด 

8 

5 สยามรัฐ ส.ส.หญิง พท.รุมเหน็บรบ.ทำงาน "นิวนอมอล" เอาปลัดนำรมต. แถม
แจกเงินแถมหนี้ 

9 
 

6 สยามรัฐ “หมอระวี” วอน รบ.บรรจุ ขรก. ทางการแพทย์กว่า 45,000 อัตรา
พร้อมกัน ไม่ต้องแบ่งเป็นระยะ หวั ่น “หมออนามัย” ไม่ได้บรรจุ  
ถูกหลอกเหมือนปี 55 

10 

7 เนชั่นสุดสัปดาห์ "ก้าวไกล" ชำแหละ 4พ.ร.ก.กู้เงินไร้แผนรองรับ 11 
8 สยามรัฐ "ศิริกัญญา"ถลกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ "สภาพัฒน์ฯ" ไม่ชัดเจน หน่วยงาน

ส่งการบ้าน   คิดไปทำไปไม่มีเป้าหมาย 
13 

9 สยามรัฐ "จิรายุ” ซัดรัฐบาลกู้เงินสู้โควิดล้มเหลว หวั่นเปิดช่องฉวยโอกาสรวย
จนลืมบ้าน เตือนระวังระบาดรอบใหม่ไม่มีเงินใช้ 

15 

10 Workpoint News ฝ่ายค้านรับ พ.ร.ก.กู้เงินผ่านแน่ ขอตั้ง กมธ.ตามจี้การใช้งบแทน-แก้
ให้รายงานสภาทุก 3 เดือน 

16 

11 Nation 22 "ปชป."มีมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินหวังช่วยเหลือคนตกยาก 17 
12 เนชั่นสุดสัปดาห์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษาคดี "สุรพงษ์" ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ 

กรณีคืนพาสปอร์ต "ทักษิณ" 
18 

13 Thai PBS สมาคม ขรก.ส่วนท้องถิ่นร้องทบทวนกรอบผู้บริหาร อบต.ใหม่ 19 

14 Thai PBS "ประชาธิปัตย์" แท็กทีมฝ่ายค้าน หนุนตั้ง กมธ.วิสามัญ สอบใช้เงินกู้ 20 

15 เนชั่นสุดสัปดาห์ "สามมิตร"สวามิภักดิ์"บิ๊กป้อม"หนุนนั่ง"หัวหน้าพปชร." 22 
16 สยามรัฐ "บิ๊กป้อม"ผงาด ! "สุริยะ"ขน"20 ส.ส.สามมิตร"ตบเท้าแสดงพลังหนุนนั่ง"

หน.พลังประชารัฐคนใหม่" 
23 
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17 INN news “สาทิตย์” ชงตั้งตัวแทนภาค ปชช. ตรวจสอบ คอรัปชั่น 24 
18 INN news “การุณ”เตือน”ธนกร”เป็นโฆษกพรรคอย่าสักแต่จะพูด 25 
19 สำนักข่าวไทย ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน อุดมศักดิ์ นิติมนตรี หลังพ้นตำแน่งตุลาการ

ศาลรธน. 
26 

20 สำนักข่าวไทย มีหลายหน่วยงานดูแลการใช้เงินกู้ การเมืองอย่าแทรก 27 

21 บ้านเมือง "บิ๊กตู่"ไม่ขอยุ่ง! ตั้งกมธ.วิสามัญสอบเงินกู้สู้ภัยโควิด 28 

22 บ้านเมือง "สมคิด"ดึงกองทุนหมู่บ้าน-ปตท.-ธนารักษ์ เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 30 
23 สำนักข่าวไทย ประธานวิปฝ่ายค้านผิดหวังรัฐบาลชี้แจงไม่ชัดเจน 31 

24 สำนักข่าวไทย ประธาน ส.ส.พปชร.ค้าน ตั้ง กมธ.วิสามัญสอบงบฯ โควิด-19 32 
25 INN news สภาเตรียมพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินวันที่ 33 
26 INN news ปธ.วิปรัฐบาลยันพร้อมลงมติพรก.กู้เงิน 34 
27 คมชัดลึก "ศรีสุวรรณ"สงสัย"สภาพัฒน์ฯ-มท."บีบ"อปท."เร่งเสนอโครงการฯใช้

เงินกู1้ล้านล้านทำไม 
35 

28 มติชนออนไลน์ แรมโบ้ โต้เพ่ือไทย “นักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ดีกว่า “นักโกงแห่ง
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” 

36 

29 เดลินิวส  เด็กพท.เผยมท.เร่งท้องถิ่นเสนอโครงการหวั่นใช้เงินกู้ไม่รอบคอบ 37 
30 สำนักข่าวอิศรา 'มงคลกิตติ์'ป้องรัฐบาล 6 ปีสร้างหนี้เพิ่ม 0.81% 'ยุทธพงศ์' มาแปลก

เตือนระวังการ ใช้เงิน 
39 

31 สยามรัฐ เลขาฯวิปวุฒิฯประกาศจัดหนัก 50 ส.ว.เรียงหน้าจ้องชำแหละ 3 
พ.ร.ก.กู้เงิน 2 วันรวด 

40 

32 กรงุเทพธุรกิจ 'พลังธรรมใหม่' จ่อยื่นศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินคำสั่ง อสส. ไม
อุทธรณ์คดี 'พานทองแท้ 

41 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐ ศึกเลือกตั้งลำปาง เขต 4 “ฝ่ายค้าน” โยนผ้าก่อนลงสนาม !? 42 

2 สยามรัฐ เหยียบเรือสองแคม 44 
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29 พ.ค. 2563 23:10 น. 

นายกฯ ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนด อำนวยการ จัดเลือกตั้งซ่อม จ.ลำปาง 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ นายกฯ ใช้อำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนด 6 ข้อ  อำนวยความสะดวก ในการ จัดการ
เลือกตั้งซ่อม จ.ลำปาง ท่ามกกลางการแพร่ระบาดโควิด-19  

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ 
๘) 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมา
ได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป (คราวที่ ๑) จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ และ (คราวที่ ๒) จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น 

โดยที่ได้มี พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่ ๔   แทนตำแหน่งที่
ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔  แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีจึงจำเป็นต้องยกเว้นหรือผ่อนคลายการบังคับใช้
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 บางมาตรการในเขตพื้นที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข ้ อ  ๑  ใ ห ้ ส ำ น ั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ล ื อ ก ต ั ้ ง ใ ช ้ อ า ค า ร ส ถ า น ท ี ่ ใ น จ ั ง ห ว ั ด ล ำ ป า ง ซ ึ ่ ง มี  
ข้อกำหนดห้ามการใช้อาคารสถานที่ เช่น โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ศูนย์ประชุม เพื่อการรับสมัครเลือกตั้ ง การ
อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งและสถานที่นับคะแนน หรือเพ่ือการดำเนินกิจกรรมอ่ืน
ใดเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการจัดการเลือกตั้งได้ จนเสร็จสิ้น การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0042.PDF
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ข้อ ๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควบคุมดูแลการหาเสียงเลือกตั้ง การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ
เลือกตั้ง การจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมอื่นใดบรรดาที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ก ั บ ก า ร จ ั ด ก า ร เ ล ื อ ก ต ั ้ ง โ ด ย ไ ม ่ ต ้ อ ง ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ข ้ อ ก ำ ห น ด ว ่ า ด ้ ว ย  
การห้ามการมั่วสุมประชุมกัน แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดและตามคำแนะนำของ
ทางราชการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร การกวดขันให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้หน้ากากอนามัย 
ก า ร ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ส ถ า น ท ี ่ แ ล ะ ล ้ า ง ม ื อ ด ้ ว ย  ส บ ู ่  แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์  เ จ ล  ห ร ื อ น ้ ำ ย ำ ฆ ่ า เ ช ื ้ อ โ ร ค 
ข้อ ๓ บุคคลผู้ต้องเดินทำงข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชำชนประกอบกับเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงสิทธิเลือกตั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือเดินทางข้ามเขตจังหวัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่
ทางราชการกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายที่จะต้องออกเอกสารหรือหลัก
ฐานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อได้รับการร้องขอ 

ข้อ ๔ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 

เดินทางไปกลับในระหว่างเวลาที่ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานได้ 

(๑) เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 

(๒) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 

(๓) ผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนที่พรรคการเมืองได้ยื่น
หนังสือแต่งตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแล้ว 

ข้อ ๕ ในกรณีจำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งดังกล่าว ให้นำความใน
ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๖ เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลำปางอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งและอาจมีคำสั่ง
ภายในหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1856911 
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29 พ.ค. 2563 19:57 น. 
ราชกิจจาฯ ประกาศให้ พรรคพลังแรงงานไทย สิ้นสภาพเป็นพรรคการเมือง 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังแรงงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรค
การเมือง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้ 

วันที ่ 29 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั ้ง เรื ่อง พรรคพลัง แรงงานไทย        
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้ 

เรื่อง พรรคพลังแรงงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรค
การเมือง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับจดทะเบียน จัดตั้งพรรคพลังแรงงานไทยตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น พรรคพลังแรงงานไทยต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรค
หนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า พรรคพลังแรงงานไทยไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 
๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด จึงเป็นเหตุให้พรรคพลังแรงงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคพลังแรงงานไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ วรรค
หนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1856766 
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วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:23 น. 
ทรัพย์สิน 41 ล.‘อดุมศกัดิ์’พ้นตุลาการศาล รธน.-เงินเดือน-ตกเบิก-ค่าตำแหน่ง 3.2 ล. 

 
โชว์ทรัพย์สิน 41 ล้าน ‘อุดมศักดิ์ นิติมนตรี’ อดีตตุลาการศาล รธน. พ้นเก้าอี้หมาด ๆ ตอนนี้นั่งที่ปรึกษาแบงก์ธน
ชาต มีรายได้ต่อปี 17.5 ล้าน ขายท่ีดิน อ.บางใหญ่ 2 แปลง 9.2 ล้าน 

ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ได้แก่  นายอุดมศักดิ์  
นิติมนตรี อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2563 
นายอุดมศักดิ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน 32,097,610 บาท ได้แก่ เงินฝาก 10,608,212 บาท เงินลงทุน 12,499,389 บาท 
ที่ดิน 3,140,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,850,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)  
2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน 

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 17,574,873 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 983,040 บาท เงินประจำตำแหน่งและ
ค่าตอบแทนพิเศษ 1.2 ล้านบาท เงินบำนาญ 564,697 บาท เงินปันผล (สหกรณ์) 1.8 แสนบาท ดอกผล (สหกรณ์) 2.6 
แสนบาท จำหน่ายที่ดิน อ.บางใหญ่ 2 แปลง 9,270,000 บาท รับเงินเดือน เงินตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(ตกเบิก) ตามกฎหมายใหม่ 1,057,136 บาท รับเงินบำเหน็จทดแทน 1 แสนบาท ขายคืนกองทุน RMF 3,135,000 บาท 
ขายคืนกองทุน LTF 825,000 บาท มีรายจ่ายรวม 7.2 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
ส่วนนางวาสนา นิติมนตรี คู ่สมรส แจ้งทรัพย์สิน 9,109,620 บาท ได้แก่ เงินฝาก 750,536 บาท เงินลงทุน 
7,809,084 บาท ทรัพย์สินอื่น 5.5 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน 

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 990,120 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 930,120 บาท เงินปันผล (สหกรณ์) 6 หมื่นบาท        
มีรายจ่าย 1.2 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 41,207,231 บาท ไม่มีหนี้สิน 

สำหรับนายอุดมศักดิ์ ระหว่างปี 2551-2563 ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายธนาคารธนชาต ส่วนนางวาสนา เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งเลขที่ 26753 บริษัท การบินไทย จำกัด 
(มหาชน) นายอุดมศักดิ์ เป็น 1 ใน 5 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นวาระ ได้แก่ นายนุรักษ์ มาประณีต (อดีตประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ) นายชัช ชลวร นายบุญส่ง กุลบุปผา และนายจรัญ ภักดีธนากุล 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/89160-isranews-132.html 
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29 พฤษภาคม 2563 15:53 น. 

“บิ๊กตู่” แจง งบฟื้นฟู 4 แสนล้าน ยึดกม.-มีกลไกตรวจสอบ ดักคอฝ่ายการเมืองอย่ายุ่ง พ้อ 
แจงอย่างไรก็โดน 

 

“บิ๊กตู่” แจง งบฟื้นฟู 4 แสนล้าน ยึดกม.-มีกลไกตรวจสอบ ดักคอฝ่ายการเมืองอย่ายุ่ง พ้อ แจงอย่างไรก็โดน โยน 
ฝ่ายค้าน-ฝ่ายรบ. ตั้งกมธ.สอบเงินไปว่ากันเอาเอง 

เมื่อเวลา 15.06 น. วันที่ 29 พ.ค. ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาเข้าร่วมฟังอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ เป็นวันที่ 3 โดยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่
พรรคร่วมฝ่ายค้าน อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน โดยเฉพาะงบสนับสนุนแผนงานรักษา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ จำนวน 4 
แสนล้านบาท ไม่มีความชัดเจนในเรื่องแผนงาน ว่า ชี้แจงอย่างไรก็โดนอยู่แล้ว แต่ก็ดำเนินการตามปกติทุกขั้นตอนตาม
กฎหมาย หลังจากที่ตีกรอบใหญ่ออกมาแล้ว แผนงานโครงการเขาก็ทำกันอย่างนี้ มีการคัดกรอง   รับฟังความคิดเห็น
จากข้างล่างเหมือนกับโครงการทั่วไป ตรงกับความต้องการประชาชนหรือไม่ ส่วนกลไกการตรวจสอบก็มีทุกตัว ไม่ว่าจะ
เป็น สตง. ป.ป.ง. ป.ป.ช. ก็มีทั้งหมด รวมถึงการติดตามจากคณะต่างๆ เยอะแยะไปหมด ต้องไปดูว่าโครงการที่ออกไป
แล้ว วันหน้าถ้าจะเสนอขึ้นมามันต้องเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจั งหวัดแบบบูรณา
การ (กนจ.) ไม่ใช่ตนไปตั้งหน่วยงานเอง ต้องไปไล่ดูว่าข้างล่างดำเนินการกันอย่างไร ขอให้ฝ่ายการเมืองต่างๆ อย่าไปยุ่ง
กับเขาก็แล้วกัน 

เมื่อถามว่า ไม่ต้องการให้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบงบประมาณใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า   
“เรื่องนี้ไม่เก่ียวกับผม ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลก็ไปว่ากันเอาเอง ผมไม่มีอะไรจะชี้” 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/158982 
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29 พฤษภาคม 2563 16:45 น. 

ส.ส.หญิง พท.รุมเหน็บรบ.ทำงาน "นิวนอมอล" เอาปลัดนำรมต. แถมแจกเงินแถมหน้ี 

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพรก.เงินกู้ทั้ง 3 ฉบับ  ผู้สื่อข่าว
รายงานว่าบรรยากาศการอภิปรายเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการประท้วง ส.ส.ส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่องการใช้เงินไม่ตรง      
วัตถุประสงค์ และอาจจะส่อทุจริต โดย น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ที่ผ่านมารัฐบาล
บอกว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนถือเป็นบุญคุณ ทั้งที่เงินเป็นของประชาชนไม่ใช่ เงินของรัฐบาล และเป็นการช่วย
ที่แถมหนี้1ล้านล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ที่มีผู้ประเมินว่าจะใช้หนี้ได้หมด ภายใน 80 ปี ตนหนักใจต่อการลงมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติเพราะหากไม่ผ่าน กังวลว่าประชาชนจะไม่ได้รับเงินเยียวยา และหากผ่านจะคุ้มค่าและหนี้สินที่ประชาชน
แบกรับ ส่วนเงินที่ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  4 แสนล้านบาทตามบัญชีแนบท้ายเป็นกรอบการทำงานกว้างๆ แต่ไม่มีแบบแผน 
และมองไม่เห็นทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชัดเจน ทำให้กังวลว่าอาจกลายเป็นความล้มเหลว จะเป็นการใช้เงินเป็นเบี้ย
หัวแตก แจกทุกกระทรวง 

“การแบ่งงบเพ่ือให้หน่วยงานนำไปแก้ไขเศรษฐกิจของประชาชน แต่ดูเหมือนจะไปแก้ไขการเมืองภายในของรัฐบาล
มากกว่า ดังนั้นการใช้เงินกู้ต้องทำให้เกิดพลังของประชาชนเพื่อใช้ชีวิต ไม่ใช่สร้างพลังให้พรรคการเมืองบางพรรค ส่วนที่
รัฐบาลคงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คล้ายกับงูกัดขา แต่นำเชือกรัดที่คอ ทำให้คนไม่ตายเพราะพิษงู แต่ตายเพราะเชือกที่รัดคอ 
ขณะที่การตั้ง ศบค.นำรัฐมนตรีเข้ากรุ ให้อำนาจปลัดกระทรวงนั่งเป็นหัวหน้า แลรัฐมนตรี ทำให้ไม่แน่ใจเป็นการทำงาน
แบบนิวนอมอลของรัฐบาลหรือไม่”น.ส.จิราพร กล่าว 

ทางด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า การที่นายกฯ ระบุว่าหนี้รัฐบาลที่มี
ปัจจุบัน เป็นมรดกจากรัฐบาลชุดเก่า ตนเข้าใจว่าเป็นหนี้จากรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ แสดงให้เห็ นว่ารัฐบาลไม่มี
ความสามารถใช้หนี้  6 ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณ กว่า 20 ล้านล้านบาท แต่ชีวิตประชาชนตกต่ำ และสภาพ
เศรษฐกิจที่ย่ำแย รัฐบาลใช้เงินเก่ง แต่หาเงินไม่เป็น ประชาชนเดือดร้อน เพราะถูกขูดรีดภาษี จากการกู้เงินตาม
กฎหมาย ขอให้รัฐาลกู้เงินเท่าท่ีจำเป็น และอาจเผชิญกับภาวะล้มละลายได้ 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159003 

https://siamrath.co.th/n/159003
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29 พฤษภาคม 2563 17:55 น. 

“หมอระวี” วอน รบ.บรรจุ ขรก.ทางการแพทย์กว่า 
45,000 อัตราพร้อมกัน ไม่ต้องแบ่งเป็นระยะ หวั่น 
“หมออนามัย” ไม่ได้บรรจุ ถูกหลอกเหมือนปี 55 

“หมอระวี” วอน รบ.บรรจุ ขรก.ทางการแพทย์กว่า 45,000 อัตราพร้อมกัน ไม่ต้องแบ่งเป็นระยะ หวั่น “หมอ
อนามัย” ไม่ได้บรรจุ ถูกหลอกเหมือนปี 55 เตือน รบ.อย่าทำพฤติกรรม “เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่รัฐสภา นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงการอภิปราย 
พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ว่า ผลงานการควบคุมการระบาดโควิด-19 ของประเทศไทย เป็นผลงานหลังของรัฐบาล รวมถึงคน
ไทยทุกๆ คน และได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม หลักสำคัญอยู่ที่ฝีมือของแพทย์ ไทย และการที่
ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขเชิงรุก ที่มีหมออนามัย และ อสม. กระจายอยู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ ขณะที่หมออนามัย 
เป็นพี่เลี้ยงของ อสม. คอยทำงานเชิงรุก คอยตรวจคัดกรอง กักกันกลุ่มเสี่ยง อยู่กับประชาชนแบบญาติพ่ีน้อง นี่คือป้อม
ปราการที่เข้มแข็งสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย ที่ต่างกับประเทศอื่นๆ ซึ่งหมออนามัยส่วนมากประจำอยู่ รพ.สต. 
เกือบ 1 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ไม่ว่าพื้นที่จะห่างไกล ทุรกันดารและเสี่ยงภัยแค่ไหน เขาปิดทองหลังพระมาโดยตลอด มี
น้อยครั้งที่เขาจะถูกชมเชย ยกย่อง 

“หมออนามัยถูกมองข้ามเสมือนเป็นลูกเมียน้อยมาโดยตลอด ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ 2 เรื่องสำคัญคือ การ
บรรจุเป็นข้าราชการ และเรื่องค่าตอบแทนวิชาชีพ ที่เรียกร้องมาหลายปี แต่ไม่เคยสำเร็จ ซึ่งมติ ครม. 7 เม.ย.ที่ผ่านมา 
ได้อนุมัติการบรรจุข้าราชการ 45,000 กว่าอัตรา และเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ มตินี้
เปรียบเสมือนฝนที่ตกลงมาชโลมใจ ทำให้เกิดขวัญกำลังใจอย่างมาก แม้จะเหนื่อยสายใจแทบขาด เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เท่าใดก็ตาม แต่ก็มีกำลังใจ” นพ.ระวี กล่าว 

นพ.ระวี กล่าวอีกว่า ต่อมามติ ครม.เมื่อวันที่ 15 เม.ย. กำหนดให้การบรรจุข้าราชการ 45,000 กว่าอัตรา 
แบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งกลุ่มหมออนามัยจะบรรจุในระยะที่ 3 ตั้งแต่ พ.ย. 2563 มติ ครม.ดังกล่าว ทำให้หมออนามัยเกิด
คำถามว่า จะถูกหลอกอีกหรือไม่ เพราะเคยมีบทเรียนในปี 2555 ที่ ครม. มีมติบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 2  

หมื่นกว่าอัตรา โดยแบ่งการบรรจุเป็น 3 กลุ่ม แต่สุดท้าย กลุ่ม 2 และ 3 ไม่มีการบรรจุเลย ทำให้หมออนามัย
เริ่มเกิดความกลัวว่า ในสงครามชีวภาพครั้งนี้ เมื่อการระบาดโควิดคลี่คลายลง จะเกิดภาวะเสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่า
ขุนพลหรือไม่ 

“ในส่วนของเรื่องค่าตอบแทนวิชาชีพ ที่วิชาชีพแพทย์ พยาบาล เภสัช ทันตแพทย์ ได้รับมานานหลายปีแล้ว แต่
หมออนามัยไม่เคยได้รับ และยังไม่เห็นน้ำใจเรื่องนี้จากรัฐบาล ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ บรรจุข้าราชการ 
45,684 อัตราพร้อมกันเลย อนุมัติค่าตอบแทนวิชาชีพให้ หมออนามัยทั่วประเทศ ผมหวังว่า หมออนามัยจะไม่เป็น
ขุนพลที่ถูกฆ่าหลังเสร็จศึกโควิด ด้วยเหตุผลว่า งบประมาณหมด ต้องรอต่อไป“ นพ.ระวี กล่าว 
 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159024 

 

https://siamrath.co.th/n/159024
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 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 17:59 

"ก้าวไกล" ชำแหละ 4พ.ร.ก.กู้เงินไร้แผนรองรับ 

 

"ก้าวไกล" ชำแหละ 4พ.ร.ก.ไร้แผน เชื่อตกงานพุ่ง7ล้านคน จี้ แก้รธน.ปฏิรูปสู้โควิด 
      ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับเป็นวันที่สามในช่วงเย็น น.ส.ศิริกัญญา  
ตันสกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นวิกฤตรากหญ้า ทั้งนี้หลังโควิดจะมีอัตร
การว่างงานอีกถึง 7 ล้านคน เมื่อรายได้ลดแต่ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ หนี้ครัวเรือนก็จะเพ่ิมข้ึน ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ 
และกิจการรายย่อยที่จะล้มตายอีก 26% ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากพิษโควิดโดยกันถ้วนหน้าในหลายประเทศ 
     ทั้งนี้เมื่อฟังเลขาสภาพัฒนฯ แถลง ทำให้ตนฝันสลาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนที่วางไว้สามารถรองรับให้คนมีงานทำ
ได้ประมาณ 2 ล้านอัตรา แต่ไม่เพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 4 ล้านคน เนื่องจากแผนนี้ยังคงเป็น
แบบเดิมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนวิกฤตโควิดได้ แล้วจะเอาอะไรมาการันตี
ว่าจะใช้เงิน4แสนล้านบาทมาพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
      อีกท้ังมองว่า ใน พ.ร.ก. กู้เงินครั้งนี้ไม่มีรายละเอียดให้พิจารณา เหมือนไม่ให้เกียรติประชาชนที่เป็นเจ้าของเงิน 
และไม่มีทางท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าไม่มีเป้าหมายขั้นแรก 
      มองว่าเงิน 1 ล้านล้านบาท หรือ 6% ของจีดีพี ไม่เพียงพอต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยยกตัวอย่างประเทศต่างๆ 
ที่มีการจ่ายเงินมากกว่าไทย เช่น ญี่ปุ่นใช้เงิน 21% ของจีดีพี และตนเชื่อว่าปีหน้าก็จะมีหนี้สาธารณะเกินเพดานแน่นอน 
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เกิน แต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถจ่ายหนี้คืนได้หรือไม่ 
      รัฐบาลต้องใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตอนนี้ คือ มาตรการทางภาษี เช่น การคือ VAT, มาตรการที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น แก้
กฎหมายที่จำเป็น, และทบทวนข้อตกลงการเข้าร่วม CPTPP ข้อเสนอของพรรคก้าวไกล คือ การเตรียมความพร้อม
สาธารณสุขสำหรับการรับมือการระบาดในรอบใหม่ เพ่ือให้ปิดเมืองสั้นลง รวมทั้งเยียวยาประชาชน โดยใช้เงิน 1  
ล้านล้านบาท แล้วการฟื ้นฟูประเทศหากยังคิดไม่จบให้กลับไปคิดมาใหม่แล้วยื ่นกลับมาเป็นพระราชบัญญัติ        
การฟื้นฟูประเทศควบคู่ไปกับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 ใหม่ เนื่องจาก พ.ร.บ. จะมีความรอบคอบรัดกุมมีการ
ตรวจสอบ และยึดโยงกับประชาชน  

ด้าน นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. พิษณุโลก พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ประเทศไทยยังไม่มีภาพชัดเจนว่าจะ
แข็งแรงข้ึนอย่างไร แต่กลับเป็นการทิ้งภาระให้กับประชาชน หนำซ้ำแผนของรัฐบาลก็มองโลกแง่ดีเกินไปเพราะ   ไม่คิด
แผนถึงการรับมือการระบาดระลอกใหม่ พร้อมกับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเมื่อไหร่ และหากใน
อนาคตวัคซีนตกอยู่ในมือของคนรวยจะเท่ากับเป็นการทอดทิ้งคนอีกหลายสิบล้านคนเอาไว้ข้างหลัง  
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     นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า ดังนั้น ต้องมีการกันเงินจำนวน 1 แสนล้านบาทเพื่อเป็นวัคซีนสำหรับทุกคนจำนวน 67,000 
ล้านบาท และอุปกรณ์พร้อมกับสวัสดิการบุคลากรจำนวน 33,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ต้องกันเงินอีก 643,000 ล้าน
บาท เพ่ือเป็นเงินให้กับประชาชนถ้วนหน้าจำนวน 3000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ยกเว้นข้าราชการ และสมทบค่าจ้างเอส
เอ็มอีจำนวน 50% ไม่เกิน 5000 บาทต่อคนเป็นเวลา 3 เดือน และจัดสรรอาหารฟรีให้ประชาชนจำนวน 19,000 ล้าน
บาท  
   "แผนฟื้นฟูประเทศราวกับจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้เศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆทั่วประเทศ โดยเป็นเบี้ยหัวแตกที่วัดผลไม่ได้ 
ดังนั้น แผนฟื้นฟูประเทศต้องยึดโยงกับการสร้างงานที่ดีที่มั่นคง ซึ่งเป็นงานที่ตอบโจทย์ 3 ด้านได้แก่        งานฟื้นฟู
แและเสริมสร้างศักยภาพ งานแก้ไขปัญหาเรื้อรังของประเทศ และเป็นงานตอบโจทย์ความท้าทายของโลก" นายปดิพัทธ์ 
กล่าว 
     นายปดิพัทธ์ กลาวอีกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นจากพระราชกำหนดแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นฝันร้าย 
เพราะรัฐบาลคิดแบบเดิมและไม่สามารถรับมือกับความท้าทายได้ แผนฟื้นฟูประเทศต้องคิดถึงงานจะปล่อยให้คนใช้ชีวิต
แบบไร้คุณค่าไม่ได้ และขอเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญมาจากประชาชน  
     "รัฐธรรมนูญ 2560 ออกพิษร้าย ทำให้โครงสร้างการบริหารประเทศไม่สามารถพาประเทศผ่านวิกฤตได้      
ถึงเวลาต้องให้รัฐธรรมนูญยึดโยงกับประชาชน มิเช่นนั้นจะไม่มีทางเกิดการปฏิรูปประเทศได้" นายปดิพัทธ์ กล่าว  
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/11657?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11657?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/11657?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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29 พฤษภาคม 2563 18:43 น. 

"ศิริกัญญา"ถลกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ "สภาพัฒน์ฯ" ไม่ชัดเจน หน่วยงานส่งการบ้าน  คิดไป
ทำไปไม่มีเป้าหมาย 

 

"ศิริกัญญา"ถลกแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจเลขาสภาพัฒน์ฯไม่ชัดเจน หน่วยงานส่งการบ้านคิดไปทำไปไม่มีเป้าหมาย 
ผลาญเงินไม่ให้เกียรติเจ้าของประเทศ เสนอใช้เงิน 1 ล้านล้านเยียยาอย่างเดียว ไล่ให้ไปคิดตอนพิจารณางบปกติ 
.  เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาพรก.เงินกู้ 3 ฉบับ โดยน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ผ่านมากับผลกระทบจากโควิ -19 กระทบต่อ
รากหญ้าโดยตรง ตัวเลขคนจนเพิ ่มขึ ้นเป็น  18.9 ล้านคน คนว่างงานเพิ ่มขึ ้นถึง 7 ล้านคน หนี้ครัวเรือนเพิ ่มขึ้น
เป็น 14 ล้านบาท หนี้เสียครัวเรือนร้อยละ 10 โลกหลังโควิดจะเกิดภาวะชาตินิยมทางเศรษฐกิจ โดยการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ในประเทศ แต่ในวิกฤตก็ถือเป็นโอกาสในการพลิกฟ้ืนประเทศไทยได้ โดยเน้นจากเศรษฐกิจในประเทศ แต่หลังจากได้ฟัง
แผนของเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา การพัฒนาการเกษตร กระตุ้น
เศรษฐกิจฐานราก และการบริโภคในประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีที่เคยพูดไว้ ไม่ต่างอะไรจากนโยบายปัจจุบัน ซึ่ง
จะทำให้รัฐบาลเสียโอกาสพลิกฟ้ืนขึ้นมาได้ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท ยังไม่เห็นความชัดเจน 
แม้จะเข้าใจว่าให้หน่วยงานต่างๆ ส่งแผนและโครงการเข้ามา แต่ก็ไม่มีเป้าหมายชัด เหมือนกับคิดไปทำไป ไม่ให้เกียรติ
เจ้าของประเทศก็คือประชาชน และคิดว่าคงไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้ หากไม่มีเป้าหมายในขั้นแรก และจะเสีย
โอกาสฟ้ืนฟูให้ประเทศยืนกลับมาได้ 

นส.ศ ิริก ัญญา ย ังเปร ียบเท ียบก ับปี  2552 ที ่ร ัฐบาลออกแผนปฏ ิบ ัต ิการไทยเข ้มแข ็ง เพ ื ่อฟ ื ้น ฟู
เศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ซึ ่งจริงแล้วการเบิกจ่ายไม่ถึง มีกรอบนโยบายคล้ายกันทั ้งภาคการเกษตร บริการ
สาธารณะ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่สิ่งที่ต่างกันคือ โครงการไทยเข้มแข็ งมีการวางเป้าหมายชัดเจน ว่า
ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 เพ่ิมการจ้างงาน1.5 ล้านคน เพิ่มพ้ืนที่ 

ชลประทาน 1.1 ล้านไร ่ ถนนลาดยางไร ้ฝ ุ ่น  100 เปอร ์เซ ็นต ์ ต ้นทุนโลจ ิสต ิกส ์ลดลงเหลือร ้อยละ
16 ต่อ GDP แต่  สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ GDP เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ0.5 การจ้างงานเพิ่มขึ้น 102,400 คน ซึ่งเป็นตัวอย่างว่า
แม้จะมีเป้าหมายแต่ก็ยังพลาดเป้าได้ แต่แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ไม่มีแม้กระทั่งเป้าหมาย จึงไม่
สามารถวัดได้ว่าโครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการช็อปช่วยชาติ หรือโครงการ
ชิมช้อปใช้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โครงการเหล่านี้ก็ยังไม่เห็นการประเมินผลที่ชัดเจนมาเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

14 

 

 นส.ศิริกัญญา กล่าวว่า การกำหนดวงเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบวงเงิน 1 ล้านบาท อาจไม่เพียงพอ สิงคโปร์ คาดการณ์ว่า GDP จะติดลบ
ร้อยละ 3.5 อัดเม็ดเงินใช้จ่ายทางการคลังไปแล้วสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ อินโดนีเซียแม้จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าไทย ก็ยัง
ใช้เม็ดเงินมากถึงร้อยละ 7 ต่อ GDP ส่วนประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 6 ของ GDP เท่านั้นเอง และขออย่ากังวลว่าหนี้
สาธารณะชนเพดาน เพราะอีกไม่กี่ปีก็น่าจะขึ้นไปถึงร้อยละ70 ของ GDP แต่สิ่งที่ควรพิจารณามากกว่า    ต้องดูว่า
ประเทศไทยมีความสามารถจะใช้หนี้คืนได้หรือไม่ 

นส.ศิริกัญญา กล่าวว่า จะต้องแก้ปัญหาโดยการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนจะเป็นหนี้เสีย เปิดให้มีการล้มละลาย
โดยสมัครใจสำหรับลูกหนี้รายย่อย โดยให้ครัวเรือนและ SMEสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ในระยะเวลา 1.5 ปี ใช้มาตรการ
ทางภาษีเช่น คืน VAT ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่นการแก้กฎหมายที่จำเป็น ทบทวนการเข้าร่วมข้อตกลงทาง  การค้า
เช่น CPTPP โดยมีขอ้เสนอให้ใช้งบประมาณ 1 ล้านล้านบาท สำหรับการเยียวยา ส่วนการฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจ หากยังไม่
มีความชัดเจนก็ให้พิจารณาในระบบงบประมาณปกติ หรือพิจารณาร่วมกับร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ  

 ด้านนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. พิษณุโลก พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า การเยียวยาที่ผ่านมาไม่สำเร็จ และการ
จัดสรรการเยียวยาในอนาคตก็มีแนวโน้มไม่เพียงพอ ตอนนี้เรายังไม่มีภาพว่าคนป่วยที่ชื ่อว่าประเทศไทยมีอาการ
อะไรบ้าง ก่อนที่จะรักษาและออกไปวิ่งบนความท้าทาย ตนชี ้แจงว่าตอนนี้เงิน  1 ล้านล้านบาท รวมกับการโอน
งบประมาณอีก88,000 ล้านบาท รวมเป็น 1.088 ล้านบาท แต่ถูกใช้ไปก่อนหน้านี้แล้ว 345,000 ล้านบาท        ตน
เสนอแผนว่า 1 แสนล้านบาทต้องกันไว้สำหรับสาธารณสุข และ 643,000 ล้านบาท เก็บไว้จ่ายเงินเยียวยาถ้วน
หน้า 3 เดือน, สมทบค่าจ้าง SMEs 50%, และจัดสรรอาหารฟรีให้ประชาชน ตนมองว่าสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ไม่ใช่ไวรัสแต่
คือการตกงานกว่า 7 คน แบ่งเป็น 4ล้านคนกลับสู่ชนบท แล้วต้องไปเจอกับปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และภัยแล้งที่รัฐบาล
ยังคงแก้ปัญหาไม่ได้ตั้งแต่ประยุทธ์1 และหากปลูกพืชผลได้สำเร็จก็จะเกิด Over Supply แต่กลับไม่มีแผนจากรัฐบาลที่
เตรียมจะรับมือให้กา 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/159040
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29 พฤษภาคม 2563 19:30 น.   
"จิรายุ” ซัดรัฐบาลกู้เงินสู้โควิดล้มเหลว หวั่นเปิดช่องฉวยโอกาสรวยจนลืมบ้าน เตือนระวัง
ระบาดรอบใหม่ไม่มีเงินใช้ 

 

“จิรายุ” ซัดรัฐบาลกู้เงินสู้โควิดล้มเหลว หวั่นเปิดช่องฉวยโอกาสรวยจนลืมบ้าน เตือนระวังระบาดรอบใหม่ไม่มีเงินใช้ 
ท้าตั้ง “แม้ว” นั่งกก.กลั่นกรองโครงการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน เย้ยหาคนปัญญาดีทำงานบ้าง 

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 29 พ.ค. ที่รัฐสภา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย อภิปรายตอนหนึ่ง
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ สะท้อนการบริหารงานของรัฐบาล และแก้ไข
สถานการณ์โควิด - 19 ที่ล้มเหลว และเปิดโอกาสให้คนบางกลุ่มฉวยโอกาสในวิกฤตสร้างความร่ำรวยให้กับตนเอง ถึงข้ัน
รวยจนลืมบ้านเลขท่ี อาทิ เปิดเต๊นท์หน้าโรงพยาบาลหรือที่จอดรถของโรงพยาบาลเอกชน ที่ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 
- 19 ฟรี สวมรอยตรวจโควิดให้ประชาชน 

นายจิรายุ กล่าวด้วยว่า สำหรับฉายาที่ตนตั้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม 
คือ นักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพราะตลอดการบริหารประเทศ 6 ปีทีผ่่านมา และรวมถึงการกู้เงินช่วงโควิด - 19 มียอด
รวมการกู้เงินที่ 4 ล้านล้านบาท ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และประชาชนต้องร่วมชดใช้หนี้ถึง 80 ปี 
ขณะที่การแจกเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทให้ประชาชน เท่ากับว่าประชาชนเข้าไปอยู่ในอวยของรัฐบาลแล้ว เพราะ
คนที่ลงทะเบียนหรือเข้าโครงการของรัฐจะถูกรีดภาษี ซึ่งตนขอเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศให้ชัดเจนว่าภายใน
สิ้นปีนี้หรือปีหน้า จะไม่รีดภาษีกับประชาชนที่ลงทะเบียนหรือเข้าโครงการช่วยเหลือใดๆจากรัฐ 

“การกู้เงินเป็นเรื่องปกติหากเครดิตดี แต่รอบนี้กู้สูงเกินเพดาน หากมีวิกฤตจะไม่สามารถกู้ได้อีก ดังนั้น สภาฯ
อย่าอวยจนเกินไป ซึ่งผมกังวลว่าปลายปีหากมีวิกฤตเศรษฐกิจ หรือวิกฤตโรคระบาดอ่ืน รัฐบาลจะใช้ศักยภาพด้านไหนกู้
เงินมาใช้จ่ายอีก” นายจิรายุ กล่าว 

นายจิรายุ กล่าวด้วยว่า สำหรับคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ตามพ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิ น 1 ล้านล้านบาท 
ขอให้นายกฯ ตั้งนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ หาก   
ไม่โกรธแค้นกันเกินไป หรือมองเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง ใครที่มีปัญญาดีๆก็ตั้งมาทำงานบ้างไม่ใช่ตั้งแต่ พวกตัวเอง 
อวยกันเอง มีแต่คนของรัฐบาลหรือคนของนายกฯเท่านั้น รวมทั้งจะไม่ทำให้เงินกู้อยู่ที่พรรคพลังประชารัฐเท่านั้น ส่วน
พรรคร่วมรัฐบาลเชื่อว่าจะกินแกลบแทนข้าวแล้ว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159050 
 

https://siamrath.co.th/n/159050


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

16 

 

 

29 พฤษภาคม 2020 
ฝ่ายค้านรับ พ.ร.ก.กู้เงินผ่านแน่ ขอตั้ง กมธ.ตามจี้การใช้งบแทน-แก้ให้รายงานสภาทุก 3 
เดือน 
 

 

วันที่ 29 พ.ค. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.
มหาสารคาม ประธานวิปฝ่ายค้าน นำรายชื่อ 42 ส.ส. เสนอญัตติด่วนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถ
ปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินตามพระราช
กำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ จำนวน 1.9 ล้านล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอ 
  ประกอบด้วย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน 1 ล้านล้านบาท, ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วย
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 5 แสนล้านบาท , ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงิน 
เพ่ือรักษาสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจอีก 4 แสนล้านบาท 
  นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ด้วยหลักเสียงข้างมากคงยากที่ฝ่ายค้านจะไปคัดค้าน ทำได้เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ โดยพบว่าการตรา พ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นไม่มีการรายละเอียดของแผนงานหรือโครงการ มีเพียงแต่แผนงาน
คร่าวๆ ในการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งจำนวน 6 แสนล้านที่ใช้ในการเยียวยาฝ่าย
ค้านไม่ติดใจ 

แต่มีส่วนที่ต้องติดตามรายละเอียด โดยเฉพาะการนำไปใช้แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข จำนวน 4.5 หมื่นล้าน
บาท เป็นไปในลักษณะเหมือนกับงบประมาณลงทุน และยังมีอีก 4 แสนล้านที่เป็นงบประมาณฟ้ืนฟู โดยกรอบที่รัฐบาล
กำหนดยังมีหลายฝ่ายที่ยังมีข้อสงสัย เห็นแล้วมีความเป็นห่วงเรื่องการใช้เงิน เพราะไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบ  
พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นตรงกันว่าการตรวจสอบติดตามในรูปแบบของการตั้ง กมธ.วิสามัญ
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ จะช่วยให้ติดตามและตรวจสอบการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนั้นจะเสนอ พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนด โดยจะมีเนื้อหาให้มีกลไกลในการตรวจสอบการใช้
เงินเพื่อความโปร่งใส เช่น คุณสมบัติคณะกรรมการกลั่นกรอง ต้องกำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขของผู้ทรงคุณวุฒิเอาไว้ให้
ชัดเจนและจะเสนอให้เพ่ิมจำนวน ส.ส.เข้าไปร่วมทำหน้าที่ในคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินด้วย 
เสนอให้มีการแก้ไขการประมูล จากเดิมท่ีจะไม่ใช้การประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding) ต้องให้ประกวด
ราคาผ่าน E-Bidding เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเสนอให้มีการรายงานในรายละเอียดการใช้เงินต้องมารายงานสภา 3 
เดือนต่อครั้ง จากเดิมท่ีกำหนดว่า ให้รายงานต่อสภา 60 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ 
อ้างอิง : https://workpointnews.com/2020/05/29/covid-money-14/ 
 

https://workpointnews.com/2020/05/29/covid-money-14/
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29 พ.ค. 2563 

"ปชป."มีมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินหวังช่วยเหลือคนตกยาก 

 

"โฆษกประชาธิปัตย์"แจงเหตุผลพรรคสนับสนุนพ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ เนื่องจากนำมาช่วยเหลือประชาชนซึ่งตกอยู่
ในสถานการณ์ความยากลำบาก ม่ันใจรัฐใช้จ่ายเงินเป็นธรรม-โปร่งใส-ตรวจสอบได้ 

(29 พฤษภาคม 2563) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 
3 ฉบับนั้นพรรคมีความชัดเจนตั้งแต่มีการประชุม ส.ส. โดยได้มีมติอนุมัติพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ เนื่องจากการดำเนินการ
ดังกล่าวของรัฐบาล จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนภายใต้สถานการณ์ขณะนี้ ที่เกิดความยากลำบากกับประชาชน
เป็นจำนวนมาก ส่วนการเยียวยาช่วยเหลือในสถานการณ์เฉพาะหน้า เป็นเรื่องสำคัญเพ่ือให้ทั่วถึงและเป็นธรรมต่อเนื่อง
ถึงการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบในทุกด้าน ให้ทั่วถึงต่อประชาชนทุกคนที่ประสบปัญหา 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า แต่สิ ่งสำคัญที่เชื ่อว่ารัฐบาลได้ตระหนักอยู ่แล้ว คือ การใช้จ่ายงบประมาณ การ
ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็จะเป็นองค์กรสำคัญในการตรวจสอบ รวมถึง
องค์กรอิสระต่างๆ ดังนั้น เรื่องนี้มีกฎหมาย วิธีการมากมายหลายวิธี หากดำเนินการโดยไม่โปร่งใส ไม่สุจริต หลักสำคัญ 
คือ ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย 

 

อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378778739/ 

 

 

 

 

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378778739/
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29 พฤษภาคม 2020 เวลา 19:39ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษาคดี "สุรพงษ์" ผิดต่อตำแหน่ง
หน้าที่ กรณีคืนพาสปอร์ต "ทักษิณ" 
  

 

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่คำพิพากษาคดี "สุรพงษ์" ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ กรณีคืนพาสปอร์ต "ทักษิณ" 

วันที่ 29 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์  นายสุรพงษ์     
โตวิจักษณ์ชัยกุล จำเลย คดีความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำเลยอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ลงวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ รับวันที่ ๒๕ เดือน 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด   

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/039/T_0019.PDF 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11664?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/039/T_0019.PDF
https://www.nationweekend.com/content/politics/11664?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/11664?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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 29 พฤษภาคม 2563 /17:58    

สมาคม ขรก.ส่วนท้องถิ่นร้องทบทวนกรอบ
ผู้บริหาร อบต.ใหม ่

 
สมาคม ขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ ร้องให้พรรคท้องถิ่นไทช่วย มหาดไทยทบทวนกรอบอัตราผู้บริหาร อบต.ใหม่ ไม่ให้

ตัดโควต้าอัตราตำแหน่งเดิม 
วันนี้ (29 พ.ค.2563) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เข้ายื่น

หนังสือเพื่อขอให้คณะกรรมการกลาง กระทรวงมหาดไทย พิจารณาทบทวนกรอบอัตราผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการไม่ตัดโควต้าอัตราตำแหน่งเดิม ผ่านนายชัชวาลล์ คงอุดม       หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่น
ไท 

เพื่อขอให้พรรคพลังท้องถิ่นไท ช่วยเหลือพี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้สอบผ่านการสรรหาตำแหน่ง ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลระดับต้น ที่ไม่ได้รับการบรรจุตามกรอบอัตราตำแหน่งดังกล่าว 

นายพิพัฒน์กล่าวว่า พรรคพลังท้องถิ่นไท มีนโยบายในการขับเคลื่อนปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนในภาคส่วนท้องถิ่น จึงเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือ และเยียวยากลุ่มข้าราชการท้องถิ่นในประเด็น
เรื่องของการสอบบรรจุเนื่องจากในช่วงเดือนธ.ค.2562 ที่ผ่านมา มีการเปิดสอบบรรจุตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลในระดับต้น และมีการประกาศผลสอบออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว 

ต่อมาภายหลังทางคณะกรรมการกลาง โดยมี รมว.มหาดไทย เป็นประธานคณะกรรมการมีการพิจารณาปรับ
อัตราตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ ซึ่ งจากเดิมประกอบด้วย ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เปลี่ยนเป็นองค์การ
บริหารส่วนตำบลระดับสามัญ ระดับสามัญสูง และระดับพิเศษ 

ในขณะที่ตำแหน่งของผู้บริหารก็มีการเปลี่ยนจากเดิม ที่มีผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง 
เปลี่ยนเป็น ผู้บริหารระดับกลาง และ ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น โดยได้ตัดโควต้าระดับต้น ออกจากโครงสร้างการบริหาร 
ส่งผลให้ผู้ที่สอบบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ได้รับผลกระทบ จึงต้องการให้พรรคพลังท้องถิ่นไท พิจารณา และเยียวยา
ผลกระทบดังกล่าว แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวด้วย 

ด้านนายชัชวาลล์กล่าวว่า จะรับเรื่องการยื่นหนังสือในวันนี้ ส่งต่อไปยัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 
และเชื่อว่าหาก พล.อ.อนุพงษ์ ได้รับรายละเอียด และข้อเท็จจริงในการยื่นหนังสือในวันนี้ คงพร้อมที่จะพิจารณา
ช่วยเหลือพ่ีน้องสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอน 

ขณะที่ นายโกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า พรรคพลังท้องถิ่นไท มี
นโยบายที่ชัดเจนเพื่อพี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นญัตติต่างๆ ของพรรค ที่เสนอในที่ประชุม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นญัตติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในภาคส่วนท้องถิ่น เช่น ญัตติในการสายงานบริหาร
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใหม่ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม พรรคพลังท้องถิ่นไท เตรียมที่จะเปิดสัมมนาในการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องข้าราชการ 
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในเดือนก.ค. ที่จะถึงนี้เพื่อที่จะนำความคิดเห็นต่างๆ ขับเคลื่อน และแก้ปัญหาในที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/293088 

https://news.thaipbs.or.th/content/293088
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29 พฤษภาคม 2563 / 18:11 

"ประชาธิปัตย์" แท็กทีมฝ่ายค้าน หนุนตั้ง กมธ.วิสามัญ สอบใช้เงินกู ้
  

 

ถก พ.ร.ก.เงินกู้ วันที่ 3 “ประชาธิปัตย์” มีมติพรรคหนุนตั้ง กมธ.สอบใช้เงินกู้ “สาทิตย์” ห่วงมีฮั้วผู้รับเหมาปัดฝุ่น
โครงการเก่าขอเงิน ด้านนายกฯ โยนฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาลตกลงกัน 

เข้าสู่วันที่ 3 การถก พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท เป้าใหญ่ที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน หรือแม้แต่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ร่วม
ถลุงหมัดตรวจสอบ คือการใช้ “เงินกู้” 1 ล้านล้านบาท ที่ใช้ไปกับ การแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
จึงเป็นเป้าใหญ่ที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน รุมถลุง หรือแม้กระทั่ง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ที่ร่วมตั้งข้อสังเกตด้วย โดยเฉพาะ ส.ส.จากพรรค
ร่วมฝ่ายรัฐบาลอย่าง “ประชาธิปัตย์” 

วันนี้จึงเป็น 1 วันสำคัญ ที่ประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนชัดเจนกลางสภาฯ ว่าควรตั้ง กมธ.วิสามัญ ตรวจสอบ
การใช้ “เงินกู้” ซึ่งตรงกับ 1 ในเงื่อนไขของฝ่ายค้านที่รับปากจะโหวต “ผ่าน” พ.ร.ก.เงินกู้ ต่อเมื่อรัฐบาลรับเงื่อนไข 
เหตุผลที่ ส.ส.ประชาธิปัตย์ แสดงจุดยืนไว้อย่างน่าสนใจ คือ การอภิปรายของ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ตั้งข้อสังเกต
การใช้เงินไว้ 3 ประการ 
1.การอนุมัติโครงการ (ที่จะรับเงินจาก “เงินกู้” เกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ) ต้องระวังไม่ให้มีการฮั้วกับผู้รับเหมา 
ปัดฝุ่นโครงการเก่าของบฯ ใหม่ ซึ่งคาดว่าแต่ละจังหวัดจะได้เงินจากเงินกู้กองนี้ จังหวัดละ 5,000 ล้านบาท 
2.ควรจัดสัดส่วนภาคประชาสังคม ติดตามการทุจริต และอยู่ใน คกก.กลั่นกรองการใช้เงินกู้ด้วย และ 3.ควรเปิดเผย
ข้อมูลโครงการที่มีการเสนอมาของบฯ 
ด้วยเหตุผลนี้ นายสาธิตย์ จึงเสนอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญตรวจสอบการใช้งบฯ 
ตามสำทับด้วย นายเทพไท เสนพงษ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่อ้างว่าเป็น “มติพรรค” หนุนตั้ง กมธ.วิสามัญตรวจสอบ
การใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท 

ซึ่ง นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานวิปประชาธิปัตย์ ได้ยืนยันแล้วว่าพรรคมีมติจริง เท่ากับว่า 52 ส.ส.ของ
ประชาธิปัตย์มีมติหนุนญัตตินี้ 
เบื้องหลัง ประชาธิปัตย์ และ ฝ่ายค้าน ต้องย้ำประเด็นนี้ เพราะมีช่องโหว่ที่การใช้เงินอาจรั่วไหล โดยเฉพาะกลไกการ
ตรวจสอบที่ยัง “ไม่เข้มข้น” 
ผู้สื ่อข่าว-อธิบายขั ้นตอนการใช้เงินกู้ เมื ่อมีผู ้ขอใช้เงินจากเงินกู้ กองใหญ่ สมมติเป็นการขอเงินจากก้อน “ฟื้นฟู
เศรษฐกิจ” 
ผู้ขอ ต้องตั้งเรื่องมายัง “คกก.กลั่นกรอง” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและคนที่ นายกฯ แต่งตั้ง 
ไม่มีคนนอก ไม่มีคนของสภาฯ และไม่มีภาคประชาชน 
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เมื่อ คกก.ชุดนี้เห็นชอบ จะส่งเรื่องไปยัง ครม. ซึ่งหาก ครม. เห็นชอบ เรื่องการใช้เงินจะถูกส่งต่อไปยัง “สนง.บริหารหนี้
สาธารณะ” ที่มีหน้าที่บริหารจัดการ -เบิกจ่ายเงินกู ้
สนง.บริหารหนี้สาธารณะ สังกัด ก.คลัง จึงเป็นหน้าที่ ก.คลัง ที่จะรายงานให้รัฐสภา “รับทราบ” 
มาถึงขั้นตอนนี้ สิ่งที่รัฐสภาทำได้ มี 2 ทาง 
1.“ทางการเมือง” คือตรวจสอบผ่านการอภิปรายไม่ไว ้วางใจ ตั ้งกระตู ้ ต ั ้ง กมธ.  ตรวจสอบ และ 2. “ทาง
กฎหมาย” ผ่านกลไกองค์กรอิสระ เช่น การตรวจสอบของ สตง. และ ป.ป.ช. เป็นต้น 
กลไกการตรวจสอบที่ถูกครหาว่า “ไม่เข้มข้น” นอกจากจะถูกท้วงติงประเด็นที่มี คกก.กลั่นกรอง ไม่กี่คน อาจเป็นช่อง
โหว่ของการใช้เงินกู้ไม่ตรงเป้า 
กว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเข้าสู่การรายงานให้สภาฯ รับทราบ (60 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งทางปฏิบัติจะได้รายงาน
ปีละ 1 ครั้ง) อาจทำให้การตรวจสอบล่าช้าไม่ทันการณ์ เพราะเงินนั้นถูกใช้ไปแล้ว 
แม้นายกฯ จะเน้นเรื่องกลไกการตรวจสอบที่รัดกุมตั้งแต่วันแรก และวันนี้ (29 พ.ค.2563) นายกฯ ก็ยังคงย้ำประเด็น
เดิม ก่อนการร่วมประชุมสภาฯ 
ยืนยันว่ามีหน่วยงานช่วยกลั่นกรองละเอียดยิบ มีทั้ง สตง.- ป.ป.ช. ที่ตรวจสอบการทุจริต และโครงการที่จะเสนอขึ้นมา 
ต้องผ่าน คกก.นโยบายการบริหารจังหวัด (ก.น.จ.) เท่ากับเป็นการตั้งเสนอโครงการมาจาก “ข้างล่าง” 
ฟังเหมือน นายกฯ ไม่อยากจะให้ตั้ง กมธ.วิสามัญตรวจสอบการใช้เงิน แต่พอผู้สื่อข่าวถามย้ำก็ได้คำตอบดังนี้ 

“เรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผม เป็นเรื่องของฝ่ายค้านกับรัฐบาลไปว่ากันเอง” 
ตามขั้นตอนที่แนบท้ายกลไกการใช้เงินกู้ที่ นายกฯ อ้าง ฝ่ายค้าน –ประชาธิปัตย์ คงไม่เถียงว่ารัฐบาลมีกลไกตรวจสอบ 
ทว่ากลไกนั้นอาจยังไม่เข้มข้น 
ยิ่งตรวจทานกับการใช้ เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักตรวจสอบมืออาชีพ-ยี่ห้อประชาธิปัตย์ จึง
กล้ากระโดดย้ายขั้วมาหนุนญัตตินี้ 
ท้ายสุดการตั้ง กมธ.วิสามัญขึ้นมาตรวจสอบ ต้องอาศัยเสียงเกิน “กึ่งหนึ่ง” ของสภาฯ เมื่อเช็กเสียงฝ่ายค้าน 211 บวก
กับ ส.ส.ประชาธิปัตย์ 52 คน 
ถ้า ส.ส.ประชาธิปัตย์โหวตครบ และไม่มีงูเห่าจากฝ่ายค้าน... มีลุ้นที่สภาฯ จะคลอด กมธ.วิสามัญ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/293089 
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"สามมิตร"สวามิภักดิ"์บิ๊กป้อม"หนุนนั่ง"หัว
หน้าพปชร." 
 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 20:49 
"สุริยะ" นำ "ส.ส.สามมิตร" เข้าพบ "บิ๊กป้อม" สวามิภักดิ์ 
บรรยากาศชื่นมื่น พร้อมหนุน นั่ง "หัวหน้าพรรค" แย้ม ไทม์ไลน์ ทุกอย่างชัด หลัง "พ.ร.บ.โอนงบ" ผ่าน สะพัด แกนนำ
บางกลุ่ม รอเก้อ หลังนัด "ส.ส." เช็กขุมกำลัง โผล่ไปหรอมแหรม 

ผู้สื ่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) ถึงความพยายามเปลี่ยนตัวหัวหน้าและ
เลขาธิการพรรคนั้น ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 พ.ค. กลุ่มต่างๆ ในพรรค พปชร. ได้
ทยอยเข ้าพบ  พล.อ.ประว ิตร  วงษ ์ส ุวรรณ  รองนายกร ัฐมนตร ีและประธานย ุทธศาสตร ์พรรค  พปชร.  ที่
ห้องพัก รัฐสภา โดยกลุ ่มที ่น่าจับตาคือสมามิตร นายสุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นำ ส.ส.กลุ ่มสาม
มิตร ประมาณ 20 คน อาทิ นายสมศักดิ์เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท นายสรวุฒิ เนื่อง
จำนงค์ ส.ส.ชลบุรีร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย นายชูศักดิ์ คีรีมาศ
ทอง ส.ส.สุโขทัย นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.
ชัยภูมิ นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา นาย
อนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร นายปริญญาฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.
กำแพงเพชร นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เข้าพบ พล.อ.
ประวิตรด้วยเช่นกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ถือเป็นการแสดงตัวว่าพร้อมสนับสนุน พล.อ.ประวิตรให้เป็น
หัวหน้าพรรค พปชร. 

ทั้งนี้ แหล่งข่าวจาก พปชร.กล่าวว่า ส.ส.ของ พปชร.ทั้งหมด 100 กว่าคน ได้ทยอยเข้าพบพล.อ.ประวิตร ขาด
เพียงประมาณ 10 คนเท่านั้น ซึ่งเห็นภาพวันนี้รู้เลยว่า ความขัดแย้งในพรรคก่อนหน้านี้จบจริงๆ ไม่มีคลื่นใต้น้ำ แม้จะมี
บางคนไม่ยอมจบก็ตาม อย่างไรก็ตาม กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในพรรค พปชร.จะเห็นความ
ชัดเจนมากขึ้น ภายหลังจากที่ พ.ร.ก.กู้เงิน และพ.ร.บ.โอนงบฯ ผ่านสภาฯ เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้า
พรรคที่จะเปลี่ยนมาเป็น พล.อ.ประวิตร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันยังมีแกนนำบางคนของพรรคพปชร. ได้นัด ส.ส.ในพรรคที่ห้องๆ หนึ่งใน
รัฐสภา แต่เมื่อถึงเวลามีคนมาประมาณ 10 คน เพราะท่ีเหลือทยอยเข้าพบพล.อ.ประวิตร หมด 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11667?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11667?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/11667?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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29 พฤษภาคม 2563 22:36 น. 

"บิ๊กป้อม"ผงาด ! "สุริยะ"ขน"20 ส.ส.สามมิตร"ตบเทา้
แสดงพลังหนุนนั่ง"หน.พลังประชารัฐคนใหม่" 

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในการพยายามเปลี่ยนตัว
หัวหน้าและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 พ.ค. 63 มีกลุ่มต่างๆ ในพรรค พปชร. ได้ทยอย 
เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. ที่ห้องพัก รัฐสภา 

โดยที่น่าจับตาคือ การที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นำ ส.ส.กลุ่มสามมิตร ประมาณ 20 คน 
อาทิ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี         
ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย นางบุญ
ยิ ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.ชัยภูมิ นายสัมฤทธิ ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ  นายภูดิท  
อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร 

รวมถึงนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา นายอนันต์ ผลอำนวย                 
ส.ส.กำแพงเพชร นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร นายสุรสิทธิ์ 
วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เข้าพบ พล.อ.ประวิตรด้วยเช่นกัน ซึ่ง
บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น เป็นการแสดงตัวว่าพร้อมสนับสนุน พล.อ.ประวิตร ให้เป็นหัวหน้าพรรคพปชร.คนใหม่
แทนนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และหัวหน้าพรรค 

ทั้งนี้แหล่งข่าวจาก พปชร.กล่าวว่า ส.ส.ของ พปชร.ทั้งหมด 100 กว่าคน ได้ทยอยเข้าพบ พล.อ.ประวิตรวันนี้   
ขาดเพียงประมาณ 10 คน ซึ่งทำให้เห็นว่า ความขัดแย้งในพรรคก่อนหน้านี้จบ แล้ว ไม่มีคลื่นใต้น้ำ แม้จะมีบางคนไม่
ยอมจบ 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในพรรค พปชร.จะเห็นความชัดเจนมากขึ้น 
ภายหลังจากท่ี พ.ร.ก.กู้เงิน และพ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ผ่านสภาฯเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่จะ
เปลี่ยนมาเป็น พล.อ.ประวิตร 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกัน ได้มีแกนนำบางคนของพรรค พปชร.ได้นัดพบส.ส.ในพรรค มาพบกันที่ห้องหนึ่งใน
รัฐสภา แต่เมื่อถึงเวลามีมาเพียง 10 คน เพราะท่ีเหลือทยอยเข้าพบ พล.อ.ประวิตรหมด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159024 
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“สาทิตย”์ชงตั้งตัวแทนภาคปชช.ตรวจสอบคอรัปช่ัน 

 

"สาทิตย์" เสนอตั้งตัวแทนภาคประชาชนตรวจสอบคอรัปชั่น เป็น คกก.กลั่นกรองการใช้เงินกู้ พร้อมเสนอตั้ง กมธ.
วิสามัญ ตรวจสอบการใช้เงินควบคู่ 

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายการออกพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขและ
เยียวยาสถานการณ์โควิด-19 โดยงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท ต้องให้เกิดผลทันที โดยมี
โครงการเป็นตัวชี้วัด แม้จะมีการกำหนดกรอบแผนงานในบัญชีแนบท้ายไว้ 4 ด้าน แต่ไม่มีการเขียนแยกแยะวงเงินแผนงาน
แต่ละด้านเอาไว้สะท้อนว่า ไม่มีการคิดหรือเตรียมการหรือไม่ และเมื่อไม่มีตัวกรอบโครงการ ก็มีแนวทางปฏิบัติให้แต่ละ
จังหวัดเสนอโครงการมาภายในเดือนมิถุนายน จึงขอตั้งข้อสังเกตไว้ 3 ข้อ คือ 1.โครงการต้องระวังไม่ให้เป็นโครงการที่ฮ๊ัวกับ
ผู้รับเหมาหรือโครงการเก่ามาปักฝุ่นเขียนใหม่ให้เข้าเงื่อนไข ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณฟื้นฟูที่จะได้
ราวจังหวัดละ 5,000 ล้านบาท 2.ควรจะมีสัดส่วนภาคประชาสังคมที่ที ่ทำงานติดตามปราบปรามการทุจริต มาอยู ่ใน
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ตามที่นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอประเด็นนี้ไว้ และ 
3.ควรเปิดเผยข้อมูลแต่ละโครงการที่มีการเสนอมา    

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสมากขึ้น ควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติอีกทางหนึ่ง เพื่อรับประกันว่าโครงการทั้งหลายจะเกิดผลในทางการสร้างรายได้ และแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบจากโควิด-19 อย่างแท้จริง เพราะ พ.ร.ก.กำหนดเพียงว่า ให้รายงานภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั่น
หมายความว่าจะติดตามได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น แต่ถ้าตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ สามารถทำงานตรวจสอบสอดคล้องไปพร้อม
กับคณะกรรมการกลั่นกรองได้ทันที 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_687396/ 
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“การุณ”เตือน”ธนกร”เป็นโฆษกพรรคอย่าสักแต่จะพูด 

 

"การุณ" เตือน "ธนกร" เป็นโฆษกพรรคไม่ใช่สักแต่ว่าจะพูดเป็นอย่างเดียว กรณีกล่าวหาส.ส.ฝ่ายค้านอภิปราย
ความเดือดร้อนประชาชนว่าเป็นการแสดงละคร 

นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวหาการทำงานของ ส.ส.ฝ่ายค้านที่อภิปรายถึงความเดือดร้อนของประชาชนว่า เป็นการแสดงละคร ตีหน้าเศร้าเล่าความ
เท็จว่า ตนเองขอประณามการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของนายธนกรในครั ้งนี ้ เพราะถือเป็นการดูถูกการทำงานของ
ผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านทุกคน โดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมา ส.ส.ทั้งสภาต่างลงพื้นที่ทำงานรับใช้ประชาชนและรับฟัง
ปัญหา จึงมีข้อมูลความเดือดร้อนต่างๆที่ได้รับการร้องเรียนอย่างมากมาย ดังนั้นเมื่อมีการนำ พรก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ เพ่ือมาขอ
ความเห็นชอบจากสภาฯ ผู้แทนราษฎรทุกคนไม่ใช่เฉพาะแค่ฝ่ายค้าน ก็ต้องทำหน้าที่ในการสะท้อนข้อเท็จจริงให้รัฐบาลได้รับ
ทราบ เรื่องไหนเป็นประโยชน์ก็ชมเชย เรื่องไหนบกพร่องก็ต้องติชมเพื่อให้แก้ไข ดังนั้นการที่นายธนกร ปากพล่อย กล่าวหา
การทำงานของ ส.ส. จึงเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่ง ตนขอเตือน นายธนกร ว่าการทำหน้าที่โฆษกพรรคไม่ใช่สักแต่ว่าพูดเป็น
เพียงอย่างเดียว ควรเข้าใจหน้าที่และการทำงานของ ส.ส. การออกมาพูดใส่ร้ายป้ายสีและแสดงการดูถูกดูแคลนการทำงาน
ของผู้แทนราษฎร สะท้อนให้เห็นกำพืดเผด็จการที่ชอบปิดปากประชาชน วันนี้รัฐบาลต้องรับฟังการสะท้อนปัญหาจาก
ตัวแทนประชาชน ใครพูดติชมอย่างไรต้องเปิดใจกว้าง โฆษกพรรคไม่ต้องร้อนตัวออกมาตอบโต้แทนรัฐบาล เพราะหน้าที่การ
ชี้แจงเป็นของคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว ครั้งต่อไปหวังว่านายธนกรจะมีมารยาทและไม่ก้าวล่วงการทำงานของสภาอีก เพราะถ้ายัง
ไม่รู้จักแยกแยะและทำเกินหน้าที่แบบนี้ มีแต่จะทำให้พรรคพลังประชารัฐเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ    

นายการุณ กล่าวว่า ตนเองขอชมเชยและให้กำลังใจ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่
ทำงานหนักและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ แต่เนื่องจากการตัดสินใจเลือกวิธีเยียวยาที่สับสนในบางกรณี จึงทำให้ผู้
เดือดร้อนบางกลุ่มยังไม่ได้รับเงินชดเชย ดังนั้นการที่นายอุตตม ได้รับฟังข้อมูลจากการอภิปรายของ ส.ส.ในครั้งนี้ จะทำให้มี
ข้อมูลที่เที่ยงตรงเพ่ือนำไปปรับปรุงวิธีการเยียวยาให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และทันเวลาต่อไป และขอให้นายอุตตมช่วยเตือน
นายธนกร ที่เป็นเลขานุการด้วยว่า ให้ช่วยฟังการอภิปรายในครั้งนี้มากๆ อย่าปล่อยหลุดออกมากัดคนอื่น เพราะตนเอง
เสียดายที่คนเก่งอย่างนายอุตตมจะต้องเสียคะแนนนิยม เพราะคนรับผิดชอบก็คือเจ้าของ 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_687413/ 
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ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน อุดมศักดิ์ นติิมนตร ีหลังพ้นตำแน่งตลุาการศาลรธน. 

 

สำนักงานป.ป.ช. 29 พ.ค.- ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “อุดมศักดิ์ นิติมนตรี”   หลังพ้นตำแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 41 ล้าน ไม่มีหนี้ 

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตำแหน่งตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563  พบว่าบัญชีทรัพย์สินของนายอุดมศักดิ์ และนางวาสนา 
นิติมนตรี คู่สมรส  มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น  41,207,231 บาท ไม่มีหนี้สิน  โดยเป็นทรัพย์สินของนายอุดมศักดิ์ 32,097,610 
บาท  เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 9,109,620 บาท   ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เงินฝาก โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  ที่ดิน และ
ทรัพย์สินอ่ืน (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 

สำหรับทรัพย์สินอื่นในส่วนของผู้ยื่นมูลค่า  2,000,000 บาท  ในส่วนของคู่สมรส 550,000 บาท  ทั้งนี้ผู้ยื่นระบุว่า
ทรัพย์สินอื่นที่ได้ถ่ายภาพเป็นเอกสารประกอบยื่นไว้จำนวน 140 รายการ  มูลค่า 2,000,000 บาท   เป็นทรัพย์สินเดิมยื่นไว้ 
ของอดีตคู่สมรส คือนางพรพิมล นิติมนตรี ภรรยาผู้ถึงแก่ความตาย   ซึ่งยังไม่ได้จัดแบ่งให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย  การยื่นบัญชี
ครั้งนี้จึงปรับปรุงเป็นบัญชีของผู้ยื่นเพื่อไม่ให้สับสนกับคู่สมรสปัจจุบัน โดยคู่สมรสคนปัจจุบัน คือ นางวาสนา ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินในส่วนรายการทรัพย์สินอ่ืนไว้  ได้แก่  ต่างหูเพชร 1.35 กะรัต  กำไลทองฝังเพชร  ต่างหูมุก และแหวนมุกล้อมเพชร 
สร้อยพร้อมจี้  นาฬิกาข้อมือ 

สำหรับรายได้ต่อปีผู้ยื่นระบุว่า  มีรายได้ประจำจากเงินเดือน  เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ เงินบำนาญ 
เงินปันผลและดอกผลจากสหกรณ์ จำหน่ายที่ดินอำเภอบางใหญ่ 2 แปลง  ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ตกเบิก) ตามกฎหมายใหม่  
เงินบำเหน็จทดแทน  ขายคืนกองทุน  รวมทั้งสิ้น 17,574,873 บาท   ในส่วนของคู่สมรสเป็นเงินเดือนและเงินปันผลสหกรณ์ 
รวม 990,120 บาท   ส่วนรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ของผู้ยื่น 720,000 บาท  ของคู่สมรส 120,000 บาท  

อย่างไรก็ตามนายอุดมศักดิ์  ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ยื่นในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอื่น  ว่าเป็นที่
ปรึกษากฎหมายธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)   ส่วนคู่สมรส เป็นพนักงานรัฐวิสากิจในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) .-
สำนักข่าวไทย 

   พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ  กกต. กล่าวว่า จะไม่ทอดทิ้งพนักงาน และจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันด้วยการขอให้
พนักงาน กกต.รักษาวินัยตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย   เว้นระยะห่าง  และล้างมือในส่วนของสำนักงาน
ดำเนินการลดจำนวนพนักงานที่มาทำงานเหลือ 1 ใน 3 พร้อมขอให้พนักงานรักษาวินัย.-สำนักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed0d628e3f8e40af944da74 

https://www.mcot.net/viewtna/5ed0d628e3f8e40af944da74
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29 พ.ค. 2020 16:14:44 

มีหลายหน่วยงานดูแลการใช้เงินกู้ การเมืองอย่าแทรก 

 

รัฐสภา 29 พ.ค.-นายกฯ ระบุข้อเสนอฝ่ายค้านเรื่องตั้งกรรมาธิการตรวจสอบการใช้เงินกู้เป็นเรื่องของสภา ยืนยันมี
หลายหน่วยงาน –ขั้นตอนดูแลอยู่แล้ว ขอการเมืองอย่าแทรกเท่านั้น 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเสนอให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจว่า เป็นเรื่องของสภาและฝ่ายการเมือง รัฐบาลไม่ยุ่ง ไม่ชี้นำ 
การใช้เงินงบประมาณด้งกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย  ซึ่งนอกจากจะมีคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาแล้ว จะมี
คณะกรรมการคัดกรองทำความเห็นจากระดับท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ขณะเดียวกันมีกลไก
ตรวจสอบอยู่แล้วรอบด้าน ทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ทั้งยังมีคณะกรรมการติดตามการใช้เงินด้วย ซึ่งแต่ละ
โครงการที่จะเสนอเข้ามาต้องผ่านคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.น.จ.)  

“การติดตามมีคณะนั้นคณะนี้ติดตามกันเยอะไปหมด ขอให้เข้าไปดูว่าโครงการที่จะออกมาในวันข้างหน้าต้องเสนอ
ผ่านก.น.จ.ขึ้นมา ไม่ใช่ผมไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาเอง ดังนั้น ก็อยู่ที่ท่าน ต้องไปไล่กันดูว่าข้างล่างทำกันอย่างไร ขอให้ฝ่าย
การเมืองอยากเข้าไปยุ ่งกับเขาก็แล้วกัน ส่วนเรื ่องการบริหารไม่เกี ่ยวกับผม ฝ่ายค้าน รัฐบาลเขาไปว่ากันเอาเอง” 
นายกรัฐมนตรี กล่าว.-สำนักข่าวไทย    
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed0d284e3f8e40af1446049 
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29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.48 น. 

"บิ๊กตู่"ไม่ขอยุ่ง! ตั้งกมธ.วิสามัญสอบเงินกู้สูภ้ยัโควิ 

         

 

"บิ๊กตู่"ไม่ขอยุ่ง! ตั้งกมธ.วิสามัญติดตามเงินกู้สู้ภัยโควิด  ชี้ไม่เกี่ยวกับตนเองเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 
ยืนยันการใช้เงิน 4 แสนล้าน เป็นไปตามกรอบแผนงานที่วางไว้ มีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้ว 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทาง
มาร่วมประชุมสภาผู ้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปีครั ้งที ่หนึ ่ง เป็นพิเศษ เพื ่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม ว่า กรณีที่ฝ่าย
ค้านมีความเป็นห่วงการใช้งบประมาณ 400,000 ล้านบาท ซึ่งต้องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือตรวจสอบการใช้เงินนั้น 
ขอยืนยันว่าไม่มีอะไรต้องชี้แจง เพราะการใช้งบประมาณทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติของกฎหมาย ซึ่งในการจัดทำ
แผนงานของโครงการภายหลังจากที่มีกรอบใหญ่มาแล้ว ก็จะเป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ตามกรอบการใช้
งบประมาณที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องมีการคัดกรอง รับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่ระดับล่างเหมือนกับโครงการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีกลไก
ตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่แล้ว เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เป็นต้น ซึ่งโครงการที่จะ
เกิดขึ้นในวันข้างหน้าต้องเสนอขึ้นมาตามลำดับโดยผ่าน คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบรณาการ หรือ กนจ. ไม่ใช่ตนเองไปตั้งหน่วยงานเอง ต้องไปไล่ดูว่าก่อนที่จะมาถึงรัฐบาลมีการทำงานกันอย่างไร ขออย่า
ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งกับเค้าก็แล้วกัน 

ผู้สื่อข่าว ถามว่าแสดงว่านายกรัฐมนตรี ไม่ต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบการใช้เงินใช่หรือไม่ 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผตน เป็นเรื่องของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ตนไม่มีสิทธิ์ไปชี้ ไม่ยุ่ง 
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"ฝ่ายค้าน"ยื่นญัตติเสนอตั้งกมธ.วิสามัญสอบเงินกู้   

ที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภาฯ นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 
ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย นส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย พรรคเพ่ือ
ไทย ร่วมยื่นหนังสือที่สมาชิกได้ลงนาม ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงิน1.9ล้านล้านบาท ผ่านนพ.สุ
กิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯผู้แทนราษฎร 

นพ.ชลน่าน ในฐานะผู้เสนอญัตติกล่าวว่า ตามที่ครม.ได้เสนอพรก.เงินกู้3ฉบับ ในวงเงิน1.9ล้านล้านบาท ในส่วนของ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน คงยากที่จะไปคัดค้าน พรรคฝ่ายค้านได้ตั ้งข้อสังเกต มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพรก.ฉบับต่างๆ ไม่มี
รายละเอียด แผนงานในโครงการ ในส่วนของการกู้เงินในพรก.ฉบับแรก วงเงิน1ล้านล้านบาท เราไม่ได้ติดใจวงเงิน6แสนล้าน
บาท ที่จะนำมาเยียวยา และวงเงิน4.5หมื่นล้านบาท ที่จะมาใช้ในด้านสาธารณสุข ต้องมาดูและตรวจสอบต่อไป แต่วงเงิน 4
แสนล้านบาท ที่ระบุให้เป็นงบฟื้นฟู ก็มีแต่เพียงแผนงาน จึงทำให้น่าสงสัยว่า งบที่จะนำไปพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่อง
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก หรือการจะนำมากระตุ้นที่เกี่ยวกับภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นอย่างไร ซึ่งเราเป็นห่วงการใช้เงิน 
ทั้งพรรคเพ่ือไทย พรรคร่วมฝ่ายค้าน ติดตามตรวจสอบ เนื่องจากการกู้เงิน ที่ในเดือนมิ.ย.จะมีการอนุมัติเงิน เดือนก.ค.จะเริ่ม
มีการใช้เงิน และจะต้องใช้ให้แล้วเสร็จในเดือนก.ย.2564 โดยไม่เป็นงบผูกพัน การที่ส.ส.ร่วมลงนามเสนอให้มีการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินกู้1.9ล้านล้านบาท เพื่อจะเสนอให้มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมตรวจสอบ และได้มี
สมาชิกลงนาม42คน เป็นไปตามข้อบังคับสภาฯข้อที่50 และหวังว่า สภาฯจะบรรจุญัตติให้เป็นเรื่องด่วน จากการอภิปราย มี
ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล บางคน ก็มีท่าทีขอร่วมตรวจสอบด้วย หวังว่าทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะให้ความร่วมมือใน
การตั้งคณะกรรมาธิการในชุดดังกล่าว 

นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่า นอกจากช่องทางการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้เงินกู้1.9.ล้านล้าน
บาทแล้ว พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังเตรียมเสนอ พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชกำหนด โดยจะมีเนื้อหาสาระ โดยให้มีกลไกลใน
การป้องกันการใช้เงินเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะมีการเสนอหลังจากนี้ ประเด็นที่จะเสนอให้มีการแก้ไข มีหลาย
ประเด็น อาทิ คณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือให้เกิดความสุจริต โปร่งใส ในคณะกรรมการนั้นต้องกำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเอาไว้ให้ชัดเจน 

นายสุทินกล่าวว่า จะเสนอให้เพิ่มจำนวนส.ส.เข้าไปร่วมทำหน้าที่ในคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินด้วย และจะ
เสนอให้มีการแก้ไขการประมูล จากเดิมที่จะไม่ใช้การประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ต้องให้ประกวดราคา
ผ่าน e-bidding เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเสนอให้มีการรายงานในรายละเอียดการใช้เงินต้องมารายงานสภาฯ 3เดือนต่อ
ครั้ง 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/194131 
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29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.32 น. 
"สมคดิ"ดึงกองทุนหมูบ่้าน-ปตท.-ธนารักษ ์เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

 
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ เพ่ือรองรับกระจายสินค้าจากชุม ชนส่งไปยังภูมิภาคอ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงต้องใช้ความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ผู้ผลิตสินค้า
ศักยภาพ ร่วมกับ ปั๊ม ปตท.เปิดพ้ืนที่ว่างบางส่วนให้ชาวบ้านนำสินค้าชุมชนมาวางจำหน่าย เพ่ือให้ผู้เดินทางได้เจอกับผู้ 
ผลิตสินค้าโดยตรง เป็นช่องทางกระจายสินค้าชุมชนไปยังภูมิภาคอื่น เพราะ ปตท.มีโครง การไทยเด็ดนำร่องหลาย
จังหวัด ส่วนกรมธนารักษ์ จัดหาพื้นที่ว่างจัดทำศูนย์กระจายสินค้า หรือทำตลาดกลาง พัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า
ชุมชนอาจนำมาให้กอง ทุนหมู่บ้านเช่า หรือบริหารจัดการร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

"อีกทั้ง ดึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามา ร่วมดูแลสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ลดภาระให้กับสมาชิกฯช่วงปัญหาโควิด-19 ด้วยการ ศึกษามาตรการช่วยเหลือร่วมกัน เป็นการ
ช่วยเหลือดูแลสมาชิกที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วย เหลือเยียวยาจากรัฐบาล"นายสมคิด กล่าว  

ด้าน นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการ สทบ. กล่าวเสริมว่า สำหรับกองทุนหมู่บ้านเตรียมใช้แนวทาง "ศูนย์
ขนส่งสินค้าชุมชน"  โดยนำรถยนต์ ปิ๊กอัพ มอเตอร์ไซค์ ของสมาชิกฯ จัด ทำเป็นหน่วยบริการขนส่งให้กับสมาชิก และ
จ่ายผลตอบแทนค่าขนส่ง เพื่อใช้บริการร่วม กัน ไม่จำเป็นต้องซื้อรถใหม่กันทุกบ้าน เพื่อช่วยกระจายสินค้าชุมชนออก
ไปสู่ต่างจังหวัดผ่านช่องทางรถ บขส.หรือรถไฟ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/194129 
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30 พ.ค. 2020 10:23:28 

ประธานวิปฝ่ายค้านผิดหวังรัฐบาลชี้แจงไม่ชดัเจน 

 

รัฐสภา 30 พ.ค.- ประธานวิปฝ่ายค้าน พอใจภาพรวมการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ตลอด 3 วัน  ผิดหวังรัฐบาลชี้แจง
ไม่ชัดเจน  เชื่อ รัฐบาลไม่สนใจข้อเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงิน   แม้จะมี  ส.ส.พรรคร่วม
รัฐบาลเห็นด้วย 

นายสุทิน คลังแสง  ประธานวิปฝ่ายค้าน  พอใจภาพรวมการอภิปราย  พ.ร.ก.กู้เงิน ตลอด 3 วันที่ผ่านมา  เนื่องจาก
ไม่มีการประท้วงหรือขัดจังหวะ ตีรวนระหว่างการอภิปราย   การกำกับเวลาการอภิปรายก็เป็นไปตามเป้าหมาย c]tพอใจการ
อภิปรายของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า  ที่นำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  ไม่เน้นใส่ความรู้สึก  มีเอกสาร
ประกอบการอภิปราย มีพัฒนาการที่ดี  และอภิปรายกระชับ ได้สาระครบถ้วน   

นายสุทิน กล่าวว่า วันนี้ (30 พ.ค.) จะเริ่มพิจารณา  พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พ.ศ.2563 วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท   มีนายมิ่ง
ขวัญ แสงสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ร่วมอภิปราย  เชื่อว่า การอภิปรายวันนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นไป
ด้วยความราบรื่น  

“ส่วนตัวมองว่า สิ่งที่รัฐบาลชี้แจง ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ชัดเจน   และเย็นชากับการตอบรับข้อเสนอของฝ่ายค้าน 
ที่ขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงิน  ขอให้มีการรายงานต่อสภาฯ ทุก 3 เดือน  ซึ่งรัฐบาลและรัฐมนตรีที่
ลุกขึ้นมาชี้แจง ไม่มีใครให้ความสนใจ จึงยังผิดหวังอยู่ ขณะที่ นายสุทิน กล่าว 

อย่างไรก็ตาม นายสุทิน  กล่าวว่า ส.ส.ฝั่งรัฐบาล  ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนา  เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอดังกล่าว จึงต้องติดตามท่าทีของรัฐบาล วันนี้ และวันพรุ่งนี้ (31 พ.ค.)  เชื่อว่า แรงกดดันของ ส.ส.ในรัฐบาลและสังคม  
ทำให้มีความหวังขึ้น  แต่ส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ก็คงไม่สนใจ   

นายสุทิน กล่าวอีกว่า  วันนี้หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะประชุม เพ่ือมีมติว่าจะลงมติ พ.ร.ก.แต่ละฉบับไปในทิศทาง
ใด   แต่ยืนยันว่า จะไม่มีการ ฟรีโหวตหรือแตกแถว   .- สำนักข่าวไทย 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed1d1b0e3f8e40af944e0d9 
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30 พ.ค. 2020 10:11:10 

ประธาน ส.ส.พปชร.คา้น ตั้ง กมธ.วิสามัญสอบงบฯ โควิด-19 

 

รัฐสภา 30 พ.ค.- ประธาน ส.ส.พปชร.ค้าน ตั้ง กมธ.วิสามัญสอบงบโควิด ชี้ ซ้ำซ้อน กมธ.สามัญ 35 คณะ และ มี 
สตง. และป.ป.ช และรายงานรัฐสภาอยู่แล้ว  ย้ำ มาตรฐานเข้มกว่า พ.ร.ก.กู้เงิน ยุคสมัย "อภิสิทธิ์ - ยิ่งลักษณ์" 

นายสุชาติ ชมกลิ่น ประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ไม่เห็นด้วย  กรณีพรรคฝ่ายค้าน และพรรคประชาธิปัตย์ เสนอ
ให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาตรวจสอบการใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท เพราะมีหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือ
พิจารณาและกลั่นกรองอยู่แล้ว อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคล ัง และในระด ับพื ้นท ี ่  จะต ้องเสนอผ ่านคณะกรรมการนโยบายการบร ิหารงานจ ังหว ัด และ 
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)   กลั่นกรอง ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้อนุมัติโครงการตามที่เสนอมาเท่านั้น นักการเมืองไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง  ขณะที่ สภาฯ ก็มีคณะกรรมาธิการสามัญ 
จำนวน 35 คณะ ซึ่งสามารถทำหน้าที่และสามารถตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ทั้ง 3 ฉบับ   

“พวกเราที่เป็น ส.ส. ทุกคน ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ในฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องมั่นใจในระบบราชการที่เข้ามาดูแล
งบประมาณตัวนี้ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ขึ้นมาทำงานซ้ำซ้อน เสียเวลาการทำงานกับทุกฝ่าย  รวมทั้ง 
เสียงบประมาณของแผ่นดินเกี่ยวกับเบี้ยประชุมอีกด้วย” นายสุชาติ กล่าว 

ส่วนที่ฝ่ายค้านกังวลเรื่องการใช้งบประมาณ เกรงว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชั ่นนั้น หรือใช้งบประมาณไม่ตรง
วัตถุประสงค์นั้น นายสุชาติ กล่าวว่า  ต้องอย่าลืมว่า ประเทศไทยมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการ
ป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมตรวจสอบ   โดยเฉพาะ พ.ร.ก.กู้ เงิน 1 ล้านล้านบาท ถือว่ามีกรอบ
ดำเนินการที่รัดกุม โดยใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะมาบังคับใช้  กำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินกู้  และ ต้องมี
การประเมินโครการต่างๆ  นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุก 3 เดือน   

“การกำกับติดตามเงินกู้และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มาตราการต่างๆเหล่านี้ ผมเชื่อและมั่นใจว่า นายกรัฐมนตรีคิด
และวางแผนการบริหารจัดการไว้แล้ว และมีการรายงานต่อรัฐสภา ภายใน 60 วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ   ถือว่ามีมาตรฐาน
ตรวจสอบ หรือ มีการประเมิน KPI สูงกว่าเมื่อเทียบกับ พ.ร.ก.กู้เงินในอดีต คือ พ.ร.ก.ไทยเข้มแข็ง ปี 52  และ พ.ร.ก.กู้เงิน
เพ่ือวางระบบบริหารน้ำปี 2555” นายสุชาติ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed1cecee3f8e40af844a3ad 
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30 พฤษภาคม 2020 - 08:57 
สภาเตรียมพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินวันที่4 

 

สภาเตรียมพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินต่อเป็นวันที่ 4 ฝ่ายค้านเหลือเวลาอีกประมาณ 9 ชม. 36 นาที 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน วันที่ 4 จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. หลังจากประธานการประชุมสั่ง
พักการประชุมไปเมื่อวานนี้ในเวลา 19.20 น. เพ่ือเผื่อเวลาให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางกลับบ้านให้ทันช่วงการ
ประกาศเคอร์ฟิว 23.00 น. ทั้งนี้ ตลอดการพิจารณา 3 วันที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้ว 4 ชั่วโมง 45 นาที ส.ส.พรรค
ร่วมรัฐบาลใช้เวลาไปแล้ว 8 ชั่วโมง 35 นาที ดังนั้น ฝ่ายรัฐบาลเหลือเวลาอภิปรายอีก 10 ชั่วโมง 38 นาที ขณะที่ฝ่ายค้าน ใช้
เวลาไป 14 ชั่วโมง 23 นาที เหลือเวลาการอภิปราย 9 ชั่วโมง 36 นาที 

โดยฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ได้กล่าวถึงหลายประเทศทั่วโลกให้
การยอมรับว่า ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ดี ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงอย่างเห็นได้
ชัด และระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศในขณะนี้
ได้ พร้อมทั้งให้กำลังใจรัฐบาลในการแก้ไขวิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายถึงความผิดพลาดของรัฐบาลในการด้านบริหารจัดการ ส่งผลให้เกิดการกู้เงิน 1.9 ล้าน
ล้านบาท ซึ่งไม่มีแผนการบริหารจัดการชัดเจน รวมทั้งทำให้ภาคเกษตรตกต่ำ มีคนเดือดร้อนและร้องเรียนเป็นจำนวนมาก 
และจากวิกฤตในครั้งนี้ ทำให้เกิดกลุ่มหนึ่งรวย อีกกลุ่มหนึ่งยากจน โดยมาตรการเยียวยาที่รัฐมีให้นั้นเป็นการเยียวยาใน
รูปแบบที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ได้เลือก รวมถึงเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด โดยการตรวจหาเชื้อ เพื่อรีบ
ดำเนินการป้องกันและแก้ไข ก่อนที่เชื้อจะแพร่ระบาดไปมากกว่าเดิม ซึ่งผู้นำการบริหารประเทศจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนในประเทศรวมทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วย 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_687836/ 
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30 พฤษภาคม 2020 - 11:09 

ปธ.วิปรัฐบาลยันพร้อมลงมติพรก.กูเ้งิน 

 

ประธานวิปรัฐบาล ยันพร้อมลงมติพรุ่งนี้ เตรียมหารือความพร้อม พิจารณา พ.ร.บ.โอนงบประมาณ แนะเพื่อ ส.ส.ดู
ช่องทางติดตามตรวจสอบใช้เงินกู้ ยังไม่ชัดจะตั้ง กมธ. 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปฝ่ายรัฐบาล กล่าวถึงกรอบเวลาในการอภิปรายของฝ่ายรัฐบาลว่า ยังมีเวลาเหลืออยู่
อีกมากเพราะใช้เวลาในการชี้แจงไม่มากซึ่งวันนี้จะใช้เวลาชี้แจงประเด็นของเมื่อวานนี้ให้มากขึ้น และหากมีการโหวต
ลงคะแนนในวันพรุ่งนี้เวลา 15.00 น. พรรคฝ่ายรัฐบาลก็พร้อม ส่วนการประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้จะมีการพิจารณา พ.ร.บ. 
โอนงบประมาณปี 63 จำนวน 8 หมื่น 8 พันล้าน ซึ่งจะมีการพิจารณา ในวันที่4 – 5 มิถุนายน และลงมติให้แล้วเสร็จภายใน
สัปดาห์หน้า โดยเป็นการพิจารณา 3 วาระรวด และเป็นการตั้งกรรมาธิการเต็มสภา    

ส่วนการตั้ง กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญในการตรวจสอบ พ.ร.กกู้เงิน นั้นจะต้องให้ ส.ส. ของพรรคร่วมไปทำการบ้าน
ว่าถ้าจะต้องดำเนินการจะทำได้อย่างไรบ้าง หรือจะสามารถส่งไปยัง กมธ. ใดที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่ เนื่องจากขณะนี้รัฐสภายัง
อยู่ขั ้นตอนก่อสร้างที่อาจไม่มีห้องเพียงพอให้กับ กมธ. ชุดใหม่ขึ ้น แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดร่างระเบียบ พ.ร.บ. 
ดังกล่าว ซึ่งถ้ามีการเสนอในประชุมวิปฝ่ายรัฐบาลก็จะมีการหารืออีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเห็นด้วยกัน
การตั้ง กมธ. ชุดดังกล่าวหรือไม ่

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_687952/ 
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30 พฤษภาคม 2563 - 08:51 น. 
"ศรีสุวรรณ"สงสัย"สภาพัฒน์ฯ-มท."บีบ"อปท."
เร่งเสนอโครงการฯใช้เงินกู้1ล้านล้านทำไม 

          30 พ.ค.2563  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 
ตามท่ีรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ กู้เงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท เพ่ือแก้ปัญหาและเยียวยา
ผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส หรือโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.ที่ผานมานั้น 
                    แต่ปรากฏว่าการออกกฎหมายเร่งด่วนเพ่ือขอกู้เงินมาใช้จ่ายดังกล่าว ไม่มีแผนงานและรายละเอียดของ
การใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปโดยสุจริตแต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมของ
รัฐบาลต่อการดำเนินการดังกล่าว แต่ต้องการใช้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 มาเป็นข้ออ้างในการกู้เงินมาใช้จ่ายใน
ฟากฝั่งของรัฐบาล โดยมีทีท่าว่าจะไม่ยอมให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง
ถือเป็นข้อพิรุธและหลักฐานที่ชี้ว่ารัฐบาลชุดนี้โปร่งใสมีธรรมาภิบาลตามที่โฆษณากล่าวอ้างมาก่อนหน้านี้หรือไม่ 
          ล่าสุด สภาพัฒน์ได้จัดประชุมผ่านวิดีทัศน์ (Video Conference) ให้แก่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เมื ่อ 26 พ.ค.ที ่ผ่านมา โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดสั ่งให้  อปท.ต่างๆ เร่งจัดทำโครงการ-กิจกรรมเพื ่อขอรับ
งบประมาณจากเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเร็ว โดยต้องแนบเอกสารประกอบ 
อาทิ แบบฟอร์มแผนงาน แบบฟอร์มข้อเสนอ ประมาณการงบประมาณหรือ ปร.4/ปร.5 แบบแปลน ผังบริเวณสถานที่
ดำเนินงาน สำเนาแผนจังหวัด สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพถ่ายสถานที่ดำเนินงานโครงการ และเอกสารสิทธิ์หรือ
หนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ ฯลฯ โดยเอกสารทั้งหมดต้องจัดทำ 2 ชุด และสแกนเป็นไฟล์ PDF 1 โครงการต่อ 1 ไฟล์ เพ่ือ
ส่งให้จังหวัดภายใน 29 พ.ค.นี้ เพื่อรวมรวมส่งให้สภาพัฒน์ภายในวันที่ 5 มิ.ย. และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นภายในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ 
               การสั่งการดังกล่าว มีความเร่งรีบจนทำให้ท้องถิ่นหลายแห่งมีความอึดอันเป็นอย่างมาก เพราะโครงการ
ต่างๆ ใช่ว่าจะเขียนเสร็จภายในชั่วข้ามคืนได้ เพราะต้องมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และยังต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย ถ้าไม่มีก็ต้องเขียนเพิ่มเติมเข้าไปใหม่ และต้องให้สภาของท้องถิ่นอนุมัติเสียก่อน และถ้าสภาท้อ งถิ่น
เห็นชอบแล้วต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วันด้วย ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล 2537 ซึ่งถ้าทำผิดกฎหมายถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)มาตรวจสอบเอาผิด ถามว่าเลขาสภาพัฒน์ อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รมว.มหาดไทย และนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบแทน อปท.ได้หรือไม่ ที่สำคัญยังไม่มี
การวางระบบตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวแบบมีส่วนร่วมเลย แล้วประชาชนจะเชื่อใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีไอ้โม่งเข้ามา
ทำการหักหัวคิวเหมือน State Quarantine นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/432334?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/432334?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/432334?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 - 12:04 น. 
แรมโบ้ โต้เพื่อไทย “นักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ดีกว่า “นักโกงแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” 
 

 
 

 

 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2208254 
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เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.49 น. 
เด็กพท.เผยมท.เร่งท้องถิ่นเสนอโครงการหว่ันใช้เงินกู้ไม่รอบคอบ 
 

 
 
“ยุทธพงศ์”ชี้ เงื่อนไขซอฟท์โลนไม่ครอบคลุม เพิ่มภาระผู้ประกอบการ ย้ำกู้ได้รอบสุดท้ ายแล้ว ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด ปูดเงินกู้ 4 แสนล้าน มท.ร่อนหนังสือถึงท้องถิ่น-ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศรีบเสนอโครงการภายใน 5 มิ.ย. ส่อขาด
ความรอบคอบในการใช้จ่ายเงิน 

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับ วงเงิน1.9 ล้านล้าน
บาทเป็นวันที่ 4 โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานในการประชุม โดยนาย
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ อภิปรายว่า พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงิน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 2563 วงเงิน 4 แสนล้านบาท หรือเรียกว่าซื้อหุ้นกู้ด้วยการออก
พันธบัตรให้ประชาชนหรือเอกชนซื้อ ปกติการปล่อยหุ้นกู้จะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีเพียงหนังสือยืนยันการซื้อหุ้นกู ้

แต่ครั้งนี้ตนอยากเสนอให้คณะรัฐมนตรีและธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำกับการซื้อหุ้นกู้ของภาคเอกชน ออก
เงื่อนไขให้มีหลักเกณฑ์ค้ำประกัน 30 – 50 เปอร์เซ็นต์เพ่ือกันพลาด ป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสีย เพราะถ้าพลาด ผู้ที่อนุมัติ
จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย เราต้องไม่ลืมว่า หนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ของแผ่นดิน ขอให้รัฐบาลควบคุม กำกับ ติดตามว่า 
หุ้นกู้ดังกล่าวจะพลาดไม่ได้ ถ้าพลาดติดคุก 

ด้านนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า สนับสนุนรัฐบาลให้เร่งดำเนินการให้
เงินถึงมือประชาชนโดยเร็ว ในส่วนของเงิน 4 แสนล้านบาทที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้สำนักงบประมาณให้สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแม่บ้านดูแลเงินจำนวนนี้ โดยเน้น 4 ด้านคือ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจชุมชน และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ซึ่งตนมีข้อสังเกตว่า การเสนอโครงการเพื่อพิจารณานั้นมีความเร่งรีบเกินไปหรือไม่ เนื่องจากมีหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ส่งถึงท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้รีบเสนอโครงการ
ภายในวันที่ 5 มิ.ย. ซึ่งจะทำให้ขาดความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่า เงิน 4 แสนล้านบาทเป็น
เงินก้อนสุดท้าย เราจะกู้ไม่ได้อีกแล้ว เพราะกู้ชนเพดานแล้ว 
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นายยุทธพงศ์ กล่าวอีกว่า การช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจเอสเอ็มอีด้วยมาตรการซอฟท์โลน หรือ
มาตรการดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งระบุเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อต้องไม่เกิน 500 ล้านบาท ในส่วนของธุรกิจโรงแรมนั้นมูลค่าเกิน 500 
ล้านบาทแทบทั้งสิ้น จึงไม่เข้าเงื่อนไข ทำให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือ แทนที่จะลดต้นลดดอก กลับเอาหนี้ไปให้เขากู้เพ่ิม 
ส่วนดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีโดยไม่เรียกเก็บจากผู้กู้เป็นเวลา 6 เดือนนั้นธนาคารก็ไม่อยากปล่อยกู้ เพราะดอกเบี้ย
ต่ำ ไม่คุ ้มค่า อีกทั ้งการกำหนดว่าให้ชำระภายใน 2 ปีนั ้น จะกลายเป็นภาระของธนาคารที ่ปล่อยกู ้ เพราะหาก
สถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะทำอย่างไร ทั้งนี้ รัฐบาลต้องระวังการใช้จ่ายเงินจำนวน 1.9 ล้านล้านบาท เพราะเป็นเงินรอบ
สุดท้ายแล้ว กู้มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขณะที่นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำพู พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า มาตรการที่จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีด้วย
การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยมีเงื่อนไขให้ปล่อยกู้สินเชื่อกับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท และไม่เป็นเอ็นพี
แอลนั้น จะเน้นการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร แต่เอสเอ็มอีรายเล็กกว่า 3 ล้านรายไม่ได้ประโยชน์ แสดง
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ไม่จริงใจต่อการช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายย่อยหรือไม่ เพราะตั้ง
เงื่อนไขพิเศษให้เฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีรายใหญ่เท่านั้น   

ดังนั้น การออก พ.ร.ก.ซอฟท์โลนจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ลูกค้ารายย่อยตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือ และยังรอ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้งๆ ที่มาตรการช่วยเหลือบนสถานการณ์ที่ไม่ปกติต้องผ่อนปรนมากกว่าเดิม เอสเอ็มอี
ตอนนี้เปรียบเหมือนคนป่วย ต้องการหมอที่เก่งเพ่ือรักษาโรคได้ถูกต้อง มาตรการที่เกิดขึ้นจึงต้องผ่อนปรนมากกว่าปกติ
เพ่ือดูแล 
ทั้งนี้ สำหรับการเก็บภาษีนั้น ต้องลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ขณะที่มาตรการซอฟท์โลนต้องแบ่งเป็น 2 
ก้อน โดยก้อนแรกให้เอสเอ็มอีที่ไม่อยู่ในระบบธนาคารกว่า 3 ล้านราย ส่วนอีกก้อนเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอีใน
ระบบ 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/777300 
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วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:11 น. 
'มงคลกิตติ์'ป้องรัฐบาล 6 ปีสร้างหน้ีเพิ่ม 0.81% 
'ยุทธพงศ์'มาแปลกเตือนระวังการ  ใช้เงิน 
“...จะสังเกตว่าการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 11 ปี 6 
เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลนายอภิสิทธิ์มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 2.32% ต่อจีดีพี รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ มีหนี้เพิ่ม 4.42% 
ส่วนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์มีหนี้เพิ่ม 0.81%...” 

หมายเหตุ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) : เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือพิจารณา พ.ร.ก. 3 ฉบับที่เก่ียวกับการแก้ไขสถานการณ์จากเชื้อโควิด โดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.ไทย
ศรีวิไลย์ และ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.เพ่ือไทย อภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

นายมงคลกิตติ สุขสินธารานนท์ ส.ส.ไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยควบคุมสถานการณ์โควิดได้ดีอันดับ
ต้นๆ ของโลก แต่ต้องแลกมาด้วยเสรีภาพ และธุรกิจที่ต้องหยุดทำงาน ทำให้เศรษฐกิจทรุดตัวมหาศาล รายได้ลดลงไป 
1.1 ล้านล้านบาท จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเสนอ พ.ร.ก. 3 ฉบับ วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านบาท ขณะที่เสถียรภาพทางการ
เงิน ณ วันที่ 30 เม.ย. มีทุนสำรองระหว่างประเทศ 7.628 ล้านล้านบาท และเมื่อวันที่ 31 มี.ค.เรามีหนี้สาธารณะ 7.019 
ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.69% ของจีดีพีปี 2562 

เมื่อเปรียบเทียบการบริหารราชการแผ่นดินของ 3 รัฐบาลที่ผ่านมา รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บริหารงาน 2 ปี 8 
เดือน มีหนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึน 8.09 ล้านบาท เฉลี่ยหนี้เพิ่มขึ้น 3.03 แสนล้านบาทต่อปี ส่วนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร บริหารงาน 2 ปี 10 เดือน มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1.25 ล้านล้านบาท เฉลี่ยหนี้เพิ่มขึ้น 4.42 แสนล้านบาท ขณะที่
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ บริหารงาน 6 ปี มีหนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึน 1.48 ล้านล้านบาท เฉลี่ยหนี้เพิ่มขึ้น 2.47 แสนล้านบาท 

“จะสังเกตว่าการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 11 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลนายอภิสิทธิ์มีหนี้สินเพ่ิมข้ึน 2.32% ต่อจี
ดีพี รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ มีหนี้เพ่ิม 4.42% ส่วนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์มีหนี้เพิ่ม 0.81%” นายมงคลกิตติ์ กล่าว 

ด้านนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.เพื่อไทย กล่าว่า ส่วนตัวเห็นด้วยที่จะมีเงินกู้ไปช่วยเยียวยาประชาชน ส่วน
เงินกู้ 4 แสนล้านบาทที่จะนำไปใช้เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นแม่บ้านในการกลั่นกรองและวางหลักเกณฑ์ แต่เงินก้อนนี้ดูจะเร่งรีบเกินไป เพราะเพิ่งมี
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. แต่มีกำหนดให้ส่งโครงการภายในวันที่ 5 มิ.ย. เรื่องนี้ถือว่า
ขาดความละเอียดรอบคอบและขาดความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน ขณะที่ พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 นายยุทธพงศ์ 
มองว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะหลักเกณฑ์ไม่ได้ช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก เพราะกำหนดให้สถาบันการเงินคิด
ดอกเบี้ยต่ำ และต้องชำระคืนธนาคารแห่งประเทศไทยใน 2 ปี ซึ่งจะกลายเป็นภาระของความเสี่ยงสถาบันการเงิน ส่วน 
พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 คิดอัตราดอกเบี้ย
แพงกว่าการปล่อยหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็จะไม่เข้ามาใช้ เพราะเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่า“ผมเองมีความปรารถนาดีใน
ฐานะที่เป็นคนไทย และในฐานะ ส.ส.อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้สำเร็จ และต้องมีความระมัดระวังในการจ่าย
งบประมาณเพราะ 1.9 ล้านล้านบาท เพราะเป็นเงินกู ้รอบสุดท้าย โดยเฉพาะเงินฟื ้นฟูเศรษฐกิจต้องทำให้เกิด
ประโยชน์” นายยุทธพงศ์ กล่าว 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/89183-isranews-7.html 
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30 พฤษภาคม 2563 11:53 น.    

เลขาฯวิปวุฒิฯประกาศจัดหนัก 50 ส.ว.เรียงหน้าจ้อง
ชำแหละ 3 พ.ร.ก.กู้เงิน 2 วันรวด 
รัฐบาลหนาว! เลขาฯวิปวุฒิฯ"วันชัย สอนศิริ"ลั่น! สภากลั่นกรอง ตรวจสอบยุคใหม่เริ่มแล้ว ประกาศจัดหนักจัดเต็มทุกเม็ดทุก
ดอก 50 ส.ว.เรียงหน้าจ้องชำแหละ 3 พ.ร.ก.กู้เงิน 2 วันรวดต้นมิ.ย. สภาสูงเอาจริง รับรองดุเดือดแน่ ส่งสัญญาณถึงรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องต้องมาฟัง-มาตอบคำถาม ขู่นิ่มๆ"อย่าคิดส.ว.จะโหวตให้เสมอไป" 

วันที่ 30 พ.ค.63 นายวันชัย สอนศิริ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิฯ) โพสข้อความใน 
เพจเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า พ.ร.ก.เกี่ยวกับการกู้เงินทั้ง 3 ฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจารณานี้ เมื่อเสร็จแล้วคงนำเข้าสู่การ
พิจารณาของวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 1 และวันอังคารที่ 2 มิ.ย. ซึ่งทางวุฒิสภาได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว 

ก่อนหน้านี ้ ว ุฒิสภาได้ส ่งพ.ร.ก.ทั ้ง 3 ฉบับให้สมาชิกทำการพิจารณาศึกษามาโดยลำดับ และทราบว่า
คณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้นำไปศึกษา แยกแยะ ลงลึกในรายละเอียด เชื่อว่าการอภิปรายในวุฒิสภา
ครั้งนี้       จะเป็นไปด้วยเนื้อหาที่ถึงลูกถึงคน ถึงปัญหา ถึงแนวทางแก้ไข ทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอย่างเข้มข้นในฐานะ     
สภากลั่นกรองตรวจสอบ ทั้งเป็นการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินอย่างถึงพริกถึงขิง เพราะทราบว่าคณะกรรมาธิการแต่
ละคณะ มีทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีตข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้มีประสบการณ์ท่ีผ่านเรื่องเหล่านี้มามากมาย ย่อมรู้ย่อม
เห็น ซึ่งจะเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการอภิปรายตรวจสอบพ.ร.ก.ในครั้งนี้ 

" มีสมาชิกวุฒิสภาแจ้งความจำนงที่จะอภิปรายถึง 50 คน และประธานวุฒิสภากำหนดเวลาให้ไว้ถึง 2 วัน หามรุ่ง
หามค่ำ เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มจัดใหญ่ ทุกเม็ดทุกดอกของเนื้อหาสาระ บางคนบางคณะจะเล่นเรื่องแร้งลง รุมทึ้ง เชื้อชั่วไม่
เคยตายจากการหากินงบประมาณ บางคณะก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐเป็นผู้กำหนดแต่ฝ่าย
เดียวจนประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ภาคประชาสังคมจะต้องมีส่วนอย่างสำคัญในการร่วมพิจารณาเยียวยาแก้ไข ทั้งการอุ้ม
คนรวยช่วยคนจน ตรงจุดตรงประเด็นหรือไม่ กู้มาแล้วนำมาใช้ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่า การโกงกินทุจริตคอร์รัปชั่นใน
สถานการณ์วิกฤตจะเข้มงวดกวดขันได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังหรือไม่ กู้มาแล้ว นำมาใช้แล้วไม่ให้มันรั่วไหลอย่างไร เหล่านี้คือ
ประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เป็นความห่วงใยของสมาชิกวุฒิสภา" 

นายวันชัยกล่าวในที่สุดว่า รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับฟัง ไม่ใช่สักแต่ว่ามาแถลงแล้วก็ไม่อยู่ในที่ประชุม จะมาอีก
ที     ก็ตอนมากล่าวขอบคุณเมื่อวุฒิสภาโหวตผ่านแล้ว ทำเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น ไม่ได้มีความจริงจังหรือจริงใจต่อวุฒิสภา
โดยไม่มานั่งรับฟังการอภิปรายให้ตลอด มีสมาชิกบางคนบางกลุ่มถึงกับบอกว่าถ้าไม่ให้ความสำคัญกับสภาก็อาจจะเห็นดีกัน 
อย่าคิดว่าสมาชิกวุฒิสภาจะโหวตให้เสมอไป สถานการณ์เปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ทุกคนต้องเปลี่ยนเพื่อประเทศและประชาชน 
คิดแบบเดิมทำแบบเดิมอาจจะเป็นเรื่องของที่อื่น แต่วันนี้ เวลานี้วุฒิสภาไม่ใช่แล้วและก็เปลี่ยนแล้ว เป็นมิติใหม่ของการ
ทำงาน 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159139 

 

 

https://siamrath.co.th/n/159139
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30 พฤษภาคม 2563 

'พลังธรรมใหม่' จ่อยื่นศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินคำสั่ง อสส. ไม่อุทธรณ์คดี 'พานทองแท'้ 

 

โฆษกพลังธรรมใหม่ เตรียมยื่นศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินคำสั่ง อัยการสูงสุด (อสส.) ไม่อุทธรณ์คดี "พานทอง
แท้" จันทร์นี้ (1 มิ.ย.) จวก ทนายแผ่นดินทำหน้าที่ไม่สมศักดิ์ศรี ยอมยกธงขาวยกแรก เชื่อสังคมยังสงสัย “ล้มมวย” 
หรือไม ่

30 พ.ค. 63 นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวภายหลังการเเถลงถึงข่าวของ
สำนักงานอัยการสูงสุด ถึงกรณีที่อัยการมีคำสั่งชี้ขาดไม่ยื่นอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ อท.245/2563 ที่พนักงานอัยการ
สำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายพานทองแท้ ชินวัตร คดีกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน 10 ล้านบาท จากเหตุที่ 
ธ.กรุงไทยฯ อนุมัติสินเชื่อให้เครือกฤษดามหานครว่า ตนรู้สึกผิดหวังในการทำหน้าที่ของทนายแผ่นดินที่ยอมยกธงขาว
ยอมแพ้ตั้งแต่ยกแรก ทั้งท่ีมีโอกาสสู้ในยกต่อไป และขอตั้งคำถามไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าท่านได้ใช้ดุลยพินิจที่อยู่
บนรากฐานความสมเหตุสมผลในการพิจารณาไม่อุธรณ์ในคดีนี้แล้วหรือไม่ ทั้งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ 
(DSI) ซึ่งเป็นเจ้าของคดียังมีความเห็นให้นำคดีนี้ข้ึนสู่ศาลสูงเพ่ือให้การต่อสู้คดีนี้เดินหน้าไปตามกระบวนการยุติธรรม 
นายจาตุรันต์ กล่าวต่อว่า ศาลคดีอาญาทุจริตฯยังขยายระยะเวลาในการยื่นอุธรณ์คดีนี้ไปจนถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ยัง
เหลือเวลาอีกหลายวันเหตุใดจึงเร่งรีบรวบรัดตัดตอน แถมยังใช้ช่วงเวลาที่ท่านอัยการสูงสุดเดินทางไปราชการ โดยให้
รองอัยการอันดับ 1 ลงนามแทน ยิ่งทำให้สังคมเกิดความกังขาในการทำหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดในครั้งนี้ขึ้นไป
อีก 

“การแพ้แบบหมดรูปในครั้งนี้ภาษามวยเขาเรียกว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรืออีกนัยหนึ่งอาจถูกปรามาสได้ว่า การสู้
ครั้งนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังประชาชนอาจตั้งข้อสังเกตว่ามีการล้มมวยหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ทางพรรคพลังธรรมใหม่ได้รับฟัง
ถึงข้อสงสัยจากประชาชนคนไทย ถึงการทำหน้าที่ของทนายแผ่นดินในครั้งนี้ จึงขอรวบรวมข้อโต้แย้งในแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ในการต่อสู้คดีพร้อมความเห็นให้นำคดีขึ้นสู่ศาลสูงของดีเอสไอ ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุดในวันจันทร์ที่ 1 
มิ.ย.เวลา 10.00 น.เพ่ือขอให้ไต่สวนฉุกเฉินระงับคำสั่งที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฏหมาย และท่ีสำคัญการตัดสินใจครั้งนี้ยังมี
ความเคลือบแคลงจากสังคม ถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นจำนวนมากอีกด้วย” นายจาตุรันต์ กล่าว
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882975?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 

 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882975?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882975?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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30 พฤษภาคม 2563 00:10 น. 

ศึกเลือกตั้งลำปาง เขต 4 “ฝ่ายค้าน” โยนผ้าก่อนลงสนาม !? 

 

กลายเป็นเรื่องน่าแปลกใจ อยู่ไม่น้อยเมื่อ “พรรคใหญ่” ในฐานะ “แชมป์เก่า” อย่าง “เพ่ือไทย”เลือกโยนผ้า สละสิทธิ์ ไม่ส่ง
ผู้สมัครลงสู้ศึกในสนามเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 จังหวัดลำปาง แถมยังเป็นการออกมาแจ้งเอา “วันสุดท้าย” ของการรับ
สมัคร เมื่อ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา 

“ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย” ผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยอย่างเป็นทางการ ว่า พินิจ จันทรสุรินทร์ แคนดิเดตผู้สมัคร 
ส.ส. จากพรรค จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากพินิจเพิ่งเสียลูกชายไป 
ประกอบกับอายุมากแล้ว จึงไม่อยากลงสมัครรับเลือกตั้ง 

แน่นอนว่าเมื่อพินิจ ในวัย 83 ปี ตัดสินใจที่จะไม่ลงเล่นในสนามใหญ่โดยมีสาเหตุหลักอยู่ที่เขาเองเพิ่งสูญเสีย บุตรชาย
คือ “อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์” ส.ส.ลำปาง เขต 4 พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิต ในวัย 56 ปีจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 
ภายหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อวันที่ 7พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้พรรคเพื่อไทยต้องยอมรับ
การตัดสินใจของพินิจ อดีตส.ส.ลำปาง 18 สมัย 

ขณะที่ พรรคก้าวไกล เองที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า หมายมั่นปั้นมือที่จะส่งผู้สมัครลงไปชิงเก้าอ้ีส.ส.เขต 4 ลำปาง แต่สุดท้าย
ก็ต้อง “เบรคตัวโก่ง” เพราะติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย เนื่องจาก ส.ส.ของพรรคที่ย้ายมาจาก พรรคอนาคตใหม่ 
หลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรค ยังไม่มีใครสังกัดพรรคก้าวไกลได้เกิน 90วันตามที่กฎหมายกำหนด 

นอกจากนี้หากพรรคจะส่งผู้สมัครลงสนาม ก็ต้องมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร แต่เนื่องจากเวลานี้ทุกพรรค  ติดล็อค
ไวรัสโควิดระบาด จึงไม่มีการประชุมใหญ่ และเลือกคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ หมายความว่าพรรคก้าวไกลนั้น      
“ติดล็อค”ตั้งแต่ยกแรกว่าด้วยข้อกฎหมาย ที่พรรคไม่ควรสุ่มเสี่ยง ส่งผู้สมัครลงมา จนนำไปสู่   การถูกร้องในภายหน้า 

เวลานี้จึงมีผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ส.ส.ลำปาง เขต 4 ด้วยกัน 5คนประกอบด้วย วัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ , ร.ต.ท.
สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย , อำพล คำศรีวรรณ จาก พรรคพลังท้องถิ่นไท , องอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ จาก 
พรรคไทรักธรรม และ ปทิตตา ชัยมูลชื่น จาก พรรคเศรษฐกิจใหม่ 

หมายความว่าในสนามเลือกตั้งเขต 4 นี้ “ฝ่ายค้าน” ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล จะสามารถฝากความหวังเอาไว้
ที่ ร.ต.ท.สมบูรณ์ จากพรรคเสรีรวมไทย ตามท่ีทนุศักดิ์ ระบุกับสื่อว่า ผู้สมัครจากเสรีรวมไทย คือ “ตัวแทน” ของพรรค
ฝ่ายค้าน 
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ในความเป็นจริงแล้วสนามเลือกตั้งซ่อมลำปาง รอบนี้เป็นที่สนใจและจับตามาโดยตลอด เพราะต้องไม่ลืมว่า สนาม
เลือกตั้งลำปางนั้นตระกูลจันทรสุรินทร์ ยึดพื้นที่มายาวนาน พินิจ คือส.ส.18 สมัยตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย -พลัง
ประชาชน จนมาถึงพรรคเพื่อไทย ที่ส่งบุตรชายคืออิทธิรัตน์ ลงรักษาเก้าอี้ แต่เมื่อวันนี้ แชมป์เก่าอย่างตระกูลจันทรสุริ
นทร์ ไม่ลงเล่นจึงเท่ากับ โอกาสเปิดให้กับ “พรรคพลังประชารัฐ” ไปโดยปริยาย 

เมื่อการเลือกตั้งส.ส. วันที่ 24 มี.ค.2562 วัฒนา จากพรรคพลังประชารัฐ มีคะแนนเป็นอันดับสองรองจาก อิทธิรัตน์ โดย
ทิ้งห่างกันเพียง 12,000 กว่าคะแนนเท่านั้น ทำให้วันนี้ วัฒนา สิทธิวัง กลายเป็น “เต็งจ๋า”ในสนามเลือกตั้งซ่อมเขต 4 
ลำปาง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันเสาร์ที่ 20มิ.ย.นี้ 

อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่างานนี้แกนนำของพรรคพลังประชารัฐเอง แทบไม่ต้องลุ้นหรือตื่นเต้น แต่อย่างใด เพราะหาก
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ “บิ๊กป้อม”พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค
พลังประชารัฐ เองเคยให้สัมภาษณ์แสดงท่าทีม่ันใจว่า “ ทางพรรคได้เตรียมเอาไว้แล้ว เป็นคนเก่า และม่ันใจว่าจะได้เพ่ิม
มาอีกเสียง” 

ไฮไลต์ของการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 4 ลำปาง รอบนี้ กำลังอยู่ที่ “ท่าที” ของ “พรรคฝ่ายค้าน” ทั้ง “เพ่ือไทย-ก้าวไกล” ว่าต่าง
อ่อนล้า กันเต็มที เมื่ออดีตส.ส.18 สมัยอย่างพินิจ เลือกตัดสินใจที่จะไม่รักษาเก้าอี้เอาไว้ แล้วเปิดทางให้ “หน้าใหม่”
จากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล เข้ามา “ตีไข่แตก” 

เมื่อปัญหาอันเกิดจาก ข้อกฎหมาย จนไปกระทบกับคุณสมบัติของ คนที่จะลงสมัครในนามพรรคก้าวไกล มีอันต้องสะดุด 
หยุดลง จะถือว่า แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มก็คงไม่ผิดนัก 

ส่วนความหวังที่จะไปฝากเอาไว้ที่ผู้สมัครของพรรคเสรีรวมไทย ตามที่ทนุศักดิ์ ระบุเอาไว้นั้นจะยิ่งเป็นการ ยากเต็มที 

ชัยชนะของพรรคพลังประชารัฐในสนามเลือกตั้งลำปาง เขต 4 รอบนี้ อาจไม่ใช่แค่ได้ที่นั ่งส.ส.เพิ่มอีก 1 เก้าอ้ี 
เท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสะท้อนแนวรบ ป้อมค่ายของฝั่งตรงข้ามรัฐบาล ว่าจุดไหนยังแข็งแกร่ง และจุดไหน 
เปราะบาง ในคราวเดียวกัน ! 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/158982 
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30 พฤษภาคม 2563 00:10 น. 
เหยียบเรือสองแคม 

 

ไม่มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร คือสัจธรรมการเมืองไทย กับปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในสมรภูมิเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง เขต 4 
เมื่อพรรคเพื่อไทยตีหมอบไม่ส่งพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ลำปาง18สมัยลงชิงชัย โดยอ้างปัญหาสุขภาพและความไม่
พร้อมทางด้านจิตใจที่เพ่ิงสูญเสียบุตรชาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ลำปางไป 

สร้างความกังขาต่อปฏิกิริยาของพรรคเพื่อไทย ที่แม้จะมีความพยายามอธิบายว่าเป็นเรื่องกระทันหันไ ม่ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า ทว่าวิเคราะห์อย่างสังเคราะห์ เหตุผลที่ยอมแพ้บายครั้งนี้ เบาบางไร้น้ำหนัก ทั้งที่พรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะ
ตระกูลจันทรสุรินทร์เป็นเจ้าของพื้นที่มายาวนาน ชนิดที่ส่ง “เสาไฟฟ้า”ก็ยังชนะ และในการเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุดก็ไดร้ับ
การเลือกตั้งยกจังหวัด ดังนั้นแม้ “พินิจ”จะไม่พร้อม ก็สามารถส่งผู้สมัครรายอ่ืนลงรักษาพ้ืนที่ แต่เพ่ือไทยก็ยอมที่จะเสีย
ที่นั่งไป 

“นายพินิจ เองก็แสดงความพร้อมในการลงรักษาพื้นที่และดูแลพี่น้องประชาชนชาวเขต 4 จ.ลำปาง แทนนายอิทธิรัตน์ 
จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ในพื้นที่ ซึ่งเป็นบุตรชายที่เพิ่งเสียชีวิตไป แต่พอถึงวันสมัคร นายพินิจ รู้สึก   ไม่สบายใจ เพราะ
ยังคงโศกเศร้าเสียใจ และทำใจเรื่องการสูญเสียบุตรชายยังไม่ได้ ประกอบกับประเมินว่ารัฐบาลไปต่อลำบาก อายุสภา
อาจเหลือไม่มาก และต้องเผชิญกับการใช้อำนาจรัฐสารพัดรูปแบบ และท่ีสำคัญ นายพินิจ   มีความประสงค์จะลงสมัคร 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และได้ยื่นความจำนงแจ้งให้
พรรคทราบไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงตัดสินใจขอเว้นวรรคการเลือกตั้งในครั้งนี้   ไปกอ่น”สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค
เพ่ือไทย ระบ ุ

ท่ามกลางกระแสข่าว พรรคเพื่อไทยทอดไมตรี เตรียมเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า ย้ายสำมะโนครัวไปร่วมหอลงโลงกับ
รัฐบาล ซึ่งมีดีลกันมาตั้งแต่ก่อน จะเกิดสงครามโควิด 

ดังนั้น ปรากฏการณ์ถอนตัวจากการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย จึงมีนัยทางการเมือง ที่ถูกตีความว่าเป็นการหลีกทาง
ให้กับพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งส่งสัญญาณมาจาก “คนแดนไกล” 

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะแกนนำพรรคพลังประชารัฐ รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ 
ยืนยันว่า ไม่มีเก้ียเซียะแต่อย่างใด 
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กระนั้น ยิ่งน่าสนใจ ที่ปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในห้วงเวลา ที่มีความเคลื่อนไหวตั้งพรรคการเมืองใหม่ของทั้งสองปีก
การเมืองไทย 

โดยปีกของพรรคเพื่อไทย มีการรวมตัวกันของ4 ขุนพลอดีตคนไทยรักไทย ซึ่งล้วนเป็น “คนในสายตรง”บ้านจันทร์ส่อง
หล้า และทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่สมัยยังทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น “หมอมิ้ง”นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ไม่ว่าจะเป็น “อ้วน”
ภูมิธรรม เวชยชัย “หมอเลี้ยบ”นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ “เฮียเพ้ง”พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล โดยเฉพาะ “เฮียเพ้ง”
นั้นก่อนหน้านี้ประกาศล้างมือในอ่างทองคำอำลาการเมืองไปแล้ว โดยจะมี “หมอมิ้ง”ทำหน้าที่กุมบังเหียนเป็นหัวหน้า
พรรค 

เริ่มคิกออฟการเมือง ด้วยการเปิดเวทีระดมสมองจากผู้คนจากหลากหลายอาชีพ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บ้านเมือง ที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งย่านพระราม 9 เมือ่วันที่ 26 พฤษภาคม 

“ตลอดเวลากว่า 3 ชั่วโมง ที่ประชุมสรุปความเห็นร่วมกันว่า เรื่องการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น ยังไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ที่
จะพิจารณาในขณะนี้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การมุ่งให้ความสำคัญ กับการนำเสนอแนวคิด ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคม ที่สะท้อนทางเลือกและทางรอดของสังคมไทย”ภูมิธรรมโพสต์ข้อความอธิบายกิจกรรมที่ดำเนินการในนามของ
กลุ่มการเมืองไปก่อน ซึ่งมีการพูดถึงกลุ่มแคร์ (CARE-Continue Ability Renew Efficiency) 

กระนั้น มีเสียงวิจารณ์ว่า เหตุใดจึงต้องรีบก่อตั้งในตอนนี้ที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง อีกทั้ง เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้มีชื่อ
ของ พิชัย นริพทะพันธุ์ และ “เสี่ยอ๋อย” จาตุรนต์ ฉายแสง ปรากฎอยู่ในกลุ่มการเมืองนี้ด้วย หากแต่ไร้เงาของทั้งคู่ ในอี
เวนต์การเมืองครั้งแรกของกลุ ่มเมื่อวันที ่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงซุบซิบว่า นายใหญ่ดูไบมองว่า 
“จาตุรนต์” นั้นควบคุมยาก อีกทั้งยังถูกมองว่า กลุ่มการเมืองที่แยกตัวออกจากพรรคเพื่อไทยนี้ เป็นการรวมพลคนอก
หัก ที่พลาดเก้าอี้รัฐมนตรี เนื่องจากที่ผ่านมา ทั้ง “พิชัย” และ “จาตุรนต์” วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้าน
ต่างๆอย่างเผ็ดร้อน ทำให้ฝั่งของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กินแหนงแคลงใจเกินกว่าจะร่วมงานด้วย 

อย่างไรก็ดี การตั้งพรรคการเมืองใหม่ของ “ทักษิณ” แม้จะไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอันใด ด้วยในการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
เลือกเดินยุทธการ “แตกแบงก์พัน” ให้ “เฮียเพ้ง” ไปตั ้งพรรคไทยรักษาชาติ และยังแตกออกไปอีก เป็นพรรค
ประชาชาติ 

แต่การมีชื่อตัวละครหลัก ทั้ง “มิ้ง-เลี้ยบ-อ้วน-เพ้ง” มารวมกัน นั่นย่อมหมายความว่า “ทักษิณ”จะเทน้ำเลี้ยงให้กับ
พรรคใหม่นี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีกั๊ก 

ในขณะที่มีกระแสข่าวการปรับครม. ดึงพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาพรรคร่วมรัฐบาล และโดดเดี่ยวพรรคก้าว
ไกล ตามท่ีสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า หาก “ดีล” สำเร็จ นอกจากพรรคเพ่ือไทย จะได้
เข้าสู่ศูนย์อำนาจในการบริหารประเทศอีกครั้ง หลังถูกรัฐประหารมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว 

การเข้าร่วมกับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย มีเดิมพันสูงและมีความเสี่ยงที่ จะเสียฐานแฟนคลับในพื้นที่อีสาน และเมือง
หลวงของคนเสื้อแดงหลายจังหวัด ที่ไม่เอา รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจยังบักโกรก 
แต่หากสามารถฟ้ืนความเชื่อมั่นกลับมาได้ และสัมพันธ์ในรัฐบาลราบรื่นก็ถือว่า วิน-วินทุกฝ่าย 

แต่ในทางกลับกัน หากรัฐบาลพลาดเป้ามุกแป้ก ต้องม้วนเสื่อเพราะถูกคนดูโห่ไล่ ก็ยังมีพรรคสำรองที่ไม่ต้องกอดคอตก
เหวไปกับ “บิ๊กตู่” 
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ดังนั้น การที่ “ทักษิณ” หงายไพ่พรรคการเมืองใหม่ ที่ตัวละครแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นสายเลือดแท้ชินวัตรออกมานั้น 
เป็นสัญญาณส่งตรงไปถึงแฟนคลับทักษิณ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า เรียกได้ว่า “เหยียบเรือสองแคม” !! 

ทั้งนี้ทั้งนั้น สำหรับ “ทักษิณ”แล้ว เกมนี้ไม่มีอะไรต้องเสีย โดยเฉพาะคดีสำคัญที่เป็นกล่องดวงใจของเขา ก็คื อ คดีฟอก
เงินธนาคารกรุงไทย ของบุตรชายหัวแก้วหัวแหวน “โอ๊ค”พานทองแท้ ชินวัตร มีสัญญาณดี เมื่อล่าสุดศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขยายระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว และมีแนวโน้มที่คดีจะสิ้นสุด 

เมื่อหันมาดูในปีกรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐ มีข่าวปล่อยออกมาว่า กลุ่มของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อม 3 กุมาร จะ
ไปซุ่มจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หากไม่ได้รับความไว้วางใจในการจัดสรรตำแหน่ งเสนาบดี โดยมีชื่อพรรค พร้อมโลโก้
ออกมาพร้อม แต่ก็ได้รับการปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง ด้วยตัวละครที่ปรากฏชื่อออกมานั้น ขาดคีย์แมนคนสำคัญ นั่นก็
คือ นายทุนพรรค 

อีกทั้งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น หลังจากเกม “ประลองกำลัง” เขย่าเก้าอี้ของ 3 กุมาร ทั้งในพรรคพลังประชารัฐ และใน
ครม. จึงเป็นไปได้ว่าจะเป็นการโยน “ระเบิด” กันภายในพรรค ที่มีหลายกลุ่ม หลายมุ้ง 

ที่หากดึงพรรคเพ่ือไทยเข้ามาร่วมรัฐบาล โควต้าครม.จะต้องมีการเกลี่ยกันใหม่ ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อเก้าอ้ี
รัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ และเกิดอาฟเตอร์ช็อกต่อพรรคร่วมรัฐบาล 

ณ จุดนี้ ดูเหมือนว่าเกมปรับครม. กับการปรับโครงสร้างการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทยจะ
กลายเป็น “สมการแปรผัน” ซึ่งกันและกัน 

กระนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับจำนวน 1.9 ล้านล้าน
บาท “บิ๊กตู่” จะเลือกเดี่ยวไมโครโฟนด้วยตนเอง เพราะรู้ดีว่าพูดให้คนกันเองฟัง 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/158897 
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