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รวมข่าววนัอาทิตย ์
      

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ “อิสระ”แฉ คกก.SME 5 แสนล.-หุ้นกู้ 4 แสนล. ขัดรธน. มีผลประโยชน์

ทับซ้อน หลังพบ ปลัดคลัง-ผอ.สบน.นั่งบอร์ดแบงค์กรุงไทย 
6 

2 MGR Online “อิสระ” ชี้ พ.ร.ก.ซอฟต์โลนฝนตกไม่ทั่วฟ้า อุ้มคนรวย หวั่นรายใหญ่   
กู้ปล่อยต่อ 

7 

3 เนช่ันสุดสัปดาห ์ "มิ่งขวัญ" พยากรณ์ กู้เงินมีทุจริต- เศรษฐกิจ ติดลบ 8 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ “มิ่งขวัญ” ซัด รบ.บิ๊กตู่ ดักทาง อย่าเอาเงินกู้ไปโปะ ที่บริหาร ศก.เหลว 9 
5 สยามรัฐออนไลน์ แนะนำเงินกู้ 9 แสนล้านจากประชาชนทั่วถึง "มิ่งขวัญ"จวกทีมเศรษฐกิจ      

ห่วยแตก 
11 

6 คมชัดลึกออนไลน ์ “มิ่งขวัญ” สับแหลก รัฐบาล “บิ๊กตู”่ บริหารเศรษฐกิจสุดห่วย 12 
7 สยามรัฐออนไลน์ "ส.ส.ปชป." รวมชื่อชงตั้งกมธฯ ตรวจสอบเงินกู้สู้โควิด ห่วงรั่วไหลซ้ำเติมปชช. 14 
8 ไทยรัฐออนไลน ์ "สาทิตย์" นำทีม ส.ส.ปชป. ชงตั้ง กมธ.ตรวจสอบเงินกู้สู้โควิด 4 แสนล้าน 16 
9 คมชัดลึกออนไลน ์ ปชป.ชงตั้ง กมธ. ตรวจสอบการใช้เงินกู ้ 18 
10 สยามรัฐออนไลน์ ซูเปอร์โพลเผย อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน รัฐบาล-ฝ่ายค้าน สอบผ่านแบบฉิวเฉียด 19 
11 สยามรัฐออนไลน์ 4 สส.ภท.จับมือฝ่ายค้านยื่นญัตติตั้งกมธ.วิสามัญสอบเงินกู้ "ภราดร"เมินตอบ

แจ้งหน.พรรค ชี้เป็นเอกสิทธิ ์
20 

12 สำนักข่าวไทย ภท.ยื่นญัตติ หนุนตั้ง กมธ. ตรวจสอบการใช้เงินกู ้ 21 
13 สยามรัฐออนไลน์ พปชร.ร้าวหนัก !"สิระ"ไล่ส่ง"สนธิรัตน-์วัชระ"เย้ยเป็นแค่คนมาอาศัยชายคาพรรค 22 
14 คมชัดลึกออนไลน ์ "สิระ" เดือด! ไล่ "สนธิรัตน์" ออกจากพรรค พร้อมให้ตบปาก "วัชระ"โฆษกพลังงาน 

ที่สร้างความแตกแยก 
23 

15 ไทยโพสต์ พปชร.แบ่งก๊กซัดกันเละ ด่าลั่นตบปาก-เผาพรรค 24 
16 เนช่ันสุดสัปดาห ์ 4 พรรค 4 ญัตติ ยื่นตั้ง "กมธ.วิสามัญ" สอบ "เงินกู้" 26 
17 สยามรัฐออนไลน์ "จุรินทร์”สวน"มิ่งขวัญ”เคยเป็นอดีตรมว.พาณิชย์น่าจะรู้ดี ชี้ส่งออก

ต้องสร้างความสมดุลเกษตรกร-ผู้บริโภค 
27 

18 เนช่ันสุดสัปดาห ์ "บิ๊กตู่" ท้าสอบทุจริต ในกระบวนการยุติธรรม อย่ากล่าวลอยๆ 28 
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ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
19 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" ลั่น ถ้าไม่มีปัญหาโควิด คงไม่กู้เงิน ถามหาใบเสร็จถ้ากล่าวหา

ทุจริต 
30 

20 MGR Online นายกฯ ยันใช้เงินกู้ 1 ล้านล้าน ไม่ให้เกิดทุจริต โววันนี้รัฐบาลอยู่ได้เพราะ
โปร่งใส 

31 

21 สำนักข่าวอิศรา ฝ่ายค้านจัดหนัก! อัดซอฟท์โลนอุ้มทุนใหญ่-อย่าใช้เงินกู้โปะภาพบริหาร
ล้มเหลว 

33 

22 ข่าวสดออนไลน์ “อับดุลอายี” ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ฉะกลางสภา พ.ร.ก.กู้เงินไร้แผน
เอาไปทำอะไร กู้จากไหน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 

37 

23 เนช่ันสุดสัปดาห ์ "ฝ่ายค้าน"ยังไม่เคาะ มติโหวต พ.ร.ก. รอ "นายกฯ" ชี้แจง 40 
24 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน"เผย"ฝ่ายค้าน"รอฟัง"นายกฯ"แจงสภาฯพรุ่งนี้ก่อนมีมติ"พรก.กู้เงิน"

ไม่รับประกันมี  "งูเห่า"โผล่โหวตหนุนรัฐบาล 
41 

25 สยามรัฐออนไลน์ วันสุดท้ายถก พรก.เงินกู้ เงียบเหงา รมต.-ส.ส.ช่วงเช้าบางตา “ชวน”       
การันตี “วันนี้จบ” 

42 

26 มติชนออนไลน ์ ‘ชวน’ ยันวันนี้จบ บรรยากาศถกถกพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับวันสุดท้ายเงียบ
เหงา รมต.-ส.ส.    ช่วงเช้าบางตา 

43 

27 แนวหน้าออนไลน ์ ‘ชวน’การันตี‘วันนี้จบ’ ถกพรก.กู้เงินวันสุดท้ายเหงา 44 
28 MGR Online “วิษณุ” ระบุ ป.ป.ท.อาสาตรวจสอบ พ.ร.ก.เยียวยา-ฟื้นฟู ตั้ง กมธ.เรื่อง

ของสภา 
45 

29 MGR Online “สุทิน” ชี้แค่ ป.ป.ท.สอบ พ.ร.ก.เงินกู้ไม่พอ ต้องตั้ง กมธ.แขวะไร้งูเห่ามี
แต่งูจรจัด 

46 

30 แนวหน้าออนไลน ์ ‘สุทิน’บี้ตั้งกมธ.ตรวจสอบพรก.กู้เงิน แค่ปปท.ไม่พอ ชี้ลงมติหมดยุคงูเห่า
มีแต่ ‘งูจรจัด’ 

47 

31 สำนักข่าวไทย เร่งสร้างความเข้าใจในวิปรัฐบาลหลังความเห็นแตกตั้งกมธ. 48 
32 ไทยโพสต์ 'ส.ว.สมชาย'เศร้า!ไว้อาลัยกระบวนการยุติธรรมในคดีทุจริตแบงก์กรุงไทย 49 
33 สำนักข่าวอิศรา ศาลฎีกาฯคุก 1 เดือนรอลงโทษ นายก อบต.- รอง ฯ จ.ร้อยเอ็ด คดีบัญชี

ทรัพย์สิน 
50 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระสำคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ทะลุคน ทะลวงข่าว : ศิษย์เก่าทรท.สายแข็ง ‘เพ้ง-อ๋อย-อ้วน-มิ้ง’ ขยับ

สัญญาณพรรคใหม่ 
53 

2 สำนักข่าวอิศรา พลิกปม กก.สรรหา กสม. vs ป.ป.ช. ตีความตำแหน่ง สนช.ต่างกัน-ส่ง   
ศาล รธน.วางบรรทัดฐาน? 

57 

3 แนวหน้าออนไลน ์ บทความพิเศษ : ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 60 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ สัญญาณจาก "พี่ใหญ่" 63 
5 มติชนออนไลน ์ สถานีคิดเลขที่12 โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร : กมธ.ติดตามเงินกู้‘หวังเหวิด’ 65 
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พรุ่งน้ีมีอะไร 
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

1 มิถุนายน 
2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  ชั้น 8 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

การประชุม/กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

1 มิถุนายน 
2563 

13.00 น. ห้องประชุมคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง  ชั้น 8 

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง 
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30 พฤษภาคม 2563 15:37 น.    

“อิสระ”แฉ คกก.SME 5 แสนล.-หุ้นกู้ 4 แสนล. ขัดรธน. มีผลประโยชน์ทับซ้อน หลังพบ 
ปลัดคลัง-ผอ.สบน.น่ังบอร์ดแบงค์กรุงไทย 

 
“อิสระ”ชี้คกก.SME 5 แสนล.-หุ้นกู้ 4 แสนล. ขัดรธน. มีผลประโยชน์ทับซ้อน หลังพบ ปลัดคลัง-ผอ.สบน.นั่งบอร์ด    
แบงค์กรุงไทย 

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่รัฐสภา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า พ.ร.ก.ช่วย     
เอสเอ็มอี 5 แสนล้านบาท และพ.ร.ก.หุ ้นกู ้ วงเงิน 4 แสนล้านบาท คณะกรรมการกำกับการจ่ายเงินชดเชย ที่มี         
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ตามมาตรา 12 ของพ.ร.ก.เอสเอ็มอี และคณะกรรมการกำกับกองทุนหุ้นกู้ ที่มี    
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเช่นเดียวกัน ตามมาตรา 9 ของพ.ร.ก.หุ้นกู้ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 ต้อง
ยึดระบบคุณธรรม และเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบกับขัดแนวทางของครม. ข้อที่ 4.5 
ที่กำหนดให้คณะกรรมการการที่ทำหน้าที่วางกฏเกณฑ์ ต้องไม่เป็นผู้แทนจของรัฐ นั่นคือ ต้องให้แยกหน้าที่ระหว่างผู้วาง
กฏเกณฑ์ออกจากผู้ปฏิบัติ โดยคณะกรรมการของ2 พ.ร.ก.ดังกล่าว ถือว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งตนถือว่า   
จะมีปัญหาในอนาคตแน่นอน 

ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นอกจากเป็นประธานกรรมการตาม        
พ.ร.ก. ทั้ง 2 ฉบับ ยังเป็นประธานบอร์ดของธนาคารกรุงไทย รวมทั้งยังพบว่า มีนางเพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำกับกองทุนหุ้นกู้ นั่งเป็นบอร์ดธนาคารกรุงไทย 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159190 
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30 พ.ค. 2563 15:51   ปรับปรุง: 30 พ.ค. 2563 20:02   

“อิสระ” ชี้ พ.ร.ก.ซอฟต์โลนฝนตกไม่ทั่วฟ้า อุ้มคนรวย หวั่นรายใหญ่กู้ปล่อยต่อ 

 
“อิสระ” ติง พ.ร.ก.ซอฟต์โลนฝนตกไม่ทั่วฟ้า เอสเอ็มอีรายย่อยวืดเข้าถึงเงินกู้ มีแต่เศรษฐีเข้าถึงเงินกู้ เอาไปซื้อ
พันธบัตรเก็งกำไร และปล่อยกู้นอกระบบ เตือนรัฐบาลเร่งแก้ไข อย่าให้ซ้ำรอยกรณีเงินเยียวยา 

วันนี้ (30 พ.ค.) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการ พ.ร.ก.การให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 วงเงิน 5 แสน
ล้านบาท ที่ให้ความสนใจเอสเอ็มอีที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก แม้ตัว พ.ร.ก.มีเจตนาดี แต่ถ้าขั้นตอนไม่รัดกุม จะเกิด
ปัญหาฝนตกไม่ทั่วฟ้า แบ่งคนเป็น 2 กลุ่ม คือ คนอยากไม่ได้ กับคนได้ไม่อยาก โดยเฉพาะกลุ่มคนได้ไม่อยาก เนื่องจาก 
พ.ร.ก.กำหนดให้ผู้ประกอบการแต่ละรายที่มีสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งสูงถึง 500 ล้านบาท สามารถขอสินเชื่อจาก 
พ.ร.ก.ตัวนี้ได้ ในเมืองไทยมีธนาคารพาณิชย์ 20 แห่ง ถ้าคูณกันแล้วจะมีวงเงินกู้ระดับ 10,000 ล้านบาท แปลว่า พ.ร.ก.
ตัวนี้ให้โอกาสคนตัวใหญ่ระดับหมื่นล้านใช้สิทธิซอฟต์โลนนี้ได้ ประกอบกับมาตรา 11 พ.ร.ก.ฉบับนี้ ระบุว่า ถ้าลูกหนี้
ชำระหนี้ไม่ได้ ให้ธนาคารร่วมแบกรับความเสี่ยงด้วยร้อยละ 30-40 ดังนั้น ธนาคารจึงเอาเงินไปเสนอแต่เฉพาะลูกค้าช้ัน
ดี ที่มั่นใจว่า มีเงินคืนแน่นอน ไม่ปล่อยกู้ให้รายเล็ก เมื่อลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีได้ซอฟต์โลนในอัตราดอกเบ้ียต่ำ เป็นใครๆ ก็
กู้ แต่กู้มาแล้ว ไม่เอาไปใช้ให้เกิดระบบหมุนเวียน จ้างงาน แต่เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ได้ดอกเบี้ย 3% ทำกำไร หรือ
ปล่อยกู้นอกระบบให้เอสเอ็มอีเล็กๆ ที่เข้าไม่ถึง พ.ร.ก.ตัวนี้กู้ ฟันกำไร 20-50% นี่คือ ปัญหาที่เกิดขึ้น แม้ผู้ว่าการ ธปท.
ระบุว่า หากพบหลักฐาน ใครเอาเงินไปใช้ผิดวิธีให้แจ้งมานั้น ในหลักการธุรกิจเมื่อให้เงินบริษัทไปแล้ว บริษัทจะเอาเงิน
ไปทำอะไร อยู่นอกเหนืออำนาจที่ ธปท.จะตรวจสอบ ประเด็นอยู่ที่จะทำอย่างไร ให้คนตัวเล็กได้รับเงินกู้ด้วย 

นายอิสระ กล่าวว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้ มีวงเงิน 5 แสนล้านบาท นับต้ังแต่ใช้ พ.ร.ก.ตัวนี้มา 1 เดือนกว่า เพิ่งใช้เงินไป 58,000 
ล้านบาท ถือว่าน้อยมาก ขณะที่ความเดือดร้อนของเอสเอ็มอีมีทุกหย่อมหญ้า ธปท.ยอมรับว่า ใช้ไปต่ำกว่าที่คาดหวัง 
แล้ววงเงิน 58,000 ล้านบาท ที่กู้ไปนั้น มีคนตัวเล็กที่มีสินเชื่อกับธนาคาร 0-20 ล้านบาท ได้กู้เงินก้อนนี้เพียง 13,000 
ล้านบาท ขณะที่คนตัวใหญ่ที่มีสินเชื่อกับธนาคาร 20-500 ล้านบาท ได้เงินกู้ตัวนี้ 44,000 กว่าล้านบาท คิดเป็น 80% ที่
คนตัวใหญ่ได้เงินไป ถ้าปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้ต่อไป แปลว่า วงเงิน 5 แสนล้านของ พ.ร.ก.ฉบับนี้ จะถูกเศรษฐี
นำไปใช้ 80% ขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี รมว.คลัง และ ธปท.ควรให้คนตัวเล็กที่ฟุบอยู่ได้ฟื้น รัฐบาลจะได้พ้นข้อ
ครหาอุ้มคนรวยอวยเศรษฐี รัฐบาลมีบทเรียนจากการเยียวยาที่ตกหล่นของกระทรวงการคลังไม่น่าประทับใจ อย่าให้
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่นานซ้ำรอยอีก 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000056356 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000056356
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30 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:13 

"มิ่งขวัญ" พยากรณ์ กู้เงินมีทุจริต- เศรษฐกิจ ติดลบ 
  

 
    นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่  อภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระ
พิจารณา พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำนวน 3 ฉบับ ตอนหนึ่งว่า จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด ตั้งแต่ปลายปี 2562 
รัฐบาลไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้ประชาชนต้องช่วยเหลือกันเอง ทั้ง ตู้ปันสุข ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนั้นตน
มองว่าเพราะวิสัยทัศน์การบริหารและแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไม่ชัดเจน สับสนและทำให้ประชาชนเดือดร้อน ส่วนกรณีที่
รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตนไม่ทราบว่าใช้จากงบประมาณ ปี 2563 จำนวนเท่าใด แต่
จากการประมาณการณ์และคาดการณ์ของสถาบันการเงินต่างๆ เชื่อว่ารัฐบาลจะติดลบ และส่งผลให้เศรษฐกิจพัง ทั้งนี้
จากการเสนอตัวเลขตอน ทำพ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ประมาณการณ์ว่าจะมีรายได้ 2.7 
ล้านล้านบาท แต่เช่ือว่าการจัดเก็บรายได้นั้นจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายแน่นอน และเศรษฐกิจของประเทศติดลบ  

    “ฝีมือทีมบริหารเศรษฐกิจห่วยแตก เพราะงบกลางที่ใช้ฉุกเฉิน 5 แสนล้านบาทนั้นถูกใช้ไปหมด และต้องขอกู้เงินอีก ซึ่งเรื่องนี้
ต้องถูกจับตา แบบถึงไหนถึงกัน เพราะใช้เงินจำนวนมาก และจะใช้เงินกู้ เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีก  ซึ่งผมเชื่อว่า
การจ่ายเงินจากส่วนกลาง แทนการใช้องค์กรท้องถิ่นดำเนินการที่รู้สภาพปัญหา อาจมีทุจริตเกิดขึ้นแน่ สำหรับการ
บริหารและแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่บอกว่าขายผลไม้ชนิดต่างๆ  ได้ ผมขอบอกว่าทุเรศมาก” นายมิ่งขวัญ กล่าว 

   นายมิ่งขวัญกล่าวด้วยว่า หากตนเป็นฝ่ายบริหาร จะให้หยุด พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และ พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วงเงินรวม 9 แสนล้านบาทไว้ก่อน และให้ดำเนินการเฉพาะ พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิน 1 ล้าน
ล้านบาท ขณะเดียวกันต้องสนับสนุนการตรวจสอบการใช้เงินผ่านสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ตนขอเรียกร้องอย่านำเงินกู้ที่
ได้เพ่ือชดเชยการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลว ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นขอให้ตั้งคำถามกับตัวเองด้วยว่าสมควรจะอยู่บนประเทศ
นี้ต่อไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามตนขอให้ตั้งกรรมาธิการ เพื่อตรวจสอบ 3 คณะ เพื่อให้คนได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนอนาคต
จะหารายได้อย่างไร หรือไปตายเอาดาบหน้าเป็นเรื่องของรัฐบาล. 

อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/11707?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11707?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/11707?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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30 พ.ค. 2563 16:35 น. 

"มิ่งขวัญ" ซัด รบ.บิ๊กตู่ ดักทาง อย่าเอาเงินกู้ไปโปะ ที่บริหาร ศก.เหลว 

 
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ สับแหลก รัฐบาล "บิ๊กตู่" บริหารเศรษฐกิจสุดห่วย ซัด"ชิมช้อปใช้" ละลาย
แม่น้ำ ดักทางอย่าเอาเงินกู้ พ.ร.ก. 1.9 ล้านล้าน ไปโปะโครงการที่บริหารที่ล้มเหลว หนุน ตั้ง กมธ.ตรวจสอบใช้เงินกู ้ 

วันที่ 30 พ.ค. ที่รัฐสภา แยกเกียกกาย นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่า ประเทศ
ไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดที่ประเทศต้องมีการกู้เงิน 1.9 ล้านล้าน มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ชี้การทำงานแก้โควิด-19 
ที่ผ่านมา เริ่มต้นค่อนข้างสับสน จนชาวบ้านไม่พอใจในตอนแรก แต่ก็ยังดีที่รัฐบาลยังกลับตัวทัน ประเทศไทยก็สามารถ
กลับตัวมาได้ สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดี ในตอนนี้   

นายมิ่งขวัญ ยังฟันธง อีกว่า จีดีพี ปีนี้ เราไม่มีทางเห็นเป็นบวกได้ ก็จะลบแน่นอน เหมือนประเทศอื่นเขา ซึ่งก็คงเป็น
เช่นนี้ ไปทั่วโลก การกู้เงิน พ.ร.ก. 1.9 ล้านล้าน แล้วทำไมรัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลเดียวที่แจกเงินแล้วอาจถูกต่อว่า เพราะ
ดันไปเชื่อทฤษฎีฝรั่ง คือ โครงการ "ชิมช้อปใช้" ซึ่งเป็นการเอาเงินของรัฐบาล ไปเทใส่กระเป๋าเจ้าสัว ถ้าตอนนั้นเอาเงิน
ก้อนนี้มาใช้ในตอนนี้ ซึ่งประเทศเจอโควิด-19 และประชาชนตอนนี้ อดอยากก็จะดีมากกว่านี้ แล้วเรื่อง งบกลาง ถูกใช้
ไป 5 แสนล้าน ก็ใช้หมดแล้ว ผมขอตำหนิท่าน (รัฐบาล) อย่างรุนแรง ว่ามี ฝืมือบริหาร ห่วยแตก งบกลาง 5 แสนล้าน 
2-3 เดือนใช้หมดแล้ว 

"พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ให้ วงการสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้าน แล้วที่เหลือเอาไปทำอะไร ผมฟ้องประชาชนให้จับตาการ
ใช้เงินนะครับ เงินอีก 9.5 แสนล้าน เอาไปทำอะไร คิดง่ายๆ เงิน 1 แสนล้านเอาไปให้ สธ. อีก 9 แสนล้าน หากบริหาร
ล้มเหลวตรงอื่นอย่าเอางบฯตรงนี้ไปโปะ แล้วที่เขาบอกเป็นรัฐบาลเดียวที่แจกเงินแล้วโดนด่า ก็พ่อแม่ ผู้สูงวัยเขาก็ไม่รู้
เรื่องลงทะเบียนอะไรไม่เป็น  ก็ให้ลูกหลานไปลงทะเบียนให้ เพราะคนแก่เขาไม่รู้เรื่อง ท่านรู้ไหมแจกเงินแล้วโดนด่า 
เพราะอะไร ก็ทำไมต้องไปลงทะเบียน เอไอ ทำไมต้องไป 4.0 ทำไมไม่ใช้ ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ-อสม. ในหมู่บ้านหนึ่ง เขาก็รู้
ว่า ใครยากจน-ใครเป็นหนี้ ทำไมไม่ให้คนเหล่านี้ช่วย ทำแบบนี้ ผมตั้งคำถามเลยครับ จะมีทุจริตใช่หรือไม่ เรื่องแจกเงิน
ผมเตือน นะ และเตอืน ซีเรียสด้วย" ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าว...  

นายมิ่งขวัญ กล่าวอีกว่า อีกเรื ่องอย่าปล่อยนะครับ ท่านส.ส.รัฐบาล -ฝ่ายค้าน อย่าปล่อยต้องมี กมธ.วิสามัญมา
ตรวจสอบการกู้เงิน นะครับ ไม่งั้นประเทศเราเจ๊งเลยนะครับ ขอให้ตั้งบุคคลอิสระ อย่าไปเอาคนใกล้ตัว พวกกัน นะครับ  
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แล้วอย่าเหมารวมการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวแล้ว เอาเงินก้อนนี้ไปโป๊ะนะครับ ถ้าท่าน (รัฐบาล) บริหารงานผิดพลาด 
แล้วเอาเงินก่อนนี้ไปโปะ ท่าคิดดูละกันนะครับ ว่าใช้ได้ไหม ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ 

"ผมอยากจะฝากรัฐบาลทบทวนอีกครั้ง เรื่องรัฐบาลบริหารผิดพลาดล้มเหลว เวลาที่ควรปิดไม่ปิด เวลาควรเปิดไม่เปิด  
แล้วก็มากู้เงิน 1.9 ล้านล้านวันนี้ ขอให้เงินกู้นี้เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ถ้าเป็นไปได้ ให้ไปทบทวนเอาเงินไปให้
สาธารณสุขพัฒนาระบบแพทย์สาธารณสุขดีกว่านะครับ ย้ำเงิน พ.ร.ก.นี้ คนไทยทั้งประเทศต้องได้ประโยชน์สูงสุด จับ
ตาอย่าให้เกิดทุจริต" นายมิ่งขวัญ กล่าว...  

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1857361 
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30 พฤษภาคม 2563 16:41 น.   

แนะนำเงินกู ้9 แสนล้านจากประชาชนทั่วถึง "มิ่งขวัญ"จวกทีมเศรษฐกิจห่วยแตก 

 
เมื่อวันที่ 30 พ.ค.เวลา 15.25 น. ในการประขุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาพรก..เงินกู้ 3 ฉบับ โดยนายมิ่งขวัญ    
แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้นั่งฝั่งพรรคเพื่อไทย พร้อมอภิปรายว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเดียว   
ในประวัติศาสตร์ที่แจกเงินแล้วโดนด่า ทั้งชิมช้อปใช้ที่ยืมมือประชาชนเอาเงินรัฐไปให้เจ้าสัว รวมถึงการเอางบกลาง   
กรณีฉุกเฉิน 5แสนล้านบาทมาใช้จนหมดไปแล้ว  ขอตำหนิอย่างรุนแรง ฝีมือทีมบริหารเศรษฐกิจแย่มาก ห่วยแตก ที่ใช้
งบกลางหมดไปแล้ว ส่วนเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทนั้น ควรนำไปให้กระทรวงสาธารณสุข 1แสนล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและวัคซีน ส่วนอีก 9แสนล้านบาทที่เหลือ อย่ามุบมิบโมเม ควรเอามาแจกประชาชนให้ทั่วถึง อย่าเหมารวม
เอาการบริหารเศรษฐกิจที่ล้มเหลวแล้วเอาเงินก้อนนี้ไปโปะสิ่งที่ทำผิดพลาดมา ถ้าทำอย่างนี้ ถามตัวเองว่าสมควรอยู่   
บนแผ่นดินนี้หรือไม่ เพราะประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนการดูแลช่วยเอสเอ็มอีทีมีอยู่ 3 ล้านราย ก็ดูแลแค่อยู่แค่       
4-5 แสนราย 

นายมิ่งขวัญกล่าวว่า ส่วนที่รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ อ้างเรื่องการส่งออกทุเรียน มังคุ ด ลิ้นจี่ว่าได้ราคาดี     
ขอบอกว่าทุเรศมาก ทำไมไม่ทำให้ปีนี้คนไทยได้กินมังคุด ทุเรียน ลิ้นจี่ดีๆราคาถูก เพราะเมื่อส่งออกไม่ได้ แต่กลับไปขาย
ในห้างแพงๆเหมือนเดิม คนกลางเสียสละสักปีไม่ได้หรือ คนไทยไม่ได้กินผลไม้ดีๆมาเป็นสิบปีแล้ว ขอใช้คำวัยรุ่นว่า      
จะสะเดิร์ฟเอาผลประโยชน์ตรงนี้ไปทำไม  สิ่งที่เป็นห่วงคือการเกิดปรากฏการณ์มหัศจรยย์ 4-5ปี เจ้าสัวบางคนโตมีเงิน
เป็นแสนล้าน โตมหาศาล    

"อยากฝากว่า เงินกู้ต้องทำให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ถ้าเป็นได้ควรทบทวนเงินที่จะไปพัฒนาสาธารณสุข    
ต้องให้รางวัลนักรบที่ช่วยให้ได้ชัยชนะ งบประมาณประจำที่อยู่ในงบปกติ อย่าไปเปลี่ยนปกใหม่มายื่นขอเงินกู้ และขอให้
ตั้งกมธ.ตรวจสอบการใช้เงินกู้ หวังว่า เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทนี้ จะไม่เปิดโอกาสให้เกิดทุจริต ขอสักครั้ง ให้คนไทย    
ทั้งประเทศได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนไปตายเอาดาบหน้าจะหาเงินยงัไง นายกฯและครม.คงได้ไปคิด"นายมิ่งขวัญ กล่าว 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159201 
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30 พฤษภาคม 2563 - 18:04 น. 

"มิ่งขวัญ" สับแหลก รัฐบาล "บิ๊กตู่" บริหารเศรษฐกิจสุดห่วย 

 
"มิ่งขวัญ" สับแหลก รัฐบาล "บิ๊กตู่" บริหารเศรษฐกิจสุดห่วย ซัด"ชิมช้อปใช้" ละลายแม่น้ำ ดักทางอย่าเอาเงินกู้ พ.ร.ก. 
1.9 ล้านล้าน ไปโปะโครงการที่บริหารที่ล้มเหลว หนุน ตั้ง กมธ.ตรวจสอบใช้เงินกู ้ 

วันที่ 30 พ.ค. ที่รัฐสภา แยกเกียกกาย นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่า 
ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดที่ประเทศต้องมีการกู้เงิน 1.9 ล้านล้าน มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ชี้การทำงานแก้
โควิด-19 ที่ผ่านมา เริ่มต้นค่อนข้างสับสน จนชาวบ้านไม่พอใจในตอนแรก แต่ก็ยังดีที่รัฐบาลยังกลับตัวทัน ประเทศไทย
ก็สามารถกลับตัวมาได้ สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดี ในตอนนี ้
นายมิ่งขวัญ ยังฟันธง อีกว่า จีดีพี ปีนี้ เราไม่มีทางเห็นเป็นบวกได้ ก็จะลบแน่นอน เหมือนประเทศอื่นเขาซึ่งก็คงเป็น
เช่นนี้ไปทั่วโลก การกู้เงิน พ.ร.ก. 1.9 ล้านล้าน แล้วทำไมรัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลเดียวที่แจกเงินแล้วอาจถูกต่อว่า เพราะ
ดันไปเชื่อทฤษฎีฝรั่ง คือ โครงการ "ชิมช้อปใช้" ซึ่งเป็นการเอาเงินของรัฐบาล ไปเทใส่กระเป๋าเจ้าสัว ถ้าตอนนั้นเอาเงิน
ก้อนนี้มาใช้ในตอนน้ี ซึ่งประเทศเจอโควิด-19 และประชาชนตอนนี้ อดอยากก็จะดีมากกว่านี้ แล้วเรื่องงบกลาง ถูกใช้ไป 
5 แสนล้าน ก็ใช้หมดแล้ว ผมขอตำหนิท่าน (รัฐบาล) อย่างรุนแรง ว่ามี ฝืมือบริหารห่วยแตก งบกลาง 5 แสนล้าน 2-3 
เดือนใช้หมดแล้ว 
"พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน ให้วงการสาธารณสุข 4.5 หมื่นล้าน แล้วที่เหลือเอาไปทำอะไร ผมฟ้องประชาชนให้จับตาการ
ใช้เงินนะครับ เงินอีก 9.5 แสนล้าน เอาไปทำอะไร คิดง่ายๆ เงิน 1 แสนล้านเอาไปให้ สธ. อีก 9 แสนล้าน หากบริหาร
ล้มเหลวตรงอื่นอย่าเอางบฯตรงนี้ไปโปะ แล้วที่เขาบอกเป็นรัฐบาลเดียวที่แจกเงินแล้วโดนด่า ก็พ่อแม่ ผู้สูงวัยเขาก็ไม่รู้
เรื่องลงทะเบียนอะไรไม่เป็น  ก็ให้ลูกหลานไปลงทะเบียนให้ เพราะคนแก่เขาไม่รู้เรื่อง ท่านรู้ ไหมแจกเงินแล้วโดนด่า 
เพราะอะไร ก็ทำไมต้องไปลงทะเบียน เอไอ ทำไมต้องไป 4.0 ทำไมไม่ใช้ ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ-อสม. ในหมู่บ้านหนึ่ง เขาก็รู้
ว่า ใครยากจน-ใครเป็นหนี้ ทำไมไม่ให้คนเหล่านี้ช่วย ทำแบบนี้ ผมตั้งคำถามเลยครับ จะมีทุจริตใช่หรือไม่ เรื่องแจกเงิน
ผมเตือนนะและเตือนซีเรียสด้วย" ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าว  
นายมิ่งขวัญ กล่าวอีกว่า อีกเรื ่องอย่าปล่อยนะครับ ท่านส.ส.รัฐบาล -ฝ่ายค้าน อย่าปล่อยต้องมี กมธ.วิสามัญมา
ตรวจสอบการกู้เงิน นะครับ ไม่งั้นประเทศเราเจ๊งเลยนะครับ ขอให้ตั้งบุคคลอิสระ อย่าไปเอาคนใกล้ตัวพวกกัน นะครับ  
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แล้วอย่าเหมารวมการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวแล้ว เอาเงินก้อนนี้ไปโป๊ะนะครับ ถ้าท่าน (รัฐบาล) บริหารงานผิดพลาด 
แล้วเอาเงินก่อนนี้ไปโปะ ท่าคิดดูละกันนะครับ ว่าใช้ได้ไหม ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ 

"ผมอยากจะฝากรัฐบาลทบทวนอีกครั้ง เรื่องรัฐบาลบริหารผิดพลาดล้มเหลว เวลาที่ควรปิดไม่ปิด เวลาควรเปิดไม่เปิด 
แล้วก็มากู้เงิน 1.9 ล้านล้านวันนี้ ขอให้เงินกู้นี้เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ถ้าเป็นไปได้ ให้ไปทบทวนเอาเงินไปให้
สาธารณสุขพัฒนาระบบแพทย์สาธารณสุขดีกว่านะครับ ย้ำเงิน พ.ร.ก.นี้ คนไทยทั้งประเทศต้องได้ประโยชน์สูงสุด จับ
ตาอย่าให้เกิดทุจริต" นายมิ่งขวัญ กล่าว 

อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/432391?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/432391?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/432391?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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30 พฤษภาคม 2563 16:43 น. 

"ส.ส.ปชป." รวมชื่อชงตั้งกมธฯ ตรวจสอบเงินกู้สู้โควิด ห่วงรั่วไหลซ้ำเติมปชช. 

 
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 30 พ.ค. ที่รัฐสภา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ ส.ส. 
พรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นายเทพไท เสนพงศ์ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ แถลงขอยื่นเรื่องถึงประธานสภาฯ เพื่อขอให้ตั้ง
ญัตติ เรื ่อง ตั ้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู ้เง ินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

นายสาทิตย์ กล่าวว่า เงินกู้ดังกล่าวมีจำนวน 1 ล้านล้านบาท ถึงแม้จะมีบัญชีแนบท้ายกำหนดกรอบไว้กว้างๆ แต่ไม่มี
รายละเอียดของโครงการ อีกทั้งเมื่อได้รับฟังการชี้แจงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว พบว่าเพราะเป็นภาวะฉุกเฉินที่จำเป็น
เร่งด่วน ต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว จึงมีเวลาในการใชนำเสนอโครงการและระยะเวลากลั่นกรองก่อนพิจารณา
อนุมัติน้อย โดยเฉพาะใน 4 ข้อที่แนบท้าย ไม่มีรายละเอียดใดเลย จึงเป็นห่วงว่าการกู้เงินจำนวนมากขนาดนี้ อาจจะ
นำไปสู่ปัญหาการใช้จ่ายที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ไม่โปร่งใส มีการรั่วไหล จะยิ่งเป็นการสร้างความเสียหาย
เสมือนเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนคนไทยมากยิ่งขึ้น 

“เพราะทราบว่ามีการเร่งรัดจัดทำนโยบายโดยให้กระทรวงมหาดไทยสั่งถึงทุกจังหวัดให้เร่งทำโครงการขอเบิกงบเงินกู้
จำนวน 4 แสนล้าน จาก 1 ล้านล้านบาท ในพ.ร.ก.ฉบับแรก เนื่องจากยังมีเวลาจำกัดแค่ 30 วัน ที่จะเสนอเรื่องเข้ามาถึง
ส่วนกลาง ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการฮั้วระหว่างผู้รับเหมา กับผู้มีอำนาจแต่ละจังหวัดจะเกิดขึ้นได้ง่ าย แม้จะมีการชี้แจง
จากผู้เกี่ยวข้องว่าในงบ 4 แสนล้านนี้ อาจจะมีการให้เสนอโครงการมาเป็นรอบๆ โดยรอบหลังๆ จะให้ภาคประชาสังคม
มีส่วนร่วมด้วย แต่ไม่มีรายละเอียดว่าภาคประชาสังคมที่อ้างนั้นเป็นใคร จากไหน ฝ่ายไหน และเสนออะไร เหตุนี้         
จึงขอให้มีการตั้งคณะกมธ.วิสามัญฯ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการใช้
จ่ายที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ จึงขอเสนอญัตตินี้ให้ตั้ง กมธ.ชุดนี้ขึ้น 
ซึ่งในที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เสียงส่วนใหญ่ของ ส.ส.ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ และได้แจ้ง
ต่อประธานวิปรัฐบาลไปแล้ว ซึ่งเขาขอเวลาที่จะนำเรื่องนี้หารือกับผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้คำตอบในวันที่ 
31 พ.ค. จะมีท่าทีที่ชัดเจนขึ้น" นายสาทิตย์ กล่าว 
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ผู้สื่อข่าวถามว่า จากท่าทีของประธานวิปรัฐบาลและฝ่ายบริหารแสดงท่าทีไม่อยากให้ตั้ง กมธ.ชุดนี้ นายสาทิตย์ กล่าวว่า 
เบื้องต้นมีการพูดคุยกันแล้ว การใช้เงินกู้จำนวนมหาศาล 4 แสนล้าน หารแล้วเฉลี่ยได้จังหวัดละ 5 พันกว่าล้าน ถือว่า
เป็นงบที่สูงมาก จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและที่เสนอก็เมื่อจังหวัดต่างๆ ทำโครงการเข้ามาก็ต้องผ่าน กมธ.เพื่อช่วย
ตรวจสอบ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ช่วยรัฐบาลในการทำงาน 

เมื่อถามว่าหากพรรคพลังประชารัฐไม่เห็นด้วยจะทำอย่างไรต่อไปในการตั้งกมธ.ชุดนี้ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ยังมีเวลาคิด
อีก3-4 วันและส่วนตัวคิดว่าเขาคงจะไม่ปฎิเสธข้อเสนอนี้ในทันที คงไม่มีปัญหาอะไร 

ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อส.ส.ผู้ขอเสนอญัตติมีส.ส.ประชาธิปัตย์  6 คน นำโดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย      
นายประกอบ รัตนพันธ์ นายเทพไท เสนพงศ์ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช นายอันวาร์ สา  และ         
ส.ส.ปัตตานี และนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและมี ส.ส. สนับสนุนอีก 20 คน อาทิ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และนางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159202 
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30 พ.ค. 2563 18:15 น. 

"สาทิตย์" นำทีม ส.ส.ปชป. ชงตั้ง กมธ.ตรวจสอบเงินกู้สู้โควิด 4 แสนล้าน 

 
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นำทีม ส.ส.ปชป.แถลง รวมชื่อยื่นเรื่องถึงปธ.สภา ชงตั้ง กมธ.ตรวจสอบเงินกู้ พ.ร.ก. สู้โควิด 
4 แสนล้าน เชื่อ แม้อาจมีกลุ่มคนในรัฐบาล ไม่เห็นด้วย ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร  

วันที่ 30 พ.ค. 2563 ที่อาคารรัฐสภา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และกลุ่มส.ส. พรรค
ประชาธิปัตย์ อาทิ นายเทพไท เสนพงศ์ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ นายกนก วงศ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมแถลงยื่น
เรื่องถึง ประธานสภาฯ เพื่อยื่นญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตาม 
พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

นายสาทิตย์ กล่าวว่า เงินกู้จำนวน 1 ล้านล้านบาท แม้จะมีบัญชีแนบท้ายกำหนดกรอบไว้กว้างๆ แต่ไร้รายละเอียดใดๆ 
ของโครงการ ยิ่งเมื่อฟังการชี้แจงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่อ้างว่าจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว จึงมีเวลา
เสนอโครงการน้อย เราจึงเป็นห่วงว่า การกู้เงินมหาศาลนี้ อาจจะนำไปสู่ปัญหาการใช้จ่ายที่ ไม่ตรงเป้าหมาย ไม่โปร่งใส 
รั่วไหล จะยิ่งสร้างความเสียหายเสมือนซ้ำเติมพี่น้องประชาชนคนไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทราบว่า มีการเร่งรัดจัดทำนโยบาย
โดยให้กระทรวงมหาดไทยสั่งถึงทุกจังหวัดให้เร่งทำโครงการขอเบิกงบเงินกู้จำนวน 4 แสนล้าน จาก 1 ล้านล้านบาท 
ในพ.ร.ก.ฉบับแรกนี้ โดยมีเวลาจำกัดแค่ 30 วัน เสนอเรื่องเข้ามาถึงส่วนกลาง ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการฮั้วระหว่าง
ผู้รับเหมา กับผู้มีอำนาจในแต่ละจังหวัดจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก แม้จะมีการชี้แจงว่า ในงบ 4 แสนล้านนี้ อาจให้มีการเสนอ
โครงการมาเป็นรอบๆ โดยรอบหลังๆ จะให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมด้วย ก็ยิ่งน่าห่วงว่า ภาคประชาสังคมที่อ้างนั้น 
เป็นใคร มาจากไหน เป็นฝ่ายไหน และเสนออะไร เหตุนี้จึงขอให้มีการตั้งคณะ กมธ.วิสามัญฯ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่าย
เงินกู้ดังกล่าวให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการใช้จ่ายที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดการจ้างงานป ระชาชนใน
พื้นที่ เพื่อสร้างรายได้โดยต้องมีการตรวจสอบจ่กตัวแทนของประชาชน เพราะเงินนี้เป็นภาษีของประชาชน ทั้งนี้ เสียง
ส่วนใหญ่ของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ และแจ้งต่อประธานวิปรัฐบาลไปแล้ว ซึ่งเขาขอเวลาที่จะ
นำเรื่องนี้หารือกับผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้คำตอบในวันที่ 31 พ.ค. จะมีท่าทีที่ชัดเจน 

เมื่อถามว่า จากท่าทีของประธานวิปรัฐบาลและฝ่ายบริหาร ที่แสดงออกว่า ไม่อยากให้ตั้ง กมธ.วิสามัญชุดนี้ นายสาทิตย์ 
กล่าวว่า เบื้องต้นมีการพูดคุยกันแล้ว การใช้เงินกู้จำนวนมหาศาล 4 แสนล้าน หารแล้วเฉลี่ยได้จังหวัดละ 5 พันกว่าล้าน 
ถือว่าเป็นงบที่สูงมาก จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ และที่เสนอก็เมื่อจังหวัดต่างๆ ทำโครงการเข้ามาก็ต้องผ่าน กมธ.นี้เพื่อ
ช่วยตรวจสอบ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ช่วยรัฐบาลในการทำงาน 
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เมื่อถามย้ำว่า หากพรรคพลังประชารัฐ ไม่เห็นด้วย จะทำอย่างไรต่อไปในการตั้งกมธ.ชุดนี้ นายสาทิตย์ กล่าวว่า ยังมี
เวลาคิดอีก 3-4 วัน และส่วนตัวคิดว่า เขาคงจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอนี้ในทันที คงไม่มีปัญหาอะไร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ ส.ส.ผู้ขอเสนอญัตตินี้ มี ส.ส.ประชาธิปัตย์  6 คน นำโดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 
นายประกอบ รัตนพันธ์ นายเทพไท เสนพงศ์ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช นายอันวาร์ สาและ ส.ส.
ปัตตานี และนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมี ส.ส. สนับสนุนอีก 20 คน อาทิ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นาย
องอาจ คล้ามไพบูลย์ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และนางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ และส.ส.เขต เป็นต้น 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1857436 
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30 พฤษภาคม 2563 - 18:15 น. 

ปชป.ชงตั้ง กมธ. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ 

 
"สาทิตย์" ย้ำ ชงต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินกู้ เชื่อ ไม่มีปัญหา  

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์  แถลงข่าว เรื่องการยื่นญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ตรวจสอบการใช้ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ ว่า ในนาม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ขอเสนอญัติด่วนเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้เงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทด้วยเหตุผลคือพ.ร.ก.เงินกู้ ที่เสนอสภาฯ แม้จะมี
บัญชีแนบท้าย กำหนดกรอบใช้เงินกว้างๆ แต่ก็ยังไม่มีรายละเอียด จึงสะท้อนให้เห็นว่า ขาดรายละเอียดและอาจจะ
นำไปสู่ปัญหาการใช้เงิน เพราะขณะนี้ มีการเร่งรัดใช้เงินโดยเฉพาะ 4 แสนล้านบาทด้วย  

นายสาทิตย์ ยังบอกว่า โอกาสทำโครงการให้ตรงวัตถุประสงค์เงินกู้เป็นเรื่องยากซึ่งอาจเกิดการฮั้วกัน และอาจเกิด
โอกาสใช้เงินกู ้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมองว่าอาจเกิดการรั่วไหลขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อมีคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว 
ก็ควรเสนอมาให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯตรวจสอบอีกช้ันว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  

นายสาทิตย์ ยังบอกว่า การเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทาง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้หารือกันแล้ว ส่วนใหญ่
เห็นด้วย พร้อมเน้นย้ำว่า ถ้ามีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ก็จะเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ใจกว้าง ที่เปิด
ให้ตรวจสอบ นอกจากนี้ ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เพราะควรมีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ซึ่ง
เป็นเรื่องของตัวแทนประชาชนทำหน้าที่ พร้อมกันนี้ เชื่อว่า จะไม่มีการปัดไม่ตั้งคณะกรรมาธิการฯ เพราะเหตุผลนั้น รับ
กันได้ทุกฝ่าย จึงคิดว่า ไม่น่ามีปัญหา 

อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/432392?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/432392?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/432392?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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30 พฤษภาคม 2563 17:20 น. 

ซูเปอร์โพลเผย อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน รัฐบาล-ฝ่ายค้าน สอบผ่านแบบฉิวเฉียด 

 
สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง "แรงหนุน แรงต้าน" โดยกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน      
ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,123 ตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงจำนวนปี (ระยะเวลา) ที่จะมีปัญหาเศรษฐกิจ ถ้าไม่มี
การกู้เงิน พบว่า ส่วนใหญ่ 68.2% ระบุ 4 – 5 ปี และมากกว่านั้น รองลงมาคือ 15.2% ระบุ 3 – 4 ปี ที่น่าพิจารณาคือ 
เมื่อถามถึงจำนวนปี (ระยะเวลา) ที่จะมีปัญหาเศรษฐกิจเมื่อมีการกู้เงิน พบว่าจำนวนปีมีปัญหาลดลงในมุมมองของ
ประชาชน โดยส่วนใหญ่ 42.7% ระบุ 1 – 2 ปี หรือน้อยกว่านั้น รองลงมา 17.5% ระบุ 2 – 3 ปี 

นอกจากนี้ ประชาชนยังได้ประเมินการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน ระหว่างฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน พบว่า ทั้งรัฐบาล            
และฝ่ายค้านสอบผ่านแบบฉิวเฉียด เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน กล่าวคือ ร้ฐบาลได้ 5.18 คะแนน และฝ่ายค้านได้   
5.03 คะแนน เมื่อจำแนกออกจากจุดยืนทางการเมืองพบว่า รัฐบาลได้คะแนนจากกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล 6.27 คะแนน 
จากผู้ไม่หนุนรัฐบาล 3.59 คะแนน และจากพลังเงียบ 6.07 คะแนน ในขณะที่ฝ่ายค้านได้คะแนนจากกลุ่มหนุนรัฐบาล 
4.44 คะแนน จาก กลุ่มไม่หนุนรัฐบาล 5.53 คะแนน และจากพลังเงียบ 5.18 คะแนน 

อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อพิจารณาแนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 ถึง    
ช่วงอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 30 พ.ค.63 พบว่า ฐานสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก 36.1% มาอยู่ที่ 39.1% แต่ ฐานไม่
สนับสนุนรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นจาก 34.1% มาอยู่ที่ 39.0% และกลุ่มพลังเงียบลดลงจาก 29.8% เหลือ 21.9% 
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า ในห้วงเวลานี้แรงหนุนรัฐบาล กับแรงต้านมีมากพอ ๆ กันและ
กลุ่มพลังเงียบก็หดตัวลง เป็นสถานการณ์อันตรายทางการเมืองที่อาจเกิดความขัดแย้งรุนแรงบานปลายได้ การตัดสินใจ
ของคณะผู้บริหารประเทศ จึงต้องยึดเอาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนระดับฐานรากเป็นหัวใจ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา 

"รัฐบาลอาจจะตอบคำถามได้ว่า ทำอะไรไปแล้วบ้าง เพราะรัฐบาลย่อมตอบได้แน่นอนว่าทำอะไรต่าง ๆ ไปเยอะแยะ
มากมาย แต่คำถามที่ว่าทำไปแล้วได้อะไร รัฐบาลน่าจะยังตอบได้ยากอยู่ เพราะถ้ารัฐบาลทำสิ่งที่ตอบโจทย์ตรงเป้าความ
ต้องการของประชาชนทั้งประเทศได้จริง แรงหนุนย่อมมากกว่าแรงต้าน หรืออย่างน้อย ๆ พลังเงียบที่คอยถ่วงดุลควรจะ
เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้คือ แรงหนุน แรงต้าน มากพอ ๆ กัน เฉือนกันแค่ 0.1%" นายนพดล กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159215 

https://siamrath.co.th/n/159215
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30 พฤษภาคม 2563 17:31 น. 

4 สส.ภท.จับมือฝ่ายค้านยื่นญัตติตั้งกมธ.วิสามัญสอบเงินกู้ "ภราดร"เมินตอบแจ้งหน.พรรค 
ชี้เป็นเอกสิทธิ ์

 
4 สส.ภท.จับมือฝ่ายค้านยิ่นญัตติตั้งกมธ.วิสามัญสอบเงินกู้ "ภราดร"เมินตอบแจ้งหน.พรรค ชี้เป็นเอกสิทธิ์  สส.สามารถ
ทำได ้

 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.เวลา 17.05 น.ที่รัฐสภา นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกุล
เกียรติ สส.ศรีสะเกษ นางเพชรดาว โต๊ะมีนา บัญชีรายช่ือ และนายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ร้วม
กันแถลงข่าว โดยนายภราดร กล่าวว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ใช้เอกสิทธิ์สส.รวบรวมรายชื่อจากเพื่อน
สมาชิกจากหลายพรรคการเมืองจำนวน 20 รายชื่อ เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินการ
กู้เงินจำนวน 1 ล้านล้านบาท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ตามที่นายกฯยืนยันว่าจะใช้เงินให้โปร่งใส และชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นโดยจะให้รัฐสภาช่วยในการตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวด้วย 

เมื่อถามว่า การยื่นญัตติดังกล่าวได้แจ้งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหรือยัง นายภราดร กล่าวว่ ในฐานะสมากชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่สามารถทำได้ และการกรทำดังกล่าวเป็นเจตนาดีในกา รช่วยการตรวจสอบเงิน
งบประมาณที่รัฐบาลตั้งใจที่จะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในสภาก็มีหน้าที่ตรวจสอบ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายช่ือ 20 ส.ส.เป็นส.ส.พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159220 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/159220
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30 พ.ค. 2020 17:36:17 

ภท.ยื่นญัตติ หนุนตั้ง กมธ. ตรวจสอบการใช้เงินกู ้

 
รัฐสภา 30 พ.ค.- ส.ส.ภูมิใจไทย รวบรวมรายชื่อ ส.ส.ก้าวไกล ยื่นญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญตรวจสอบการใช้เงินกู้ ชี้ใช้       
เอกสิทธิ์ ส.ส. เชื่อรัฐบาลเข้าใจเจตนาที่ด ี

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ และนายกรวีร์ ปริศนา
นันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ยื่นญัตติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม 
ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื ่องจากเห็นว่า ไม่มี
รายละเอียดของโครงการ เกรงว่า จะมีการใช้จ่ายไม่ตรงตามเป้าหมาย ไม่โปร่งใส หากมีการรั่วไหล จะสร้างความ
เสียหายซ้ำเติมประชาชนมากขึ้น 
เมื่อถามว่า ได้หารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ตนมองว่าเป็น
เอกสิทธิ์ ของ ส.ส.ที่จะสามารถทำได้ และตนมีเจตนาดีที่จะช่วยรัฐบาลในการตรวจสอบเงินดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม การยื่นญัตติในครั้งนี้ นายภราดร นายสิริพงศ์ และนายกรวีร์ ได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกมาทั้งหมด          
20 รายช่ือ ประกอบด้วย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์.-สำนักข่าวไทย 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed23721e3f8e40af14469ac 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcot.net/viewtna/5ed23721e3f8e40af14469ac
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พปชร.ร้าวหนัก !"สิระ"ไล่ส่ง"สนธิรัตน์-วัชระ"เย้ยเป็นแค่คนมาอาศัยชายคาพรรค 

 

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายวัชระ กรรณิการ์ 

โฆษกกระทรวงพลังงาน โพสต์เฟสบุ๊คระบุว่า หมดเวลาของกลุ่มสามมิตรว่า เป็นแค่ความคิดของ ส.ส.สอบตกคนหนึ่ง 

การออกมาพูดเช่นนี้ในเวลานี้ เหมาะสมหรือไม่ในการสร้างความแตกแยกภายในพรรค ทั้งๆที่ในตอนนี้เป็นช่วงเวลา     

ในการพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ ตนจึงไม่แปลกใจว่าทำไมนายวัชระถึงสอบตก จึงไม่สมควรจะดำรงตำแหน่ง     

โฆษกกระทรวงพลังงาน รวมทั้ง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค และ รมว.พลังงาน ที่ไม่ควบคุมพฤติกรรม

ของนายวัชระ ก็สมควรลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปด้วย 

นายสิระ กล่าวต่อว่า คนทั้ง 2 คนก็ไม่ได้มาจาก ส.ส.เป็นเพียงแค่มาคนที่มาอาศัยชายคาของพรรคพลังประชารัฐ       

แต่สุดท้ายกลับมาสร้างความแตกแยกภายในพรรค การที่มาด่ากลุ่มสามมิตรเช่นนี้ นายวัชระคงต้องย้อนกลับไปดู

พฤติกรรมของตัวเอง พูดไปเพื่ออะไร หรือเพราะรู้ว่ากำลังจะถูกไล่ออกจากบ้าน จึงต้องการเผาบ้านทิ้ งเพื่อเป็นการ    

ทิ้งทวน 

“โดยก่อนที่นายสนธิรัตน์จะลาออกจากตำแหน่ง ผมเสนอให้นายสนธิรัตน์ตบปากนายวัชระด้วยที่ออกมาพูดจาสร้าง

ความแตกแยก ทั้งที่นายวัชระไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาพูดก้าวร้าวกับกลุ่มสามมิตรเช่นน้ี”นายสิระ กล่าว 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159226 
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30 พฤษภาคม 2563 - 18:37 น. 

"สิระ" เดือด! ไล่ "สนธิรัตน์" ออกจากพรรค พร้อมให้ตบปาก "วัชระ"โฆษกพลังงาน ที่สร้าง
ความแตกแยก 

 
"สิระ" เดือด! ไล่ "สนธิรัตน์" ออกจากพรรค พร้อมให้ตบปาก "วัชระ"โฆษกพลังงาน ที่สร้างความแตกแยก 

30 พ.ค  63 นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กลุ่มสามมิตร กล่าวถึงกรณีที่นายวัชระ กรรณิการ์   

โฆษกกระทรวงพลังงาน โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า หมดเวลาของกลุ่มสามมิตรว่า เป็นแค่ความคิดของ ส.ส.สอบตกคนหนึ่ง 

การออกมาพูดเช่นนี้ในเวลานี้ เหมาะสมหรือไม่ในการสร้างความแตกแยกภายในพรรค ทั้งๆที่ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาใน

การพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู ้ 3 ฉบับ ตนจึงไม่แปลกใจว่าทำไมนายวัชระถึงสอบตก จึงไม่สมคว รจะดำรงตำแหน่ง        

โฆษกกระทรวงพลังงาน รวมทั้ง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค และ รมว.พลังงาน ที่ไม่ควบคุมพฤติกรรม

ของนายวัชระ ก็สมควรลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปด้วย 

นายสิระ กล่าวต่อว่า คนทั้ง 2 คนก็ไม่ได้มาจาก ส.ส.เป็นเพียงแค่มาคนที่มาอาศัยชายคาของพรรคพลังประชารัฐ แต่

สุดท้ายกลับมาสร้างความแตกแยกภายในพรรค การที่มาด่ากลุ่มสามมิตรเช่นนี้ นายวัชระคงต้องย้อนกลับไปดูพฤติกรรม

ของตัวเอง พูดไปเพ่ืออะไร หรือเพราะรู้ว่ากำลังจะถูกไล่ออกจากบ้าน จึงต้องการเผาบ้านทิ้งเพื่อเป็นการทิ้งทวน 

“โดยก่อนที่นายสนธิรัตน์จะลาออกจากตำแหน่ง ผมเสนอให้นายสนธิรัตน์ ตบปากนายวัชระด้วยที่ออกมาพูดจาสร้าง

ความแตกแยก ทั้งที่นายวัชระไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาพูดก้าวร้าวกับกลุ่มสามมิตรเช่นน้ี”นายสิระ กล่าว 

อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/432395?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/432395?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/432395?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

พปชร.แบ่งก๊กซัดกันเละ ด่าลั่นตบปาก-เผาพรรค 

 
มือไม่พายเท้าราน้ำ! เด็ก พปชร.แบ่งก๊กซัดกันเละโฆษกกระทรวงพลังงานโพสต์เฟซบุ๊กไล่ส่ง หมดเวลาสามมิตร หยาม

เหลือแค่ 20 คน พี่ใหญ่สมคิดถอยฉากแล้ว ต้องโทร.ตามจิกนาทีต่อนาที "สิระ" ฉุนขาด ลามถึง "สนธิรัตน์" จี้ลาออกจาก

รัฐมนตรี ก่อนลาออกให้ตบปากลูกน้องก่อน 

   

    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยใช้ชื่อเรื่องว่า "หมด

เวลา..สามมิตร” พร้อมระบุว่า เพื่อนๆ ชาวเฟซบุ๊กเห็นข่าวนี้ไหมครับ? เนื้อข่าวที่ว่า “คุณสุริยะ” นำทีมกลุ่ม “สามมิตร” 

กว่า 20 คนเข้าพบ “ลุงป้อม” ที่สภาเมื่อวันวาน เห็นว่าบรรยากาศชื่นมื่นดีจัง 

     เขาระบุว่า บางคนอ่านข่าวน้ีแล้วอาจจะรู้สึกว่ากลุ่ม “สามมิตร” ทรงพลังเหลือเกิน แต่สำหรับผม ผมอ่านข่าวนี้แล้ว

รู้สึกตกใจครับ!!! 

    กลุ่ม “สามมิตร” ท่าทางจะอยู่ในช่วงขาลงอย่างเขาว่ากันจริง ๆ กระมังครับ!?! หลายคนเคยพูดให้ฟังผมก็ไม่เคยเชื่อ 

แต่ครั้งนี้คงต้องเชื่อและยอมรับความจริงเสียที 

    กลุ่ม “สามมิตร” หมดลายแล้ว สิ้นมนต์ขลังแล้วจริงๆ กระมัง เอาตั้งแต่ชื่อ “สามมิตร” เลย จากจุดเริ่ม ต้น คำว่า 

“สามมิตร” ประกอบด้วยผู้ยิ่งใหญ่ตัวอักษร 3 ส. คือ สมคิด สุริยะ และสมศักดิ์ วันนี้ใครๆ ก็รู้ว่าพี่ใหญ่สุดที่ชื่อว่า “      

ส.สมคิด” ที่เคยเป็นเกราะคุ้มครองและสร้างภาพลักษณ์ให้ ก็ถอยฉากออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เหลือๆ อยู่ก็ไม่ต้อง

สาธยายสรรพคุณอะไรมากมายนะครับ 

     ที่บอกว่า “สามมิตร” เป็นขาลงอีกข้อหนึ่งก็คือ จำได้ไหมครับว่าก่อนเลือกตั้งพลพรรค “สามมิตร” เคลมกำลังในมือ

กันเป็นหลักเหยียบๆ ร้อยคน ไม่ต้องไปไกลหรอกครับ แค่ตอนนัดรวมพลกินข้าวที่โรงแรมกลางเมืองเมื่อสองสามเดือน

ก่อนก็ยังว่ากันที่หลัก 40-50 คนอยู่เลย 

     วันนี้เหลือแค่แตะๆ 20 กว่าคน แว่วว่ายังต้องโทร.ตามจิกกันนาทีต่อนาทีเลย เห็นว่าคนโทร.ตามเหนื่อยแทบราก

เลือด เพราะฉะนั้นก็จงดูกันเอาเองนะครับว่า “สองมิตร” ที่เหลือจะลากกันไปต่ออย่างไร??? ส่วน “ข่าวปล่อย” ที่อ้าง

เรื่องนัดหมายที่ห้อง 417 แล้วบอกว่ามีคนมาไม่ถึง 10 คนนั้น 
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    เอาเรื่องจริงๆ นะครับ ตอนแรกจะมีนัดหมายกันจริงครับ สาระสำคัญก็ไม่มีนัยทางการเมืองอะไรครับ แค่จะติว ส.ส.

ที่หลายคนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจกับเรื่อง พ.ร.ก.ที่กำลังอภิปรายในสภาอยู่ในขณะนี้ ไม่มีนัดเล่นเกมอะไรหรอกครับ 

พรรคพลังประชารัฐก็มี ส.ส.น้ำดีหลายคนนะครับ ที่เขารักดี เขาอยากจะทำหน้าที่ในสภาให้สง่างาม ก็เลยอยากรู้เนื้อหา

ให้ลึกซึ้ง แต่พอมีข่าวออกไป ผู้ใหญ่ก็กลัวว่าจะเข้าใจผิดกันจึงประกาศยกเลิก แต่ก็อาจจะมีบางคนที่ตกค้างไม่ทราบข่าว

แวะเวียนกันมา...ก็เท่านั้นเองครับ ไม่นึกว่าเรื่องแค่นี้.. ก็จะถูกนำไป “ตีกิน” หรือไปหลอกเด็กได้ นายวัชระระบุว่า     

วันวาน...ถ้าจะนัดกันจริงๆ ผมกล้าประกาศเลยว่าจะมี ส.ส.แห่มาร่วมมากกว่ากลุ่ม “สองมิตร” เป็นเท่าตัว แต่เพราะ

ความที่เราเป็น “เด็กดี” เกรงใจท่านนายกรัฐมนตรี เกรงใจประชาชนเจ้าของประเทศที่กำลังเดือดร้อน เราจึงไม่ทำอะไร

ให้มันวุ่นวายปั่นป่วน ผมจะคอยดูครับว่า “เด็กดี” เมื่อ “ทำดี” แล้วจะได้ดีหรือไม่! ?! “เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ครับ”     

    นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงนายวัชระว่า เป็นแค่ความคิดของ ส.ส.สอบตกคนหนึ่ง 

การออกมาพูดเช่นนี้ในเวลานี้เหมาะสมหรือไม่ในการสร้างความแตกแยกภายในพรรค ทั้งๆ ที่ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาใน

การพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ ตนจึงไม่แปลกใจว่าทำไมนายวัชระถึงสอบตก จึงไม่สมควรจะดำรงตำแหน่งโฆษก

กระทรวงพลังงาน รวมทั้งนายสนธิรัตน์ที่ไม่ควบคุมพฤติกรรมของนายวัชระก็สมควรลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปด้วย 

    ส.ส.กทม.ผู้นี้กล่าวว่า คนทั้ง 2 คนก็ไม่ได้มาจาก ส.ส. เป็นเพียงแค่คนที่มาอาศัยชายคาของพรรคพลังประชารัฐ      

แต่สุดท้ายกลับมาสร้างความแตกแยกภายในพรรค การที่มาด่ากลุ่มสามมิตรเช่นนี้ นายวัชระคงต้องย้อน กลับไปดู

พฤติกรรมของตัวเอง พูดไปเพื่ออะไร หรือเพราะรู้ว่ากำลังจะถูกไล่ออกจากบ้าน จึงต้องการเผาบ้านทิ้งเพื่อเป็นการ      

ทิ้งทวน 

    “ก่อนที่คุณสนธิรัตน์จะลาออกจากตำแหน่ง ผมเสนอให้คุณสนธิรัตน์ตบปากคุณวัชระด้วย ที่ออกมาพูดจาสร้างความ

แตกแยก ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาพูดก้าวร้าวกับกลุ่มสามมิตรเช่นน้ี”นายสิระกล่าว 

    ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวแจ้งว่า ภายในการประชุมสภาเพื่อพิจารณา พ.ร.ก.เกี่ยวกับการกู้เงิน 3 ฉบับเมื่อวันที่ 29 

พ.ค. ได้มีปรากฏการณ์วัดพลังกันในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อีกครั ้งหนึ่ง เมื ่อ พล.อ.ประวิ ตร วงษ์สุวรรณ        

รองนายกฯ และประธานยุทธศาสตร์ พปชร. ได้เชิญแกนนำและ ส.ส.พปชร.ร่วมหารือและรับประทานอาหารที่บริเวณ

อาคารรัฐสภา โดยมีแกนนำเข้าพบอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา โดยเฉพาะกลุ่มสามมิตร นำโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รมว.อุตสาหกรรม, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. ยุติธรรม, นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท  และ ส.ส.กลุ่มสามมิตร  

    นอกจากนี้ ในเวลาเดียวกัน ยังมีแกนนำอีกกลุ่มได้นัด ส.ส.ที่ห้อง 417 อาคารรัฐสภา เพื่อเชิญ 40 ส.ส.ที่เคยไปพบ

นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง และหัวหน้าพรรค พปชร. และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงานและ

เลขาธิการพรรค เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่กระทรวงการคลัง เพื่อซักซ้อมการอภิปราย 3 พ.ร.ก.กู้เงิน แต่ปรากฏว่าไม่มี ส.ส.

ไปที่ห้องดังกล่าว แต่ย้ายไปพบ พล.อ.ประวิตรกันทั้งหมด 

    สำหรับการเช็กกำลัง ส.ส.พปชร.ครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังที่มีกระแสข่าวจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค     

พปชร.ชุดใหม่ ภายหลัง พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ ผ่านการพิจารณาของสภาโดยจะมีความเคลื่อนไหวในวันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป. 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67393 

https://www.thaipost.net/main/detail/67393
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30 พฤษภาคม 2020 เวลา 18:11 

4 พรรค 4 ญัตติ ยื่นตั้ง "กมธ.วิสามัญ" สอบ "เงินกู้" 

  

 
หลังจากที่สภาฯ ผ่านพิจารณา พ.ร.ก. ฟื้นฟูและแก้ปัญหาไวรัสโควิดแล้ว ต้องจับตา ญัตติ ตั้งกมธ.วิสามัญสอบ

เงินกู้ 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคภูมิใจไทย ยื่นญัตติให้กับ     

สภาผู้แทนราษฎร เพื่อตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน ตา มพระราช

กำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เนื ่องจากต้องการให้สภาฯ         

ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินนอกจากหน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินการ 

               ทั้งนี ้การเสนอญัตติดังกล่าว เมื ่อรวมกับญัตติที ่เคยยื ่นก่อนหน้านั้น จะรวมเป็น 4 ญัตติ ได้แก่ ของ          

ส.ส.พรรคก้าวไกล และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบการใช้เงินกู้ของรัฐบาล ซึ่งนายศุภชัย โพธิ์สุ         

รองประธานสภาฯ คนที่สอง ฐานะผู้พิจารณาญัตติก่อนบรรจุระเบียบวาระ เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า จะบรรจุให้

เป็นญัตติด่วนและจะเข้าสู่การพิจารณาทันทีหลังจากที่สภาฯ เสร็จสิ้นการพิจารณา พ.ร.ก. ทั้ง 4 ฉบับ และร่างพ.ร.บ.

โอนงบประมาณ วงเงิน 8.8หมื่นล้านบาท เพราะถือเป็นญัตติที่มีความจำเป็นเร่งด่วน.  

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11714?utm_source=category&utm_medium=inter

nal_referral&utm_campaign=politics 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11714?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/11714?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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30 พฤษภาคม 2563 18:13 น. 

"จุรินทร์”สวน"มิ่งขวัญ”เคยเป็นอดีตรมว.พาณิชย์น่าจะรู้ดี ชี้ส่งออกต้องสร้างความสมดุล

เกษตรกร-ผู้บริโภค 

 

"จุรินทร์”สวน"มิ่งขวัญ”เคยเป็นอดีตรมว.พาณิชย์น่าจะรู้ดี ชี้ส่งออกต้องสร้างความสมดุลเกษตรกร-ผู้บริโภค คุมสินค้า

ล้นตลาด 

จากนั้นเวลา 16.35 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกและรมว.พาณิชย์   ชี้แจงกรณีนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์   

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ วิพากษ์วิจารณ์การส่งออกทุเรียนและมะม่วง จนทำให้คนไทยในประเทศบริโภค

ผลไม้ราคาแพง ว่า ความจริงนายมิ่งขวัญเคยเป็นอดีตรมว.พาณิชย์ ท่านคงพอทราบว่าการบริหารจัดการพืชผลทาง    

การเกษตรจำเป็นอย่างยิ ่งที่ต้องสร้างความสมดุล เพราะนอกจากทำให้เกษตรกรขายได้ในราคาสูง ด้านผู้ บริโภค           

ก็คาดหวังว่าต้องซื้อในราคาต่ำ ซึ่งเป็นความยากในการบริหารจัดการให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความพอใจ 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนชี้แจงแต่เฉพาะการส่งออกผลไม้เพียงอย่างเดียว เพราะส.ส.      

ได้อภิปรายเฉพาะเรื ่องส่งออกและสอบถามว่าช่วยเหลือการส่งออกผลไม้อย่างไร แต่ความจรริงทางกระทรวง            

ได้ดำเนินการทั้งสองส่วน ทั้งระบายภายในประเทศและส่งออก และขออนุญาตกราบเรียนว่าจำเป็นต้องดำเนินการ

ส่งออก เหตุเพราะตลาดภายในประเทศไม่มากพอที่จะรองรับผลผลิตของเกษตรกร หากไม่ทำแบบนี้ผลไม้ก็จะล้นตลาด

จนที่สุดนำสู่ราคาผลไม้ตกต่ำ  

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159228 
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30 พฤษภาคม 2020 เวลา 17:17 

"บิ๊กตู่" ท้าสอบทุจริต ในกระบวนการยุติธรรม อย่ากล่าวลอยๆ 
  

 

"บิ๊กตู่" แจงสภาฯ ทุจริตต้องจับสอบ ย้ำคนเก่งต้องร่วมมือทำงาน อย่าใช้เวทีสภาฯ สู้กัน 

      พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับเพื่อฟื้นฟู แก้ปัญหาในสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 โดย

ยืนยันว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาไม่มีความมักง่าย หรือ ให้ง่ายๆ แม้รัฐบาลปัจจุบัน

จะไม่เก่งกับส.ส.ที่เคยทำงานด้านเศรษฐกิจมาก่อน แต่ตนยืนยันว่ามีคนเก่งช่วยกันทำงานและตนจริงใจแก้ปัญหาทั้งนี้

ยอมรับการการแก้ปัญหาปัจจุบันที่เป็นสถานการณ์พิเศษต้องใช้วิธีที่ถูกที่และถูกเวลา ทั้งนี้ตนมองว่าข้อเสนอที่ได้ ไม่ใช่

เพราะใครเก่งกว่าใคร แต่อยู่ที่ความร่วมมือ ดังนั้นตนขอให้ ส.ส. อย่าใช้เวทีสภาฯต่อสู้ แต่ควรช่วยเหลือทุกด้านเพื่อ

ชี้แจงกับประชาชน 

     พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงด้วยว่า ที่ระบุว่ารัฐบาลทุจริตนั้น ขอถามกลับว่าทุจริตคืออะไร ไม่ใช่แค่คำบอกเล่า คำบอกต่อ

หรือส่งต่อทางโซเชียลมีเดียย แต่ต้องตรวจสอบ มีกระบวนการศาลตัดสิน โดยขณะนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุจริตนั้นจับตาด ู

“กระบวนการยุติธรรม ใครหนี ใครถูกขัง เป็นเรื่องของบุคคล หากบอกว่ารัฐบาลทุจริต จะทุจริตได้อย่างไร ที่รู้เพราะ

ก่อนหน้านั้นมีการทุจริตเกิดใช้ถึงรู้ใช่หรือไม่ ซึ่งการแก้ปัญหาตอนนี้ต้องแก้จากข้างล่าง ส่วนข้างคนคือการทำแผนงานที่

ได้จากประชาชน ฟังความต้องการ ทั้งนี้หากมีการทุจริตต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เหมือนที่มีข่าวออกมาแล่้ว” 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

           นายกฯชี้แจงด้วยว่าส่วนที่ระบุว่ารัฐบาลกู้เงินจะทำให้เศรษฐกิจพัง และเทียบข้อมูล 10 ปี ย้อนหลัง ตนมองว่า

สถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างกัน ที่ผ่านมารัฐบาลดูแลเศรษฐกิจทุกระดับ ที่ระบุว่ามีหนี้ครัวเรือนเพิ่มมาก

ขึ้น นั้นเพราะสภาพสังคมเปลี่ยน มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ผู้มีรายได้น้อยต้องการความเป็นอยู่ที่สบายขึ้นจึงต้องใช้เงิน 
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ผ่อน ซึ่งรัฐบาลเข้าใจถึงสร้างมาตรการว่าด้วยการออม ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ รัฐบาลพยายามเต็มที่

เพื่อแก้ปัญหา และตัวเลขมีขึ้นมีลง ไม่สูงแบบพุ่งสูง ทั้งนี้ตนยืนยันว่าหาก ไม่มีสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลจะไม่กู้เงิน   

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนั้นอย่าอภิปรายพันกัน. 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11712?utm_source=category&utm_medium=inter

nal_referral&utm_campaign=politics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11712?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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30 พฤษภาคม 2563 18:36 น. 

"บิ๊กตู่" ลั่น ถ้าไม่มีปัญหาโควิด คงไม่กู้เงิน ถามหาใบเสร็จถ้ากล่าวหาทุจริต 

 

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า 

การอภิปราย 3 วันที่ผ่านมาที่บอกว่ารัฐบาลทำเศรษฐกิจพังจนต้องกู้เงินนั้น ไม่จริง ถ้ามองด้วยความเป็นธรรม เพราะ

รัฐบาลสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยืนยันรัฐบาลทำเต็มที่เรื่องการดูแลเศรษฐกิจ   การที่เรากู้ได้       

ในวันนี้ เพราะหนี้สาธารณะยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 40 เปอร์เซ็นต ์ ถ้าไม่มีสถานการณ์โควิด เราคงไม่ต้องมากู้เงิน และเราก็กู้

เพียง 1 ล้านล้านบาท แต่หลายคนชอบพูดว่า กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท พูดย้ำหลายครั้งว่า อีก 9 แสนล้านบาทไม่ได้กู้    

แต่ก็ไม่รู้ว่า ไม่ฟังหรือไม่สนใจจะฟัง ยืนยันรัฐบาล กู้แค่ 1 ล้านล้านบาท ยืนยนัระบบการเงินการคลังประเทศยังเข้มแข็ง

มาก กองทุนสำรองระหว่างประเทศสูง ตนอาจเก่งไม่เท่าพวกท่านที่ทำเรื่องเศรษฐกิจมาก่อน แต่ตนมีทีมรัฐมนตรี และ

รองนายกฯคอยดูแล ตนจริงใจแก้ปัญหา ไม่แก้ปัญหาแบบมักง่ายเราจำเป็นต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา                 

ในสถานการณ์พิเศษ ถ้าค้านทุกเรื่องก็ไปไม่ได้ ไม่มีใครเก่งกว่าใคร ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ถ้าทำอยู่แบบนี้         

ก็เหมือนวัวพันหลัก ขอให้เดินหน้าไปด้วยกัน 

 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ส่วนเรื่องการทุจริตนั้น อะไรคือการทุจริต ต้องมีหลักฐาน ไม่ใช่แค่คำบอกเล่า คำบอกต่อ      

ในโซเชียล ต้องมีการตรวจสอบ มีกระบวนการศาลตัดสิน ส่วนใครหนี ใครถูกขังเป็นเรื่องของบุคคล   ถ้ามาบอกว่า

รัฐบาลทุจริต อยากถามว่ารู้ได้อย่างไรว่ารัฐบาลจะทุจริต แสดงว่าก่อนหน้านี้มีการทุจริตใช่หรือไม่ การทุจริตต้องแก้จาก

ข้างล่างขึ้นมา ใครมีปัญหาทุจริตต้องถูกดำเนินคดี มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ป.ป.ช. ป.ป.ท.คอยจับตาดู

อยู่ ตนไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีความ ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจัง ได้ย้ำว่า อย่าให้

เกิดการทุจริตโดยเด็ดขาด เพราะสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้คือ ความโปร่งใส ส่วนเรื่องการให้ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลต่างๆ

นั้น ถามว่าใครอยากไปล้วงข้อมูล ไม่อยากไปล้วงข้อมูลทางโทรศัพท์ใคร คนเรามีจิตสำนึก ความละอายเกรงกลัวต่อ      

การทำบาป ขอให้ทุกคนมองประเทศเป็นหลัก รัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159231 

https://siamrath.co.th/n/159231
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30 พ.ค. 2563 21:07   ปรับปรุง: 31 พ.ค. 2563 06:50    

นายกฯ ยันใช้เงินกู้ 1 ล้านล้าน ไม่ให้เกิดทุจริต โววันนี้รัฐบาลอยู่ได้เพราะโปร่งใส 

 

นายกฯ ยัน พ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างจริงจังด้วยเจตนา

บริสุทธิ์ จะพยายามไม่ให้เกิดทุจริต โววันนี้รัฐบาลอยู่ได้เพราะบรหิารอย่างโปร่งใส ขอทุกฝ่ายคิดถึงประเทศชาตเิปน็

หลัก วอน ส.ส. ร่วมกันสร้างความเข้าใจกับประชาชน 

วันนี้ (30 พ.ค. 63) เวลา 17.05 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ใน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจง พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 

วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการลงทุนและดูแลประชาชน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลบริหารเศรษฐกิจที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ สามารถฟื้นฟูกลับมาในระยะ 5 ปี ให้กลับมาอยู่ระดับ

ที่ดีพอสมควร โดยเน้นดูแลเศรษฐกิจ ทั้ง มหภาค จุลภาค และเศรษฐกิจภาคประชาชน หนี้ครัวเรือน ส่งผลให้หนี้

สาธารณะของไทยอยู่ระดับต่ำเพียงร้อยละ 41 ทำให้วันนี้รัฐบาลสามารถกู้เงินมาใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อความเชื่อมั่น 

จากเดิมสัดส่วนการลงทุนอาจจะน้อยมากเมื่อเทียบกับ GDP หรือรายได้ของประเทศ เพราะต้องนำเงินไปใช้จ่ายตาม

ภารกิจหลักในการดูแลประชาชน ชดเชยรายได้ ประกันรายได้ ดูแลกลุ่มเปราะบาง คนพิการ เด็ก งบประมาณจึงถูก

นำไปใช้สำหรับรายจ่ายประจำ จึงต้องมีเงินเข้ามาใหม่เพื่อใช้ในการลงทุนและด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นการลงทุนเพื่อ

อนาคต ทั้ง EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันตก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ด้วยวิธีการลงทุนแบบร่วมลงทุน 

PPP ที่ช่วยเงินที่รัฐจะต้องลงทุนได้ถึง 1 ใน 3 ลดการกู้เงิน ด้วยการบริหารเงินแบบนี้ จึงทำให้หนี้สาธารณะไม่สูงมากแต่

มีผลผลิตที่เกิดจากลงทุน เช่น การขยายช่องทางจราจร ถนน รถไฟ รถไฟฟ้า 

สำหรับหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นนั้น รัฐบาลสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกเรื่องการออม รวมทั้งมีกระบวนกลไกในการแก้

หนี้ กองทุน บริษัทเจรจาประนอมหนี้ ช่วยเหลือแก้ปัญหาที่ดินโดยธนาคารที่ดิน อย่างไรก็ตาม วันนี้เศรษฐกิจโลกตกต่ำ 

เกิดสงครามทางการค้า ซ้ำเติมสถานการณ์ให้หนักขึ้น ตัวเลขเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ก็ขึ้นๆ ลงๆ รัฐบาลก็พยาม

ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยในฐานะประเทศประชาธิปไตยยิ่งต้อง 
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ระมัดระวังในการดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย ทำประชาพิจารณ์ ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ รัฐสภา รวมทั้ง

วางแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบพหุภาคี เพื่อประโยชน์ของไทยในอนาคต 

นายกรัฐมนตรียืนยัน พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท อย่านำไปปนไม่เกี่ยวกับ 

พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดและมีความจำเป็น

อย่างเร่งด่วน แต่ต้องแยกแยะทั้งผู้ที่เดือดร้อนก่อนหน้าสถานการณ์โควิด -19 จากปัญหาความยากจน เศรษฐกิจตกต่ำ

หรือผู้ที่มีรายได้น้อย ก็มีงบประมาณปกติตั้งแต่งบประมาณปี 63-65 แต่สถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องดูแล เยียวยา

อย่างเร่งด่วน เช่น ผู้ที่ถูกปิดกิจการ รัฐดูแลเยียวยา 5,000 บาท ให้ 3 เดือน สำหรับการปลดล็อกระยะ 3 ต้องชั่งน้ำหนัก

ระหว่างด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความยากลำบากในการบริหาร แต่รัฐบาลจะดูแลและติดตามให้ทุก

อย่างถกูต้องเป็นไปตามกฎหมาย ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการใช้จ่ายเงินจากร่าง พ.ร.ก. เงินกู้ เพราะวันนี้ สถานการณ์

การเงิน การคลังของประเทศมีความเข้มแข็ง กองทุนการเงินระหว่างประเทศก็สูง เงินสะพัดเกินดุล ขอเพียงทุกฝ่ายต้อง

ร่วมมือกัน เช่นเดียวกับการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ทุกคนร่วมมือกันร่วมเดินหน้าไปกับรัฐบาล 

 

นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างจริงจัง ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เป็นเจตนารมณ์ทาง

การเมือง ภายใต้กฎหมายปกติ และมีกลไกพิเศษขึ้นเพียงเพื่อแก้ปัญหาซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมายาวนาน โดยเป็นแ ก้ปัญหา   

เชิงระบบ ขณะเดียวกัน ก็พยายามไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต วันนี ้รัฐบาลอยู ่ได้เพราะบริหารอย่างโปร่งใส ขณะนี้

สถานการณ์ไม่ปกติ จึงเป็นเงินเพียงก้อนเดียวที่มาช่วยวิกฤตนี้ ขอทุกฝ่ายคิดถึงประเทศชาติเป็นหลัก 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000056409 
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วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:43 น. 

ฝ่ายค้านจัดหนัก! อัดซอฟท์โลนอุ้มทุนใหญ่-อย่าใช้เงินกู้โปะภาพบริหารล้มเหลว 

 
ประชุมสภาวันที่ 4 ยังเดือด 'ก้าวไกล' อัดซอฟท์โลนไม่ช่วยอุ้มเอสเอ็มอี มีแต่ทุนใหญ่ได้ประโยชน์ ธปท.แจงพร้อมยึดเงิน

คืน ถ้าพบการกู้กินส่วนต่างดอกเบี้ย 'ประชาธิปัตย์' ห่วงเจอโจรใส่สูทขูดรีดเงินประชาชน 'มิ่งขวัญ' ซัดบริหารล้มเหลว   

ทำเศรษฐกิจพังอย่าใช้เงินกู้ไปปกปิด 'บิ๊กตู่' ร่ายยาวต้องกู้เพราะเจอโควิด ย้ำมีทีมเศรษฐกิจดี ไม่มีล้มเหลว ตอกทุจริต

ต้องมีหลักฐาน อย่าใช้คำบอกเล่าในโซเชียล 

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื ่อวันที่ 30 พ.ค. ซึ ่งเป็นวันที่สี ่ ที ่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พิจารณา พ.ร.ก. 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท โดย

วันนี้ที่ประชุมได้เน้นสาระสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด วงเงิน 5 แสนล้านบาท 

@ป้อง ‘บิ๊กตู่’ อยู่มา 6 ปี ก่อหนี้แค่ 0.81% 

นายมงคลกิตติ สุขสินธารานนท์ ส.ส.ไทยศรีวิไลย์ เปรียบเทียบการบริหารราชการแผ่นดินของ 3 รัฐบาลที่ผ่านมา        

ว่า รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ บริหารงาน 2 ปี 8 เดือน มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 8.09 ล้านบาท เฉลี่ยหนี้เพิ่มขึ้น 

3.03 แสนล้านบาทต่อปี ส่วนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บริหารงาน 2 ปี 10 เดือน มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 1.25 

ล้านล้านบาท เฉลี่ยหนี้เพิ่มขึ้น 4.42 แสนล้านบาท ขณะที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ บริหารงาน 6 ปี มีหนี้สาธารณะ

เพิ่มขึ้น 1.48 ล้านล้านบาท เฉลี่ยหนี้เพิ่มขึ้น 2.47 แสนล้านบาท 

“จะสังเกตว่าการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 11 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลนายอภิสิทธิ์มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 2.32% ต่อจี

ดีพี รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ มีหนี้เพิ่ม 4.42% ส่วนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์มีหนี้เพ่ิม 0.81%” นายมงคลกิตติ์ กล่าว 

@ซัดซอฟท์โลนเอื้อกลุ่มทุน-เอสเอ็มอีรายเล็กอด 

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.ก้าวไกล ตั้งข้อสังเกตว่า พ.ร.ก.ซอฟท์โลน เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี อาจเอื้อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ 

เพราะการตั้งหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าไม่ถึงแหล่งเงิน เช่น ติดข้อจำกัดที่ระบุว่า ผู้ที่จะกู้

ได้ต้องเป็นลูกค้าเดิมของสถาบันการเงิน โดยในรายละเอียดพบว่า เอสเอ็มอีในไทยมีประมาณ 3 ล้านราย และมีสินเชื่อ

กับสถาบันการเงินหรือเป็นลูกค้าเก่าแค่ 1.9 ล้านราย ส่วนอีก 1.1 ล้านรายเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่อาจจะไม่ได้รับ

https://www.isranews.org/
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การช่วยเหลือ ขณะเดียวกันการจำกัดให้เอสเอ็มอีที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการไม่เกิน 500 ล้านบาท ย่อมยิ่งทำให้

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เข้าถึงแหล่งเงินนี้ด้วย 

“เอสเอ็มอี 1.1 ล้านรายไม่เคยมีสินเชื่อ เพราะเขาเป็นแค่ร้านกาแฟริมทาง เปิดรีสอร์ทเล็กๆ หรือเป็นบริษัทจัดรถทัวร์ 

ซึ่งล้วนแต่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง ถ้าทำกันอย่างนี้ เอสเอ็มอีระดับกลางจะถูกทำลายให้เป็นคน

จน และจะสะเทือนกับแรงงานในระบบอีก 12 ล้านคน” นายธีรัจชัย กล่าว 

@ยึดคืนทันที หากพบนำไปกินส่วนต่างดอกเบี้ย 

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีที่มี ส.ส.หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีรายใหญ่จะได้ประโยชน์จากการทำซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ และนำไปปล่อยกู้อีกทอดหนึ่งโดยคิดดอกเบี้ยสูง 

หากมีหลักฐานขอให้รีบแจ้งให้ ธปท.รับทราบทันที เพื่อจะเร่งดำเนินการสอบสวน หากพบว่ามีความผิดจะมีการลงโทษ

และเรียกคืนเงิน เพราะเห็นว่าเป็นการดำเนินการขัดต่อ พ.ร.ก. และเป็นการดำเนินการที่ไม่มีความระมัดระวังของ

สถาบันการเงิน 

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้ง

ข้อสังเกตว่า สศช. ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ได้ส่งหนังสือไปแจ้งให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนำเสนอโครงกา

ตามกรอบเงินกู้ 4 แสนล้านบาทภายใน 5 มิ.ย. โดยจะเป็นโครงการมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนทันที 

ส่วนระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นกรอบเวลาที่ต้องส่งสาระสำคัญของโครงการเท่านั้น ซึ่งแต่ละจังหวัดยังสามารถจั ดทำ

รายละเอียดได้ถึง 15 มิ.ย. ทั้งนี้ยืนยันว่า เงินกู้ 4 แสนล้านบาทไม่ได้ถูกใช้หมดในคราวเดียวกัน เพราะ สศช.ตระหนักดี

ว่าวิกฤตรอบนี้มีผลกระทบในวงกว้าง และต้องพิจารณาการฟื้นฟูด้วยความรอบคอบ 

@‘จุติ’ ยันรัฐบาลคุมเข้มไม่ปล่อยให้หลุดหูหลุดตา 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่า คณะรัฐมนตรี

ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิดทุกเรื่องเรื่องเดือน ฉะนั้นจะไม่ปล่อยให้เรื่องเหล่านี้

หลุดหูหลุดตาไป สิ่งใดที่บกพร่องก็จะรีบแก้ไข 

“ขอยืนยันว่า รัฐบาลพยายามทำให้เงินไปถึงประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีระดับล่างให้มากที่สุด เรื่องนี้ถกเถียง

กันเยอะในที่ประชุม และคำนึงถึงว่าเงินเหล่านี้อาจจะดูตามหลักเกณฑ์แล้วแปลไปได้ว่าเอื้อ แต่ผมยืนยันว่า ครม. ทุก

ท่านยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้น และเราก็พร้อมรับฟังผ่านสภา รัฐบาลจะไม่ละเลยและจะแก้ไขให้ถูกต้อง” นายจุติ 

กล่าว 

@ระวังเจอโจรใส่สูทขูดรีดเงินประชาชน 

ขณะที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ แสดงความเป็นห่วงการใช้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 4 แสนล้าบาท 

โดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใส เพราะที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างมากมาย เช่น ทั้งการซื้อแอลกอฮอล์ราคาแพง และแคร์เซ็ตที่มีราคาสูงเกิน

จริง รวมถึงการเรียกเก็บค่าหัวคิวจากผู้ประกอบการโรงแรมแลกกับการเป็นสถานที่กักตัวของผู้ที่เดินทางกลับจาก
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ต่างประเทศ แม้ว่าคนในรัฐบาลจะยืนยันว่า เงินก้อนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรี เพราะมีแต่ข้าราชการพิจารณา และมี

การกำกับดูแลที่ดี แต่ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเรื่องความโปร่งใส 

“ทั้งนักการเมืองหรือข้าราชการ ก็มีคนไม่ดี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่รัฐบาลนักการเมือง ใช้แต่กลไกข้าราชการ แต่ก็พบ

การทุจริตโดยข้าราชการ เช่น การทุจริตเงินช่วยบุคคลยากไร้ ทุจริตเงินทอนวัด ดังนั้นการใช้งบครั้งนี้ อาจจะมีโจรใส่สูท

มาขูดรีดเงินประชาชน ขอฝากรัฐบาลให้ระวังเรื่องการใช้เงินตรงนี้ด้วย ขอให้เป็นการกู้เงินเพื่อประชาชน ไม่ใช่เพื่อคนใด

คนหนึ่ง” นายองอาจ กล่าว 

@‘มิ่งขวัญ’ห่วงเงินกู้ถูกปู้ยี้ปู้ยำโปะภาพเศรษฐกิจพัง 

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่า วันนี้เรามีงบประมาณแผ่นดิน 3.2 ล้านล้านบาท จะจัดเก็บรายได้ 

2.7 ล้านล้านบาท ถือเป็นงบขาดดุล 4.6 แสนล้านบาท แต่กำลังเจอผีซ้ำด้ำพลอย รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจมีปัญหา     

เจอวิกฤตติโควิด และใช้มาตรการแก้ปัญหาที่สับสน ขณะที่เศรษฐกิจโลกก็ไม่ดี ทำให้มีแนวโน้มที่จะจัดเก็บไม่ถึงตาม

เป้าหมาย นักท่องเที่ยวเท่ากับศูนย์ ส่งออกเหนื่อย การจัดเก็บไม่ได้ตามเป้าลดจาก 2.7 ล้านล้านบาท เหลือแค่ 1.5-2.0 

ล้านล้านบาท และเรามาขอใช้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท เท่ากับว่าตั้งแต่มีประเทศไทยขึ้นมา รัฐบาลนี้จะผู้บริหารแบบ     

ติดลบ ยับเยิน เศรษฐกิจพังแน่นอน และนึกไม่ออกว่าประชาชนจะอยู่กันอย่างไรต่อไปในอนาคต 

“ผมจะพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพและถนอมน้ำใจที่สุด ขอตำหนิท่านอย่างรุนแรงว่า ฝีมือทีมบริหารเศรษฐกิจท่านแย่มาก 

วันนี้ท่านบริหารงบกลาง 5 แสนล้านบาทหมดไปแล้ว” นายมิ่งขวัญ กล่าว 

นายมิ่งขวัญ กล่าวด้วยว่า วันนี้เข้าใจ ส.ส.ทุกคน จะไม่อนุมัติก็กลัวประชาชนจะไม่มีเงินกินข้าว แต่ถ้าอนุมัติก็กลัวโดน

เอาไปปู้ยี ่ปู้ยำ ขออนุญาตต้องพูดตรงๆ อย่าเหมารวมการบริหารงานเศรษฐกิจที่ล้มเหลวและเอาเงินก้อนนี้ไปโปะ

เด็ดขาด 

@‘บิ๊กตู่’ปัดทำเศรษฐกิจพัง ต้องกู้เพราะมีโควิด 

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวว่า ฟังอภิปราย 3 วันที่ผ่านมา ที่บอกว่า

รัฐบาลเศรษฐกิจพัง จนต้องกู้เงิน คงไม่ใช่ เหตุที่ต้องกู้เงิน เพราะมีเรื่องเร่งด่วน ถ้าไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อโควิดก็คงไม่มาดำเนินการกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตามวันนี้สถานการณ์ในไทยระบบการเงินการคลังมีความ

เข้มแข็ง และเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฟ้ืนฟูเศรษ,กิจได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

“ผมอาจจะไม่ได้เก่งเท่าท่านที่เคยทำงานด้านเศรษฐกิจ แต่ผมมีคนเก่งของผม มีรองนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีที่ช่วยกัน

ทำงาน และผมจริงใจในการแก้ปัญหา ผมจะไม่แก้ปัญหาแบบมักง่าย ไม่มีใครเก่งไปกว่ากันหรอกครับ แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่

กับความร่วมมือ อย่างสถานการณ์โควิด ถ้าประชาชนและภาคธุรกิจไม่ร่วมมือ ก็ไปต่อกันไม่ได้ ต่อให้ใช้กฎหมายแรงกว่า

นี้ก็แก้ปัญหาไม่ได” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องการทุจริตนั้น อะไรคือการทุจริต ต้องมีหลักฐาน ไม่ใช่แค่คำบอกเล่า คำบอกต่อ 

ในโซเชียลมีเดีย เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบ มีกระบวนการศาลตัดสิน ถ้ามาบอกว่ารัฐบาลทุจริต อยากถามว่ารู้ได้อย่างไร

ว่ารัฐบาลจะทุจริต แสดงว่าก่อนหน้านี้มีการทุจริตใช่หรือไม่ การทุจริตต้องแก้จากข้างล่างขึ้นมา ใครมีปัญหาทุจริตต้อง 
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ถูกดำเนินคดี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยจับตาดูอยู่แล้ว ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างจริงจัง 

และย้ำว่า อย่าให้เกิดการทุจริตโดยเด็ดขาด เพราะสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้คือ ความโปร่งใส คนเรามีจิตสำนึก ความละอาย

เกรงกลัวต่อการทำบาป ขอให้ทุกคนมองประเทศเป็นหลัก รัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/89193-isranews-3.html 
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30 พ.ค. 2563-22:27 น. 

"อับดุลอายี" ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ฉะกลางสภา พ.ร.ก.กู้เงินไร้แผนเอาไปทำอะไร    

กู้จากไหน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 

 
"อับดุลอายี" ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ฉะกลางสภา พ.ร.ก.กู้เงินไร้แผนเอาไปทำอะไร 

วันที่ 30 พ.ค. ดร.อับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3 พรรคประชาชาติ ได้อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ประเด็นที่รัฐบาลเสนอให้พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 เยียวยาและ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 3 ประเด็นหลัง ทั้ง พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 พ.ร.ก.การให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

พ.ศ.2563 และพ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

โดยดร.อับดุลอายี สาแม็ง กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำงานอย่างหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ในจังหวัดยะลาทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อส

ม.) ตำรวจ ทหาร ในจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงมีทหารเข้ามาทำหน้าที่ป้องกันการแพร่

ระบาดด้วย ทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มองเห็นความพยายามของกลุ่มคนเหล่านี้ โดยเฉพาะ อสม.เป็น

ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีค่าตอบแทน เราต้องขอบคุณบุคคลเหล่านี้ที่มีความเสียสละอย่างแท้จริง 

ในส่วนของ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศ รษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ที่จะกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทนั้น แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ส่วนที่หนึ่ง 45,000 ล้านบาท เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมาดูแลจัดการเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์

ด้านสาธารณสุข ทุกคนยังมีความรู้สึกว่ายังน้อยอยู่ แต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามากหรือน้อย เพราะยังไม่เห็นแผนงาน

โครงการว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง ในส่วนที่สอง 555,000 ล้านบาทที่จะช่วยเหลือเยียวยา

ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ น่าเป็นห่วงเพราะขณะนี้ยังคุยกันไม่จบว่าจะกระจายความช่วยเหลือไปถึงพี่น้อง

ประชาชนได้อย่างไร 
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" ผมได้รับทราบจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่าก่อนจะมีงบการเยียวยาไปถึงในพื้นที่นั้น 

ทาง ศอ.บต. ได้ เล็งเห็นความสำคัญว่าจะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น เขาดีใจเพราะยังมีงบประมาณในส่วน

ของสภาสันติสุขตำบลอีก 1 ล้านบาทได้กระจายข่าวออกไปว่าให้มีการจัดประชุมและจัดระบบการใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละ 40 เป็นค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และการป้องกัน และอีกร้อยละ 60 เป็นค่าถุงยังชีพ แต่ ณ วันนี้ยังไม่ได้รับ

งบประมาณ ซึ่งได้คิดก่อน ทำก่อน แต่ ศอ.บต.ยังไม่ได้รับงบประมาณ ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นประธานสภาสันติสุข

ในพื้นที่ ไม่กล้าออกจากบ้าน กลายเป็นจำเลยของสังคม เพราะถูกประชาชนกล่าวหาว่าได้งบประมาณมา 1 ล้านบาท

แล้วไม่จัดถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชน จึงได้สอบถามทาง ศอ.บต. ทราบว่ากรมบัญชีกลางยังไม่อนุมัติ จึงขอนำเรียนให้

ประธานสภาผู้แทนราษฎรประสานอย่างเร่งด่วนเพ่ือที่จะได้นำงบประมาณ 1 ล้านไปแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อไป " 

ส่วนที่สาม 400,000 ล้านบาท นำไปใช้เพื่อการฟื้นฟู รู้สึกเศร้าใจเมื่อทราบข้อมูลจากรองเลขาธิการสภาพัฒน์ว่ามีความ

ไม่พร้อมเรื่องโครงการที่จะบรรจุในวงงบประมาณ 400,000 ล้านบาท และอาจต้องมีการผ่อนผันการรวบรวมโครงการ

ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผมอยากจะบอกทางผู้บริหารว่า เราไม่ได้บริหารการเงินร้านข้าวยำริมฟุตบาท เรา

กำลังบริหารเงินกู้ของประเทศชาติที่จะมีผลถึงอนาคตซึ่งจะมีปัญหาแน่นอน ต้องมียุทธศาสตร์และแผนดำเนินการที่

ชัดเจน ผมขอเสนอให้งบประมาณ 400,000 ล้านบาทนี้ต้องมี พ.ร.ก. เพิ่มอีกหนึ่งฉบับ เป็นแผนงานแผนการฟื้นฟู

เศรษฐกิจ รวบรวมโครงการมาทั้งหมด แล้วประกาศใช้ พ.ร.ก.ฟื้นฟูเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ นี่คือข้อเสนอ เพราะขณะนี้ทาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งรัดปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นตามคำสั่งของสภาพัฒน์และกระทรวง 

" ขณะนี้ผมยังสับสนอยู่ว่ารัฐบาลจะกู้เงินเท่าไหร่ กู้เงินที่ไหน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ รัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยยังไม่ชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจน แต่ที่ชัดเจนคือหลังจากกู้แล้วจะนำไปปล่อยกู้ต่อให้กับสถาบันทางการเงิน ร้อยละ 

0.01 และปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ร้อยละ 2 แน่นอนว่าสถาบันทางการเงินจะได้กำไร ทราบว่า

กระทรวงการคลังได้ขายพันธบัตรรัฐบาลไปกว่า 5 หมื่นล้านบาทแล้ว และเพิ่มเติมอีก 1.2 แสนล้านบาท ดอกเบี้ยร้อย

ละ 2.4 ของ 5 ปี และดอกเบี้ยร้อยละ 3 ของ 10 ปี แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่เราจะต้องรับผิดชอบเงินจำนวน 400,000 

ล้านบาทเท่านั้น แต่เราจะต้องรับผิดชอบเงินในส่วนของดอกเบี้ยที่จะเกิดเพิ่มขึ้นด้วย ในส่วนนี้ต้องบอกให้ประชาชน

ทราบด้วย เพราะแน่นอนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านนี้ได้ทัน จะต้องส่งต่อหนี้สินไปจนถึงรุ่นลูกรุ่น

หลานต่อไป จึงสมควรที่จะต้องรายงานข้อมูลให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนี้ทราบว่ากู้เท่าไหร่ จะจ่ายคืนอย่างไร 

เราจะได้บอกลูกหลานให้ทราบและเข้าใจถึงหน้ีสินก้อนนี้ได้ " 

ในส่วนของ พ.ร.ก.ฉบับที่สอง พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแล้วว่ามีเอสเอ็มเอประเภท

ใดบ้าง ทั้งไมโคร ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ซึ่งคิดดูแล้วจะทำให้จีดีพีเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 40 ของประเทศ ซึ่ง

สูงมาก แต่เราจะช่วยเหลือกันอย่างไร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรท่านอื่นได้อภิปรายกันแล้ว เพียงแต่ว่าหากมีซอฟต์โลน

แล้วจะต้องมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่จะช่วยให้ฟื้นเศรษฐกิจได้จริง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนต้องกรีด

ยางพารา ขายยางก้นถ้วยในราคา 12 บาท/กก. แต่ในช่วงที่ประสบภัยโควิด-19 ผู้รับซื้อก็ไม่รับ เพราะไม่รู้จะนำไป 
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จำหน่ายต่อที่ไหน ส่งขายต่างประเทศไม่ได้เพราะปิดพรมแดน กลายเป็นว่า ผู้ผลิตคือผู้กรีดยาง ผู้ประกอบการก็ คือ

พ่อค้าในพื้นที่ จึงถามว่าคนเหล่านี้ถือว่าเป็นเอสเอ็มอีด้วยหรือไม่ วันนี้เขาไม่มีรายได้จะประกอบการต่อไปได้ อีก

ประการคือพี่น้องประชาชนมุสลิมจำนวนมากประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี ทราบว่ามีการปล่อยซอฟต์โลนผ่านธนาคาร     

ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น อยากจะให้เพิ่มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยอีกหนึ่ง

ธนาคาร เพราะมีระบบการบริหารจัดการการเงินปลอดดอกเบี้ยตามหลักการศาสนาอิสลาม 

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แตกต่างกับเมื่อปี 2540 อย่างสิ้นเชิง เพราะปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อ

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และสถาบันทางการเงิน แต่วิกฤติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้า วันนี้

เราจะนิยามคำว่าเอสเอ็มอีอย่างไร จึงขอให้นิยามให้ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4227110 
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30 พฤษภาคม 2020 เวลา 19:27 

"ฝ่ายค้าน"ยังไม่เคาะ มติโหวต พ.ร.ก. รอ "นายกฯ" ชี้แจง 
  

 
แม้พรรคฝ่ายค้านจะหารือเพื่อเคาะแนวทางลงมติ แต่ยังไม่สรุปลงตัว เพราะรอฟัง "นายกฯ" จะรับข้อเสนอจาก   

ฝ่ายค้านหรือไม่ 

            นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน)  กล่าวถึงการประชุมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน เพื่อหาข้อยุติต่อการลงมติ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 

ทั้ง 3 ฉบับ ในช่วงบ่ายวันที่ 31 พฤษภาคม ว่า ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะแต่ละพรรคมีความเห็นว่าควรรอฟังคำชี้แจงจาก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในที่ประชุมสภาฯ ก่อน ส่วนหลักการ

สำคัญที่จะใช้พิจารณาทิศทางการลงมติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาทิ การรับข้อเสนอจากพรรคฝ่ายค้าน ที่ขอให้รายงาน

รายละเอียยดการใช้จ่ายเงินทุกๆ 3 เดือน หรือ แนวทางต่อการตรวจสอบเงินกู้ ผ่านการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

อย่างไรก็ตามการลงมติพ.ร.ก.ที่สภาฯ อภิปราย จะแยกลงมติเป็นรายฉบับ 

               “แนวโน้มการลงมติของพรรคฝ่ายค้าน ยังไม่แน่นอนว่าจะออกมาอย่างไร เพราะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ 

รวมถึงการรับข้อเสนอจากพรรคฝ่ายค้าน เรื่องตั้งกรรมาธิการวิสามัญ หากนายกฯเอาด้วย เราอาจโหวตอนุมัติ พ.ร.ก.   

กู้เงินก็ได้  ส่วนที่หลายฝ่ายคาดว่าจะมีงูเห่าในพรรคฝ่ายค้าน นั้น จำนวนเสียงของส.ส.พรรคฝ่ายค้าน 211 เสียง อาจจะ

มีขึ้นได้ และเป็นงูเห่าตัวเดิมๆ” นายสุทิน กล่าว. 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/11717?utm_source=category&utm_medium=inter

nal_referral&utm_campaign=politics 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/politics/11717?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/11717?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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30 พฤษภาคม 2563 22:47 น. 

"สุทิน"เผย"ฝ่ายค้าน"รอฟัง"นายกฯ"แจงสภาฯพรุ่งนี้ก่อนมีมติ"พรก.กู้เงิน"ไม่รับประกันมี   

"งูเห่า"โผล่โหวตหนุนรัฐบาล 

 

วันที่ 30 พ.ค.63  นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน)  กล่าว

ภายหลังการหารือร่วมกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรคถึงแนวทางการลงมติพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เกี่ยวกับ

การกู ้เงินทั ้ง 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ที่จะมีการลงมติแยกเป็นรายฉบับ ในวันที ่ 31 พ.ค.ว่า การหารือ          

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ละพรรคอยากให้รอการชี้แจงจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม และคณะรัฐมนตรีในวันที ่  31พ.ค.ก่อนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร  เห ็นด้วยกับแนวทางการตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินกู้1.9ล้านล้านบาทหรือไม่ รวมทั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอของเราที่จะต้อง

รายงานรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกๆ3เดือนหรือไม ่ซึ่งทั้งหมดจะนำมาประกอบเป็นการโหวตของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

เมื่อถามว่าท่าทีล่าสุดจากส.ส.ประชาธิปัตย์และส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนพร้อมสนับสนุนให้มีการต้ังคณะกรรมาธิการ

วิสามัญตรวจสอบเงินกู้1.9ล้านล้านบาท นายสุทินกล่าวว่า ต้องรอฟังจากนายกฯ เพราะจากการแสดงท่าทีของ    

ส.ส. เรายังไม่เชื่อมั่นเสียทีเดียว ขอรอฟังการชี้แจงจากนายกฯก่อนว่าจะพูดถึงเรื่องที่เราเสนอว่าอย่างไร 

ส่วนแนวทางโหวตจะเหลือเพียงงดออกเสียงกับไม่เห็นด้วยเท่านั้นหรือไม่  นายสุทิน กล่าวว่า ยังไม่แน่ ถ้านายกฯ       

รับเงื ่อนไขฝ่ายค้าน พวกเราก็อาจโหวตเห็นด้วยกับพรก.เงินกู ้ก็ได้  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าพรก.ทั้ง            

3 ฉบับ เราจะโหวตไปในทางเดียวกัน บางฉบับอาจโหวตเห็นด้วย บางฉบับงดออกเสียง บางฉบับอาจไม่เห็นด้วย         

ก็ได ้เพราะเนื้อหาแต่ละฉบับมีความแตกต่างกัน 

เมื่อถามอีกว่า กังวลว่าการโหวตพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับจะมีงูเห่าในพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า พรรคร่วม

ฝ่ายค้านทำงานร่วมกันทุกวัน เสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านวันนี้มี 211เสียง แต่จะรับประกัน 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่มี       

ก็ไม่ได ้ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ถ้าจะมีก็คงเป็นงูตัวเดิมๆ 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159257 

https://siamrath.co.th/n/159257
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31 พฤษภาคม 2563 10:14 น.  

วันสุดท้ายถก พรก.เงินกู้ เงียบเหงา รมต.-ส.ส.ช่วงเช้าบางตา “ชวน” การันตี “วันนี้จบ” 

 
“ชวน” การันตี “วันนี้จบ” ขณะที่บรรยากาศถกถกพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับวันสุดท้ายเงียบเหงา รมต.-ส.ส.ช่วงเช้าบางตา 

คาดหลังเที่ยงคึกคัก ก่อนลงมติโหวตบ่ายสาม 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. เวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา เกี่ยกกาย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนเริ่มการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่ออภิปรายพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 3 ฉบับ เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 

และฟื้นฟูเศรษฐกิจวันที่ห้า ซึ่งเป็นสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงมติโหวตในช่วงเวลา 15.00 น.นั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และค่อยข้างเงียบเหงา 

มีเพียงคณะรัฐมนตรี (ครม.) อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ

สหกรณ์ รวมถึงส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วนทยอยเดินทางเข้ามาร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่า

บรรยากาศจะกลับคึกคักในช่วงเวลา 12.00 น. เนื่องจากส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และส.ส.ฝ่ายค้านส่วนใหญ่จะทยอยเดินทางเขา้

มาในช่วงเวลา 12.00 น. 

ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่อาคารรัฐสภาทุกคนล้วนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าก่อนเข้ามาในอาคาร เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จากนั้นต้องเดินผ่านเครื่องตรวจสแกนวัตถุอันตราย และต้องเดินผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกาย พร้อมทั้งสแกนคิวอาร์โค้ดของแอพพลิเคชั่น “จริงใจ”เพื่อเก็บข้อมูลบุคคลที่มาติดต่อเข้า -ออกอาคารรัฐสภา 

รวมถึงทางสภาฯยังจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆเช่นเดิมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด 

โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเพียงสั้นๆก่อนขึ้นห้องประชุมว่า “วันนี้พิจารณาจบ” 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/159290 
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วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 - 10:20 น. 

‘ชวน’ ยันวันนี้จบ บรรยากาศถกถกพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับวันสุดท้ายเงียบเหงา รมต. -ส.ส.    

ช่วงเช้าบางตา 

 

 
 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2209228 
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วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 11.00 น. 

‘ชวน’การันตี‘วันนี้จบ’ ถกพรก.กู้เงินวันสุดท้ายเหงา 

 
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่รัฐสภา เกียกกาย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนเริ่มการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 3 ฉบับ เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจวันที่ห้า ซึ่งเป็นสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงมติโหวตในช่วงเวลา 15.00 น.นั้น เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและค่อยข้างเงียบเหงา มีเพียงคณะรัฐมนตรี (ครม.) อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และส.ส.ฝ่ายค้านบางส่วนทยอยเดินทางเข้า

มาร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าบรรยากาศจะกลับคึกคักในช่วงเวลา 12.00 น. เนื่องจากส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ     

ส.ส.ฝ่ายค้านส่วนใหญ่จะทยอยเดินทางเข้ามาในช่วงเวลา 12.00 น. 

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่อาคารรัฐสภาทุกคนล้วนสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าก่อนเข้ามาในอาคาร เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จากนั้นต้องเดินผ่านเครื่องตรวจสแกนวัตถุอันตราย และต้องเดินผ่านเครื่องตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งสแกนคิวอาร์โค้ดของแอพพลิเคชั่น “จริงใจ”เพื่อเก็บข้อมูลบุคคลที่มาติดต่อเข้า -ออกอาคาร

รัฐสภา รวมถึงทางสภาฯยังจัดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดตา่งๆเช่นเดิมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

อย่างเคร่งครัด 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเพียงสั้นๆก่อนขึ้นห้องประชุมว่า “วันนี้พิจารณาจบ” 

 

อ้างอิง :  https://www.naewna.com/politic/496239 
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31 พ.ค. 2563 09:24   ปรับปรุง: 31 พ.ค. 2563 10:47 

“วิษณุ” ระบุ ป.ป.ท.อาสาตรวจสอบ พ.ร.ก.เยียวยา-ฟื้นฟู ตั้ง กมธ.เรื่องของสภา 

 
รองนายกฯ เผย ป.ป.ท.อาสาตรวจสอบการใช้เงิน 3 พ.ร.ก.เยียวยา-ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 จ่อเข้า ครม. 

ส่วนตั้ง กมธ.ปล่อยเป็นเรื่องสภา 

 

วันนี้ (31 พ.ค.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ

โควิด-19 ว่า ให้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรว่ากันเอง แต่ในส่วนของรัฐบาลมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่แล้ว ทั้ง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งทาง ป.ป.ท.ได้เสนอมาตรการ

ตรวจสอบมายังรัฐบาล ก่อนที่สภาจะมีการพิจารณา พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ โดยนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ก็ทราบเรื่อง

นี้ ทั้งนี้ ถือเป็นกลไกตรวจสอบในฝ่ายบริหาร โดย ป.ป.ท.จะเป็นผู้ตรวจสอบเอง ด้วยการสร้างองคาพยพขึ้นมา ซึ่งที่ผ่าน

มา ป.ป.ท.ก็เป็นผู้ตรวจสอบอย่างกรณีเงินทอนวัดและกรณีทุจริตเงินผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องนำเข้าสู่การ

พิจารณาของ ครม.ด้วย โดยตนเป็นผู้เสนอ แต่ขณะนี้ยังต้องรอบรรจุเป็นวาระเข้าสู่ที่ประชุม ครม. 

 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000056444 
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31 พ.ค. 2563 10:50   ปรับปรุง: 31 พ.ค. 2563 11:03   

“สุทิน” ชี้แค่ ป.ป.ท.สอบ พ.ร.ก.เงินกู้ไม่พอ ต้องตั้ง กมธ.แขวะไร้งูเห่ามีแต่งูจรจัด 

 
ปธ.วิปฝ่ายค้าน คาด ลงมติ พ.ร.ก.เงินกู้ บ่ายโมง จี้นายกฯพูดให้ชัดตั้ง กมธ.หรือไม่ เพิ่มรายงานผล ชี้ให้แค่ ป.ป.ท.สอบ

คงไม่พอ เย้ยไม่มีงูเห่า มีแต่งูจรจัด ลงคะแนนไปเรื่อย 

 

วันนี้ (31 พ.ค.) นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมสภา เพื่อ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ ว่า ภาพรวมการอภิปรายว่า

บริหารจัดการเวลาได้ดี และคาดว่า น่าจะลงมติ พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ ได้ภายในเวลา 13.00 น. และฝากถึง พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย มารับฟังข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้าน เพราะมีหลายสิ่งที่ต้องปรับ เพราะยังมีความเห็นต่าง 

ทั้งนี้ ขอให้นายกฯพูดให้ชัดว่าจะให้ตั้งกรรมาธิการ หรือไม่ รวมถึงการรายงานผลการทำงานจากที่รายงานปีละครั้งขอให้

ปรับมาเป็น 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะนำมาประกอบการตัดสินใจและการลงมติในแต่ละฉบับก็คงไม่เหมือนกัน  

 

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านรับได้หรือไม่ หากรัฐบาลไม่รับข้อเสนอตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) ของสภา และใช้หน่วยงานอื่น เช่น 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) แทน นายสุทิน กล่าวว่า หน่วยงานดังกล่าวเป็นการ

ตรวจสอบปกติ แต่คิดว่าคงไม่เพียงพอ เพราะเรื่องเดิมที่ตรวจสอบในระบบก็ไม่ไหวอยู่แล้ว จึงไม่เชื่อมั่นว่า ที่เกี่ยวข้อง

กับนโยบายทางการเมือง ป.ป.ท.จะมีกำลังในการตรวจสอบ ยืนยันว่า ต้องมีการตั้ง กมธ.ขึ ้นมาตรวจสอบการใช้

งบประมาณ และจากการอภิปรายที่ผ่านมา ทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาล ก็เห็นด้วยกับการให้ตั้ง กมธ. ดังนั้น ที่อ้างว่าระบบ

ตรวจสอบมีอยู่แล้วนั้น ขอย้ำว่า ไม่เพียงพอจะต้องมีการตรวจสอบซ้ำรอบสองรอบสาม 

 

เมื่อถามว่า กังวลเรื่องของงูเห่าในสภาหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า คิดว่าตอนนี้คงไม่มีงูเห่า แต่เป็นยุคของงูจรจัดที่

ลงคะแนนเสียงไปเรื่อยแบบจรจัด 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000056469 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000056469
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วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 11.08 น. 

‘สุทิน’บี้ตั้งกมธ.ตรวจสอบพรก.กู้เงิน แค่ปปท.ไม่พอ ชี้ลงมติหมดยุคงูเห่ามีแต่ ‘งูจรจัด’ 

 
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่รัฐสภา เกียกกาย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

(พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมสภาฯ เพื่อ

พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ว่า ภาพรวมการอภิปรายว่าบริหารจัดการเวลาได้ดี และคาดว่าน่าจะลงมติได้ภายในเวลา 

13.00 น. และฝากถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งรัฐมนตรี 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย มารับฟังข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้าน เพราะมีหลายสิ่งที่ต้อง

ปรับเพราะยังมีความเห็นต่าง ทั้งนี้ขอให้นายกฯพูดให้ชัดว่าจะให้ตั้งกรรมาธิการฯหรือไม่ รวมถึงการรายงานผลการ

ทำงานจากที่รายงานปีละครั้งขอให้ปรับมาเป็น 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะนำมาประกอบการตัดสินใจและการลง

มติในแต่ละฉบับก็คงไม่เหมือนกัน 

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านรับได้หรือไม่ หากรัฐบาลไม่รับข้อเสนอตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) ของสภาฯ และใช้หน่วยงานอื่น เช่น 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) แทน นายสุทิน กล่าวว่า หน่วยงานดังกล่าวเป็นการ

ตรวจสอบปกติ แต่คิดว่าคงไม่เพียงพอ เพราะเรื่องเดิมที่ตรวจสอบในระบบก็ไม่ไหวอยู่แล้ว จึงไม่เช่ือมั่นว่าที่เกี่ยวข้องกับ

นโยบายทางการเมือง ป.ป.ท.จะมีกำลังในการตรวจสอบ ยืนยันว่าต้องมีการตั้ง กมธ.ขึ้นมาตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

และจากการอภิปรายที่ผ่านมาทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาล ก็เห็นด้วยกับการให้ตั้ง กมธ. ดังนั้นที่อ้างว่าระบบตรวจสอบมีอยู่

แล้วนั้นขอย้ำว่าไม่เพียงพอจะต้องมีการตรวจสอบซ้ำรอบสองรอบสาม 

เมื่อถามว่า กังวลเรื่องของงูเห่าในสภาหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า คิดว่าตอนนี้คงไม่มีงูเห่า แต่เป็นยุคของงูจรจัดที่

ลงคะแนนเสียงไปเรื่อยแบบจรจัด 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/496240 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/496240
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31 พ.ค. 2020 11:27:44 

เร่งสร้างความเข้าใจในวิปรัฐบาลหลังความเห็นแตกตั้งกมธ. 

 

รัฐสภา 31 พ.ค.-“สนธิรัตน์” ไม่ถือ“สิระ” ไล่พ้นพปชร. เร่งสร้างเอกภาพในวิปรัฐบาล หลังพบส.ส.พรรคร่วมแหก

คอกดันตั้งกมธ.ตรวจสอบกู้เงิน 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง     
ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐ ว่า ไม่ให้ความหมาย ไม่ให้น้ำหนักที่จะตอบโต้ จริง ๆ ควรพูดคุยกันภายใน ไม่ควรมาออก
สื่อ ต้องช่วยกันระงับความเห็นต่าง ส่วนจะส่งผลกระทบต่อพรรคระยะยาวหรือไม่ คิดว่าเป็นธรรมชาติของการเมือง หากไม่มี
การตอบโต้ทางสื่อ 

ส่วนกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐขับไล่นายสนธิรัตน์ออกจากพรรค นายสนธิรัตน์ กล่าววว่า     
ไม่ถือสาเรื่องดังกล่าว อย่านำคำพูดบางคำมาเป็นประเด็น และว่า “คุณสิระก็คือคุณสิระ” 

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ลงชื่อตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบ
ตาม พ.ร.ก.กู ้เงินว่า คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) ต้องเร่งหารือและหาข้อยุติ แต่เวลานี้               
คงยังไม่ส่งผลต่อเอกภาพของวิปรัฐบาล  

“ความเห็นการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญถือว่า เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ โดยต้องเร่งประเมินหา       
ทางออกว่าทำอย่างไร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิปรัฐบาลและให้การทำงานของรัฐบาลราบรื่น” นายสนธิรัตน์ กล่าว.-
สำนักข่าวไทย 

อ้างอิง : https://www.mcot.net/viewtna/5ed33240e3f8e40af1446f88 
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30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21:30 น. 

'ส.ว.สมชาย'เศร้า!ไว้อาลัยกระบวนการยุติธรรมในคดีทุจริตแบงก์กรุงไทย 

 
30 พ.ค.63 - นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)  โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กถึงกรณีอัยการสูงสุดไม่อุทธรณ์ คดี

นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย นายทักษิณ ชินวัตรว่า "ร่วมไว้อาลัยต่อกระบวนการยุติธรรมในคดีทุจริต ธ.กรุงไทย" 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/67397 
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วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:42 น. 

ศาลฎีกาฯคุก 1 เดือนรอลงโทษ นายก อบต.- รอง ฯ จ.ร้อยเอ็ด คดีบัญชีทรัพย์สิน 

 
โดนทั้งคู่! ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก 1 เดือนรอลงโทษ 1 ปี ปรับ 4,000 บาท นายก อบต.บึงนคร จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ ให้พ้น

ตำแหน่งทันทีนับจากวันให้หยุดปฏิบัตหน้าที่ ขณะที่ รองนายกฯ ท่าหาดยาว จ.ร้อยเอ็ด ยื่นเท็จ ป.ป.ช. ไม่แสดงเงินฝาก 

ที่ดิน เงินกู้ ห้ามดำรงตำแหน่งการเมือง 5 ปี 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 พ.ค.2563 เผยแพร่คำพิพากษาของศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ราย นายโยธิน ขันธวุธ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และ ราย 

นายประมวล สิทธิสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด จ งใจยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 

รายแรกให้พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.บึงนครที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ห้ามมิให้ ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วั นที่ 15 สิงหาคม 2562 จำคุก 2 

เดือน แ ละปรับ 8,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้

มีกำหนด 1 ปี 

รายที่สอง ห้ามมิให้ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 13 

ธันวาคม 2556 จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษ

จำคุก ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 

มีรายละเอียดดังนี ้

1.นายโยธิน ขันธวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามี

เจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีเข้ารับตำแหน่ง 
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ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก อบต.บึงนคร เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2557 

โดยแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่

จนถึงปัจจุบัน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณา ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่งแล้ว แต่ไม่แนบเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนได้แก่ 

เอกสารแสดงยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันเข้ารับตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา และแบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2556 ของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรส 

 

พิพากษาว่า นายโยธิน ขันธวุธ ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีเข้ารับตำแหน่งนายก อบต.บึงนคร ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32 และมาตรา 33 ให้ผู ้ถูก

กล่าวหาพ้นจากตำแหน่งนายก อบต.บึงนครที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่ง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรคสอง และห้ามมิให้ผู้ถูก

กล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 

ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท 

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน 

และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 

ปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 209/2562) 

2.นายประมวล สิทธิสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด จงใจยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง

ให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นกรณีพ้นจากตำแหน่ง 

 

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองนายก อบต.ท่าหาดยาว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2552 

และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร

ประกอบต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่  23 มกราคม 2557 โดยไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 5338 ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด และเงินกู้ยืมธนาคาร 

จำนวน 100,000 บาท 
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พิพากษาว่า นายประมวล สิทธิสุข ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่งนายก 

อบต. ท่าหาดยาว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 32 และมาตรา 33 และห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ท่าหาดยาว ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคสอง กับมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ฐานเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย

ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท 

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน 

และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด     

1 ปี คำขออ่ืนนอกจากนี้ให้ยก. (คดีหมายเลขแดงที่ อม.215/2562 วันที่ 20 ส.ค.2562) 

 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/89148-news-87.html 
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31 พ.ค. 2563-00:01 น. 

ทะลุคน ทะลวงข่าว : ศิษย์เก่าทรท.สายแข็ง ‘เพ้ง-อ๋อย-อ้วน-มิ้ง’ ขยับสัญญาณพรรคใหม่ 

 
ทะลุคน ทะลวงข่าว : ศิษย์เก่าทรท.สายแข็ง ‘เพ้ง-อ๋อย-อ้วน-มิ้ง’ ขยับสัญญาณพรรคใหม่ 

ศิษย์เก่าทรท.สายแข็ง 

‘เพ้ง-อ๋อย-อ้วน-มิ้ง’ 

ขยับสัญญาณพรรคใหม่ 

แม้จะยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ 

แต่จากสถานการณ์ของรัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เจอมรสุมใหญ่หลายลูก จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-

19 ซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วให้ทรุดหนักลงไปอีก 

อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย สายแข็ง และอดีตคนเดือนตุลาฯ กลับมาเคลื่อนไหว อีกครั้ง 

โดยเฉพาะสายตรงนายใหญ่ ทักษิณ ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และอดีตนายกรัฐมนตรี 

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล, ภูมิธรรม เวชยชัย และ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เริ่มขยับขับเคลื่อน Thing Tank 

หรือพลังใหม่ทางการเมือง 

ระดมความคิดจากบุคคลสำคัญในแวดวงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กลุ่มทำงานด้านไอที กลุ่มทำงานด้านสตาร์ตอัพ 

นักวิชาการ นักเขียน และนักสื่อสารมวลชนจำนวนหน่ึง 

เตรียมเปิดโรดแม็ป 3 ระยะ แก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่สืบทอดอำนาจคณะ

รัฐประหาร 

ขณะเดียวกัน จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ก็เคลื่อนไหวต้ังพรรคการเมืองใหม่เช่นกัน 

โดยพูดคุยกับอดีตแกนนำและสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ที่ถูกยุบก่อนการเลือกตั้งมี.ค.2562 ซึ่งจำนวนหนึ่งยังไม่ถูกตัด

สิทธิทางการเมือง 

มีอดีตข้าราชการช่ือดัง นักธรุกิจและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ร่วมด้วย 

เตรียมทำงานการเมืองตามแนวทางใหม่ ไม่ใช่พรรคไทยรักษาชาติ 2 หรือเป็นสาขาของพรรคเพื่อไทย 
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พงษ์ศักดิ์ หรือ เสี่ยเพ้ง เกิด 16 ก.ย. 2493 พื้นเพเป็นชาวนครสวรรค์ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทำธรุกิจ เจ้าของกิจการหมู่บ้านเกศินีวิลล์ และเจ้าของสนามกอล์ฟอัลไพน์ 

ชอบตีกอล์ฟ จึงเข้าไปอยู่ในก๊วนกอล์ฟนักการเมืองระดับวีไอพี 

ร่วมก่อต้ังพรรคปฏิวัติ เมื่อปี 2524 

ปี 2526 ช่วย อุทัย พิมพ์ใจชน สร้างพรรคก้าวหน้า 

ก่อนไปร่วมจัดต้ังพรรคเอกภาพ ปี 2535 

2539 ย้ายสังกดัเข้าพรรคความหวังใหม ่

ปี 2542 ทักษิณ ชินวัตร ตั้งพรรคไทยรักไทย ชักชวนร่วมงาน เป็น ผอ.พรรค 

เลือกตั้งปี 2544 เป็นส.ส.บัญชีรายช่ือ และนั่งเก้าอี้ รมช.พาณิชย์ รมช.อุตสาหกรรม และ รมว.คมนาคม 

หลังรัฐประหารปี 2549 พรรคไทยรักไทยถูกยุบ ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี 

กลับมารับตำแหน่ง รมว.พลังงาน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดือนต.ค. 2555 

5 ก.ค. 2562 ประกาศยุติบทบาททางการเมือง ในงานเลี้ยงวันเกิดครบ 69 ปี 

ถือเป็นสายตรงบ้านจันทร์ส่องหล้า 

ยังครบเครื่องกระฉับกระเฉงพร้อมหวนคืนสังเวียนอีกครั้ง 

จาตุรนต์ ชื่อเล่น ‘อ๋อย’ อายุ 64 ปี เกิด 1 ม.ค. 2499 

ลูกชายคนโตของ อนันต์ ฉายแสง อดีตส.ส.ฉะเชิงเทรา และ นางเฉลียว ฉายแสง 

สมัยเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ได้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัง เ หตุการณ์ 6 ตุลาคม 

2519 เข้าป่าร่วมต่อสู้ทางอุดมการณ์กับนิสิตนักศึกษา 

ออกจากป่าไปศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีและปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก บัฟฟาโล 

สหรัฐอเมริกา 

เล่นการเมือง ลงรับเลือกตั้งส.ส.ฉะเชิงเทรา ได้เข้าสภาสมัยแรก ปี 2529 สังกัดพรรคประชาธิปัตย ์

ย้ายไปอยู่พรรคประชาชน และพรรค ชาติไทย 

ปี 2535 เข้าพรรคความหวังใหม่ ได้เข้าสภาอีกครั้ง พร้อมตำแหน่ง รมช.คลัง รัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 

จากนั้นมาอยู่พรรคไทยรักไทย เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีหลายกระทรวง และรองนายกฯ 

หลังรัฐประหาร 2549 ทำหนา้ที่รักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย จนถึงวันพรรคถูกยุบ และถูกแช่แข็ง 5 ปี 

พ้นโทษแบน กลับมาเป็น รมว.ศึกษาธิการ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

หลังรัฐประหาร พ.ค.2557 เป็นนักการเมืองไม่กี่คนที่ยืนหยัดวิพากษ์วิจารณ์คณะทหารที่ยึดอำนาจอย่างแหลมคม

ต่อเนื่อง 
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เลือกตั้งใหญ่ 24 มี.ค. รับบทประธานกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยรักษาชาต ิ

แต่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก่อนวันหย่อนบัตรไม่กี่วัน 

ยังคงมีบทบาททางการเมือง แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสืบทอดอำนาจ รวมถึงรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 

2560 

ล่าสุดเคลื่อนไหวพูดคุยอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ และกูรูผู้รู้วงการต่างๆ ปูทางเตรียมตั้งพรรคใหม่ 

ภูมิธรรม ชื่อเล่น ‘อ้วน’ เกิดวันที่ 5 ธ.ค. 2496 

รัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สมัยนิสิตจุฬาฯ ถือเป็นนักกิจกรรมตัวยง หนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งพรรคจุฬาประชาชน เคียงข้างเกรียงกมล เลาหะไพโรจน์ , 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ แกนนำขบวนการนิสิตนักศึกษาสมัยนั้น 

หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เข้าป่า ก่อนออกมาทำงานเอ็นจีโอจนกลายเป็นรุ่นใหญ่ 

ผ่านงานรอง ผอ.โครงการอาสาสมัคร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2522 

หันมาทำงานบริษัทเอกชน เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ประจำสำนักประธานบริหารกลุ่มบริษัทชินวัตร ปี 2540 

จับงานการเมือง เริ่มด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ปี 2544 

เลขานุการ รมว.มหาดไทย ที่ปรึกษารองนายกฯ (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย 

ปี 2548 รมช.คมนาคม รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 

ปี 2550 ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี หลังพรรคไทยรักไทยถูกยุบ 

ปี 2555 สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย รับตำแหน่ง ผอ.พรรค และเลขาธิการพรรค 

ก.ค. 2562 ยื่นลาออกจากเลขาธิการพรรค 

ปิดฉากตำแหน่งกุนซือพรรค 21 ปี ตั้งแต่ไทยรักไทย พลังประชาชน และเพื่อไทย 

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทน สมพงษ์ อมรวิวัฒน ์

ถือเป็นกุนซือผู้ลุ่มลึกด้านยุทธศาสตร์การเมือง โชกโชนทั้งในบทบาทเบื้องหน้า เบื้องหลัง 

นพ.พรหมินทร์ ชื่อเล่น ‘มิ้ง’ เกิด 5 พ.ย. 2497 

อดีตประธานนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นเลขาธิการพรรคแนวร่วมมหิดล 

หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เข้าป่านาน 5 ปี 

ออกมาเรียนต่อจนจบแพทยศาสตร์ มหิดล 

ทำงานแพทย์ชนบท อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น และ ผอ.ร.พ.พล จ.ขอนแก่น ก่อนถูกเรียกตัวช่วยราชการสำนัก

นโยบายและแผน 
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ออกจากราชการ เข้าทำงานไอบีซี ของตระกูลชินวัตร 

บุกเบิกสถานีโทรทัศน์ที่กัมพูชา และลาว 

เข้าวงการการเมืองตามคำชักชวนของทักษิณ ชินวัตร ยุคก่อต้ังพรรคไทยรักไทย 

เมื่อพรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งถล่มทลาย ทักษิณได้เป็นนายกรัฐมนตรี รับหน้าที่เลขาธิการนายกฯ ต่อด้วยรองนายก

ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ 

2546 เป็น รมว.พลังงาน 

หลังรัฐประหาร 2549 ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี จากคดียุบพรรคไทยรักไทย 

หายเงียบจากแวดวงการเมืองหลายปี ก่อนกลับมาอีกครั้งในฐานะสายตรงทักษิณ 

เดินสายพบปะบุคคลแวดวงต่างๆ นักธุรกิจ นักวิชาการ สื่อสารมวลชน 

รวบรวมทีมผู้รู้ผู้มากประสบการณ์ขับเคลื่อนพรรคการเมืองใหม่ 

หาทางออกให้ประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตต่างๆ 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/people/news_4222640 
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วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:46 น. 

พลิกปม กก.สรรหา กสม. vs ป.ป.ช. ตีความตำแหน่ง สนช.ต่างกัน-ส่งศาล รธน.วาง   

บรรทัดฐาน? 

 
“...ที่ประชุม กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ได้หยิบยกกรณีของนายสุชาติ ที ่เคยเป็น สนช. ระหว่างปี 2559-2562 มา

พิจารณาด้วย โดยเห็นเป็นประเด็นสำคัญ โดยมีการชี้แจงในที่ประชุมว่า ตำแหน่ง สนช. ไม่เหมือน ส.ว. หรือ ส.ว. โดย

ตำแหน่ง สนช. คือผู้มาทำหน้าที่แทน ส.ส. และ ส.ว. รวมทั้งไม่ได้รับสิทธิในเงินกองทุนผู้เ คยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตาม 

พ.ร.บ.กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 (ลักษณะคล้ายเงินบำนาญ) ดังนั้นจึงถือว่า สนช. ไม่เหมือนกับ 

ส.ส. หรือ ส.ว. …” 

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในการสรรหาองค์กรอิสระ ! 

เมื่อความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กรรมการในองค์กรอิสระ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และคณะกรรมการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ตีความข้อกฎหมายแตกต่างกันในประเด็นเรื่องบุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยุคคณะ

รักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ช่วงปี 2557-2562 ดำรงตำแหน่งกรรมการองค์กรอิสระได้หรือไม่ ? 

โดยคณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อดีตผู้ตรวจอัยการ ระดับ 7 และ

นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และอดีต สนช. ปี 2559-2562 

ผ่านคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการสรรหา กสม. ที่ประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา มีมติเสียงข้างมากว่า พล.อ.

นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีต สนช. ปี 2557-2562 มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (18) โดยตีความว่า สนช. คื อตำแหน่ง

เดียวกับ ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่ง 10 ปีก่อนเข้ารับการสรรหา (อ่านประกอบ : มติกรรมการสรรหา กสม.’

นิพัทธ์ ทองเล็ก’มีลักษณะต้องห้าม เหตุพ้น สนช.ไม่เกิน 10 ปี) 
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เท่ากับว่าคณะกรรมการสรรหา กรรมการในองค์กรอิสระทั้ง 2 ชุด ตีความข้อกฎหมายในส่วนของบุคคลผู้เคยเป็น สนช. 

ไม่เหมือนกัน ? 

เงื่อนปมนี้สำคัญ เพราะเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายสุชาติดำรงตำแหน่งกรรมการ 

ป.ป.ช. แล้ว โดยขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำรายชื่อทูลเกล้าฯถวายเพื่อ

โปรดเกล้าฯดำรงตำแหน่ง 

สำหรับลักษณะต้องห้ามผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ กสม. ที่เกี่ยวข้องในกรณีข้างต้น ได้แก่ 

พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 11 ระบุสาระสำคัญใน (18) ว่า กรรมการ ป.ป.ช. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็น หรือเคยเป็น ส.ส. 

ส.ว. ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ 10 ปี ก่อนเข้ารับการสรรหา (อ่าน 

พ.ร.บ.ป.ป.ช. ประกอบ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF) 

ส่วน พ.ร.บ.กสม. มาตรา 10 ระบุสาระสำคัญใน (18) ว่า กรรมการ กสม. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็น หรือเคยเป็น 

ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ 10 ปี ก่อนเข้ารับการสรรหา (อ่าน 

พ . ร . บ . ก ส ม .  ป ร ะ ก อ บ  :  http://www.nhrc.or.th/getattachment/5 8 5 6 f4 de-9 c4 5 - 4 8 5 5 - ac7 2 -

57121103665b/.aspx) 

เมื่อพิจารณาจากข้อกฎหมาย 2 ฉบับข้างต้น เห็นได้ว่าเขียนเหมือนกันทุกประการ ไฉนคณะกรรมการสรรหา 2 คณะ

ดังกล่าวจึงตีความไม่เหมือนกัน ? 

แหล่งข่าวจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา 

(www.isranews.org) ว่า ภายหลังคณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบรายชื่อนายณัฐจักร และนายสุชาติ

แล้ว หลังจากนั้นวุฒิสภามีการตั้ง กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ โดยที่ประชุม กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ได้หยิ บยกกรณีของ

นายสุชาติ ที่เคยเป็น สนช. ระหว่างปี 2559-2562 มาพิจารณาด้วย โดยเห็นเป็นประเด็นสำคัญ โดยมีการชี้แจงในที่

ประชุมว่า ตำแหน่ง สนช. ไม่เหมือน ส.ว. หรือ ส.ว. โดยตำแหน่ง สนช. คือผู้มาทำหน้าที่แทน ส.ส. และ ส.ว. รวมทั้ง

ไม่ได้รับสิทธิในเงินกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556 (ลักษณะ

คล้ายเงินบำนาญ) ดังนั้นจึงถือว่า สนช. ไม่เหมือนกับ ส.ส. หรือ ส.ว. 

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ดีอำนาจหน้าที่ของ กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ไม่สามารถบอกได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็น

ด้วย หน้าที่แค่ค้นข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

เท่านั้น 

นี่คือความเห็นทางกฎหมายจากผู้เกี่ยวข้องในคณะกรรมการสรรหา กรรมการในองค์กรอิสระ 2 คณะ ตีความตำแหน่ง 

สนช. ที่แตกต่างกัน 
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ดังนั้นหลังจากนี้นายพรเพชร วิชิตชลชัย น่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างชัด ก่อนนำเรื่องวุฒิสภาเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการ ป.ป.ช.ขึ้นทูลเกล้าฯ โดยอาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการสรรหากรรมการ

องค์กรอิสระครั้งต่อ ๆ ไป 

อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/89188-isranewers-25.html 
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วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บทความพิเศษ : ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
พันโทกมล ประจวบเหมาะ นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีเรื่อง ขอเสนอปรับปรุงอำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีเนื้อหาและสาระสำคัญ ดังนี้ 

ตามที่ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื ่องขอเสนอปรับปรุงอำนาจหน้าที่ผู ้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 14 

พฤษภาคม2563 นั้น สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ขอเรียนว่าสมาคมนักปกครองฯ เห็นด้วยกับแนวทางของ 

ศบค.และข้อเสนอที่ว่า เราต้องการ์ดไม่ตก และนอกจากการ์ดไม่ตกแล้วจะต้องปรับวิถีชีวิตที่ทำให้การอยู่ร่วมกันใน

สังคม มีความสุข ความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะ หรือสร้างภาวะเสี่ยงต่อการไม่ปลอดภัย จากเชื้อโรคร้ายนี้ หรือช่วยกัน

สร้างพฤติกรรมใหม่(New Normal) ของการอยู่ในสังคมให้มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

นั่นเอง โดย 

1.เราจะต้องเพิ่มความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือกัน สร้างความปรารถนาดีหรือหวังดีต่อกันการไม่เบียดเบียนกันเรียกว่า 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้มาก พร้อมกับช่วยกันลดความเห็นแก่ตัวลง สร้างสรรค์แต่สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้บ้านเมือง

ของเราเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สะดวก สงบ ปลอดโรคปลอดภัย มากกว่าเมืองที่มีแต่ภาวะความเครียด มลพิษและ

อาชญากรรม และก่อนอื่นใด “ต้องพัฒนาแก้ไขตัวเราก่อน” ซึ่งสมาคมฯ ยินดีช่วยเผยแพร่และร้องขอให้สมาชิกของ

สมาคมฯ ถือเป็นแนวทางดำเนินชีวิต พร้อมกับเผยแพร่ รณรงค์ให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 

ช่วยกันสนับสนุนและถือเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอีกทางหนึ่ง 

2.นอกจากการรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว รัฐบาลต้องสร้างแนว

ทางการจัดการกับปัญหาที่เกิดจากที่กระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ด้วยแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้ รัฐบาลมีแผน และมาตรการที่จะเยียวยา ช่วยเหลือ ดูแล

แก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจและได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะแล้ว แม้ในการดำเนินการเยียวยาประชาชนช่วงแรกจะมี

ปัญหาอยู่บ้าง หรือมีผู้เดือดร้อนบางส่วนไม่เข้าใจการปฏิบัติเพื่ อขอความช่วยเหลือและการเยียวยาบ้าง ก็ถือว่าอยู่ใน

เกณฑ์ดี เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว 

3.เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในภาวะที่เรียกว่า การ์ดไม่ตก หรือในภาวะที่เรียกว่าวิถีใหม่ หรือพฤติกรรมใหม่ ( New 

Normal) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรดำเนินการดังนี ้
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3.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงาน รับผิดชอบรณรงค์ควบคู่ไปกับมาตรการผ่อนปรนการใช้ พ.ร.ก. ซึ่งรวมทั้งองค์กร

ปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

ในพื้นที่ทุกจังหวัดรับผิดชอบรณรงค์การใช้ วิถีใหม่หรือพฤติกรรมใหม่ (New Normal) ควบคู่ไปกับมาตรการผ่อนปรน

การใช้ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้

มีประสิทธิภาพ กับผู้ที่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจัง 

3.2 รัฐบาลจะต้องมีมาตรการใหม่เรียกได้ว่า ต้องปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการทำงานและทัศนคติ (Mind Set) ของ

ข้าราชการบางกลุ่ม หน่วยงานบางหน่วย หรือแม้กระทั่งคนในรัฐบาลบางกลุ่ม ที่ยังติดอยู่กับความคิดเดิมๆ ที่ทำงานเพื่อ

ตนเองและพวกพ้อง หรือเพื่อหน่วยงานของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง รวมทั้งต้องสร้าง

กลไกหรือมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีอำนาจกฎหมายระเบียบ ปัจจัยการบริหารอย่างเพียงพอ 

3.3 การมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค รับผิดชอบแก้ไขปัญหา จะต้อง

มอบอำนาจให้เพียงพอที่จะแก้ปัญหา เรียกว่า มีกำลังอาวุธ (กฎหมาย)กำลังคน หน่วยสนับสนุน การส่งกำลังบำรุง 

พร้อมที่จะออกรบทัพจับศึก ไม่ใช่มีเพียง “ดาบสั้น” เท่านั้น 

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงาน จะต้องมีมาตรการและดำเนินการป้องกันปัญหาอาชญากรรม การ

โจรกรรม ที่อาจจะตามมาจากปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำภัยแล้ง ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่มีรายได้ ปัญหาการไม่ได้

รับความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งจะเป็นอุปสรรค ต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีใหม่ (New Normal) ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด

ต่างๆ อีกแรงหนึ่งด้วย 

3.4 ต้องมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายหลังจากมีการผ่อนปรนการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และฉบับที่ 2 เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า เมื่อมีการผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.การ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และฉบับที่ 2 จะมีปัญหาการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย และจำเป็นจะต้องใช้กฎหมายมาบังคับเพื่อความปลอดภัยของสังคม 

การลดปัญหาความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งเกิดการระบาดของเชื้อโรคในจังหวัดโดยส่วนรวมโดยเร่งด่วน เช่น บ่อนการพนัน 

สถานบริการ แหล่งมั่วสุม เกิดขึ้น เป็นที่กังวลว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงานจังหวัด ซึ่งไม่มีอำนาจสอบสวนดำเนินคดี 

จะสั่งการให้ตำรวจผู้รับผิดชอบดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายใน

ต่างจังหวัด หรือในส่วนภูมิภาค ยังมีประสิทธิภาพไม่มาก  ซึ่งบางเรื่องถึงกับเกิด การหย่อนยานของผู้ปฏิบัติ หรือ

ผู้รับผิดชอบละเว้นการกระทำ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบมีภาระมากมายจนขาดการบังคับใช้ รวมทั้งการขาดขวัญกำลังใจ

จากผู้รับผิดชอบ เฉพาะปัญหาอาชญากรรม โจรกรรม ผู้รับผิดชอบก็รับภาระหนักหนาอยู่แล้ว 

สำหรับการที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ กฎหมายหรือพระราชบัญญัติในทางปกครองในต่างจังหวัด 

หรือส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพ เพื ่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ให้มี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน ยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีใหม่(New Normal) ควรดำเนินการดังนี ้
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3.4.1 มอบอำนาจหน้าที่นี ้ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงที่เกี ่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน

สอบสวนฝ่ายปกครองและจังหวัด ในฐานะที่เป็นทีมจังหวัดผู้รับผิดชอบ สนับสนุนวิถีใหม่หรือพฤติกรรมใหม่ (New 

Normal) พร้อมกับต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบตาม

กฎหมาย และบำบัดทุกข์บำรุงให้ประชาชน โดยให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี ่ยวกับ

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติในทางปกครองในต่างจังหวัด หรือส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย ในส่วนภูมิภาคและสนับสนุนให้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้มแข็ง  (แบ่งงานกัน

ทำ ไม่ใช่ว่าต้องให้ตำรวจรับผิดชอบทำทุกๆ เรื่อง) โดยมีเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่า จะต้องช่วยกันพัฒนาและ

บริหารจัดการทำให้จังหวัดนั้นๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัยในการจราจร สะอาด สงบ ปลอดโรค ปลอดภัย 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการบริการและการอำนวยความเป็นธรรม เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ 

น่าท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดที่มีความสุข 

3.4.2 มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถกำกับ ดูแลสั่งการให้ข้าราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

จังหวัด ปฏิบัติ หรือชี้แจง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพย์สินของประชาชนด้วย เพื่อเป็นแกนกลาง กำหนดมาตรการ ควบคุมและ ลดการเกิดคดีอาญาและบูรณาการกับ

หน่วยงานต่างๆ นอกเหนือจากส่วนราชการซึ่งเป็นทีมงานของจังหวัด ที่เป็นคณะกรมการจังหวัด ในการแก้ไขปัญหา

อาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินในบทบาทของ ตัวแทนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่กฎหมาย

กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้โดยตรงด้วย เหตุผลเรื่องนี้ ก็คือการที่กรมตำรวจ ซึ่งสังกัด

กระทรวงมหาดไทย โอนไปตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง และกำหนดให้ตำรวจเป็น

ราชการบริหารส่วนกลางไม่ขึ้นต่อจังหวัดใด ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมาเป็นการดึงกำลังรักษาดูแลความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สินให้ประชาชนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ กลับไปเป็นข้าราชการส่วนกลางอยู่ในการบังคับบัญชารวมศูนย์ ที่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ส่วนกลาง อาจกล่าวได้ว่า ทำให้ตำรวจขาดการเอาใจใส่พื้นที่และไม่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ใน

พื้นที่ตามจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เหมือนก่อนหน้านั้น 

และการที่มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 แก้ไข

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “เอาอำนาจการพิจารณาเห็นชอบความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ของพนักงานอัยการ 

และทำความเห็นแย้งคำสั่งอัยการ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ซึ่งบังคับใช้มานานกว่า 80 

ปีจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ซึ่งเป็นราชการส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาแทนผู้ว่าราชการ

จังหวัด”เท่ากับทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจดูแลอำนวยความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ  และ

ประชาชนขาดคนในพื้นที่เป็นผู้ดูแลถ่วงดุลความเป็นธรรมให้กับเขา (อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ WWW.NAEWNA.COM) 

 พันโทกมล ประจวบเหมาะ 

นายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/496171 

https://www.naewna.com/politic/496171
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31 พ.ค. 2563 05:02 น. 

สัญญาณจาก "พี่ใหญ่" 

 
เข้าสู่เฟส 3 อีกก้าวหนึ่งไปสู่ความปกติในวิถีใหม่ แต่ก้าวต่อไปคงหนักไม่น้อยเมื่อการเมืองแทรกซ้อนเข้ามาเต็มรูป     

เปิดหวูดมาแต่ไก่โห ่

“ปรับ ครม.” สัญญาณจาก “พี่ใหญ่” ไฟเขียวกะพริบแล้ว 

ข่าว “เขย่าขวด” สุดสัปดาห์นี้ไปสู่เฟส 3 ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 เท่ากับผ่อนปรนมาตรการเกือบทั้งระบบ 

เหลือเพียงแค่ที่ประเมินแล้วว่ายังสุ่มเสี่ยงอยู ่

อย่างที่พูดกันว่ายิ่งเปิดคนยิ่งออกจากบ้านเป็นความจริง ซึ่งไม่ต้องพิสูจน์แต่ก็ต้องยอมรับว่า ธรรมชาติคนจะให้อยู่นิ่งๆ

นานๆคงเป็นไปไม่ได ้

การเดินทางข้ามจังหวัดได้ก็ถือว่า ทำให้เกิดความปลอดโปร่งขึ้นอีกอักโข แม้ที่ผ่านมาจะไปไหนมาไหนอยู่แล้ว 

แต่น่าจะสะดวกใจเหมือนไม่มีม่านกั้นด่านตรวจ 

ก็ยังต้องย้ำว่า “การ์ดอย่าตก” คือหนทางปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 จะได้ไม่ย่ำกรายมาอีก แค่รอบเดียวก็เหลือเกินแล้ว 

ที่จะขยับได้เห็นกันชัดๆก็คือ เศรษฐกิจซึ่งจะเข้าสู่วงรอบใหม่พยุงให้ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นลำดับรอจังหวะก้าวยาวๆ 

คู่กันมาก็หนีไม่พ้นเรื่องการเมืองการประชุมสภาว่าด้วย พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท คงผ่านไปได้ไร้ปัญหา 

แม้จะได้ทีโฉบตีรัฐบาลได้หลายหมัดก็ตาม 

แต่ก็เพียงแค่สร้างป้อมปราการตอกย้ำไม่ให้ “โกงกิน” กัน พูดง่ายๆได้อย่างคือ การตั้งกมธ.ตรวจสอบการใช้เงินก้อน

ใหญ่นี้อยู่ที่ว่าจะตกลงกันได้หรือไม่? 

แลกกับน้ำลายฟุ้งทั่วสภาเพราะดันไปขอเวลาอภิปรายถึง 5 วันติด 

อีกปมหนึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งรัฐบาลยืดไปถึง 30 มิ.ย.63 น่าจะลดแรงเสียดทานไปจนถึงใกล้เวลาเส้นตาย 

หาก “โควิด-19” ไม่แผลงฤทธิ์ขึ้นมาอีกได้ยกเลิกแน่!! 

อย่าไปวาดฝันถึงขั้นว่าไทยต้องที่ 1 แค่เอาตัวรอดมาดีอย่างนี้ก็น่าพอใจแล้ว ยิ่งได้คำชมจากนานาชาติก็หน้าบานเป็น

จานกลิ้งกันแล้ว 

จากนี้ไปที่ต้องเร่งแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจเพื่อฟ้ืนฟูประเทศอันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเหน่ือยหนักอีกหลายยก 

พลาดอีกไม่ได้เช่นกัน... 
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ที่จะแทรกเข้ามาเต็มๆ คงหนีไม่พ้นการเมืองเมื่อสถานการณ์อยู่ในภาวะ “ปลอดโรค” สามารถทิ้งนํ้าหนักได้เต็มหมัด 

“ไฟเขียว” ปูทางล่วงหน้ามาก่อนเลยก็คือปรับ ครม.! 

“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ยืนยันชัดเจนแล้วว่าจะต้องมีการปรับ ครม.อย่างแน่นอน ถือเป็นการส่งสัญญาณไปถึงทุก

คน 

ยิ่งบอกด้วยว่าที่ผ่านมาพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “น้องเล็ก” แทบทุกวัน ไม่มีปัญหาอะไรกัน 

เท่ากับบอกว่า 2 พี่น้องถึงกันทุกเรื่อง! 

ห่วงก็แต่ “4 กุมาร” ภายใต้ห่วงโซ่ “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” จะรักษาสถานภาพและที่ยืนในพรรคและในรัฐบาลอย่างไร 

บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนั้น “ฝ่ามือ” ในสภาเพ่ือค้ำจุนตำแหน่งย่อมมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้

ไม่ต้องถามว่า “ลุงตู่” จะไปทางไหน? 

อยู่ที่ว่าจะเคลียร์คัตอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมบานปลายออกไปจนกลายเป็นปมประเด็นไปไม่รอด 

จัดแถวใหม่ให้ดีมีโอกาสอยู่ยาวได ้

ไม่ต้องพะวงกับ “ฝ่ายแค้น” ซึ่งกำลังระส่ำระสายเท่าใดนัก!!! 

“ลิขิต จงสกลุ” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1857139 
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วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 - 12:09 น. 

สถานีคิดเลขที1่2 โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร : กมธ.ติดตามเงินกู้‘หวังเหวิด’ 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2208824 
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