ไทยที่ต้องกังวลอยู่แบบกลัวๆ กล้าๆ
ถึงวันนีห้ ลายประเทศจัดเตรียมแผ
จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าทีม
หากรอจนโรคระบาดหายก็คงจะช้าก
สามารถท�าได้เลย นอกจากลดการแพ
ข่าวสด
1.ให้ กสทช.สนับสนุนประชาชน
สู้โควิด - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ระบาดโควิด-19 และสนับสนุนให้ปร
16 มี.ค. 2563
3 ยมใช้ที่ท�าการพรรคเป็นสถานที่ผลิต63057971
แถลงหลังการประชุมคณะท�างาน เตรี
เจลล้างมือ ลงร้อยละ 50 ง่ายต่อการลดต้นทุนการ
เพื่อแจกจ่ายประชาชน วันที่ 15 มี.ค. ที่พรรคพลังประชารัฐ
ใช้จา่ ยการท�าธุรกิจ 3.แก้ปญ
ั หาค่าคร
เงินบาทช่วยเหลือการส่งออก อัดฉีด
เงินสด 5.เร่งออกนโยบายตัง้ กองทุนช
ความมัน่ ใจให้ตา่ งชาติและคนไทยเปิด
ฝ่ายค้านและนักวิชาการเป็นเพียงแค่ผ
วันที่ 15 มี.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวกรณีกรมราชทัณฑ์มีค่าใช้จ่าย วันนีพ้ ล.อ.ประยุทธ์ เปิดใจฟังสิง่ ดีๆ
ด้านสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า และน�้าประปา สูงเกินกว่างบประมาณที่จัดสรร ว่า ในปี 2562
กรมราชทัณฑ์ใช้ไฟฟ้าตามเรือนจ�าต่างๆ มีมลู ค่าถึง 372 ล้านบาท ขณะทีง่ บประมาณทีจ่ ดั สรร
มีเพียง 217 ล้านบาท ท�าให้มีค่าไฟฟ้าค้างจ่ายประมาณ 178 ล้านบาท ขณะที่ค่าน�้าประปา
ตลอดปี 2562 ค่าใช้น�้าประปา 343 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณปี 2562 ที่จัดสรร 178 ล้าน
วันที่ 15 มี.ค. ทีพ่ รรคพลังประช
บาท มากถึง 164 ล้านบาท ซึ่งยังเป็นค่าช�าระค้างจ่าย เมื่อค่าน�้าประปาและค่าไฟฟ้า รวมกัน เลขาธิการพรรค แถลงหลังการประช
ตลอดปี 2562 พบว่ากรมราชทัณฑ์มีค่าใช้สาธารณูปโภคคงค้างรวมกันสูงถึง 342 ล้านบาท
บุคลากรของพรรค ควรให้เลือ่ นออ
ตนก�าหนด 3 มาตรการเพื่อแก้ปัญหา คือ 1.ใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ปญ
ั หาโควิด-19 อย่างเต็มทีก่ อ่ น
(โซลาร์เซลล์) ล่าสุดประสานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน ในฐานะมีส.ส.อยูม่ าก จะใช้ทที่ า� การ
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การติด ล้างมือ
ตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะใช้งบประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยติดตั้ง 143 เรือนจ�า 2.ปรับเปลี่ยน
เมื่อถามถึงการปรับครม. นายส
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน งบด�าเนินการกระทรวงจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน มือกันสูก้ บั ไวรัสโควิด-19 และต้อง
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เบื้องต้นคาดว่าเมื่อปรับเปลี่ยนแล้วเสร็จจะลดค่าไฟฟ้าได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีกมธ.วิส
มากถึง 40-50% หรือคิดเป็นค่าใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 45 ล้านบาทต่อปี 3.ใช้มาตรการลดพลังงาน ขณะนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังควา
ในส�านักงานอย่างเข้มข้น

กรมคุกค้างจ่าย‘น�้า-ไฟ’342ล้าน

สนธิรัตน์ย�้าป

ดันแก้‘พีเอ็ม2.5’วาระชาติ
วันที่ 15 มี.ค. นายอนุสรณ์ เอีย่ มสะอาด โฆษกพรรคเพือ่ ไทย
กล่าวกรณีขอ้ มูลจากเว็บไซต์ airvisual รายงานคุณภาพอากาศจาก
ทั่วโลก พบวันที่ 12-14 มี.ค. จ.เชียงใหม่ ครองแชมป์เมืองที่มี
คุณภาพอากาศเลวร้ายทีส่ ดุ ในโลกติดต่อกัน 3 วันว่า เข้าใจรัฐบาล
ก�าลังเมาหมัดกับเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ปัญหาประเทศบางครั้ง
ไม่ได้เรียงตามล�าดับเข้ามาให้แก้ทีละเรื่อง ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ
ไปพร้อมๆ กัน รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5
เป็นวาระแห่งชาติมา 1 ปี แต่ยังไม่เห็นมาตรการอะไรเป็นชิ้น
เป็นอัน นอกจากถ้าประชาชนเดือดร้อนมากๆ ก็สงั่ ทอ.จัดเฮลิคอป
เตอร์ไปโปรยน�้าลดฝุ่น ผ่านมา 1 ปี รัฐบาลรู้หรือยังว่าปัญหา
ฝุ่นพิษ PM2.5 เกิดจากสาเหตุใดบ้าง ท�าไมไม่ไปแก้ให้ถึงต้นตอ
ของปัญหาที่ว่าเกิดจากการเผาป่า ท�าไมไม่ให้ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่ในโครงสร้างฝ่ายปกครองเข้าไปส�ารวจจัดเก็บข้อมูล
จัดท�าแผนทีแ่ บบเรียลไทม์เพือ่ เป็นข้อมูลวิเคราะห์ ประสานพูดคุย
ไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน เชิญรัฐมนตรีสงิ่ แวดล้อม รัฐมนตรีเกษตร
รัฐมนตรีสาธารณสุข และกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศ
เพื่อนบ้าน 3-4 ประเทศ มาพูดคุยขอความร่วมมือ ท�าความเข้าใจ
แล้วแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน
ฝุน่ พิษไม่ตา่ งจากโควิด-19 รวยหรือจนทุกคนได้รบั ผลกระทบ
เศรษฐกิจของจ.เชียงใหม่และภาคเหนือได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก
จากการขาดหายไปของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ประชาชนยังต้องมา
เสี่ยงชีวิตกับปัญหาฝุ่นพิษที่ยังไม่มีทีท่าว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้
หรือไม่ รัฐบาลอย่าแก้ปญ
ั หาแบบขีช่ า้ งจับตัก๊ แตน ลูบหน้าปะจมูก
ปลอบใจตัวเองไปวันๆ ว่าพอฝนตกปัญหาฝุ่นพิษก็จะเบาลง ต้อง
เร่งยกระดับการแก้ปัญหา ประสานความร่วมมือไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน แก้ปัญหาฝุ่นพิษให้เป็นวาระแห่งชาติจริงๆ เสียที

พปชร.ซัดรัฐมนตรี-ปล่อ

วั น ที่ 15 มี . ค. นายสิ ร ะ เจนจาคะ ส.ส.กทม.
พลังประชารัฐ กล่าวกรณีประชาชนต่อแถวตามห้างสรรพ
สินค้าซื้อหน้ากากอนามัย ที่ถูกจ�ากัดสิทธิให้ซื้อเพียง
คนละ 1 แพ็ก 4 แผ่นเท่านั้นว่า ตนมองว่ารัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องก�าลังซ�้าเติมความเดือดร้อนของประชาชน ที่
ปล่อยให้ประชาชนต้องเสียค่าเดินทางและมาแออัดในการ
ต่อคิว อยากแนะน�าให้น�าเอาการบริหารจัดการของญี่ปุ่น
ที่ส่งหน้ากากอนามัยไปให้ประชาชนทางไปรษณีย์ มา
ปรับใช้กบั ไทย มัน่ ใจว่าประเทศเราสามารถท�าแบบเขาได้
งบประมาณกว่ า 1 แสนล้ า นบาทที่ รั ฐ บาลเคยจะมี
มาตรการน� า มาแจกประชาชน หรื อ จะใช้ ง บกลางก็
สามารถท�าได้ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ตนคิดว่าถ้าน�ามาเป็น
งบประมาณในใช้ในการกระจายหน้ากากอนามัยน่าจะ

ช

ค
เ
ส
แ
ป
ป
ย
ห
เ
จ
ม

