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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคมวลชน
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคมวลชน ลงวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๑๖ คน ตอมาไดมีประกาศ เรื่อง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคมวลชน ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ และตอบรับการเปลีย่ นแปลง
ขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมวลชน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นั้น
บัดนี้ พรรคมวลชนไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ โดยยกเลิกความเดิมทั้งหมด และใหใชนโยบายพรรคทางเลือกใหม
พ.ศ. ๒๕๔๙ แทน ดังนี้
นโยบายพรรคทางเลือกใหม
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่
๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําปพรรคมวลชน ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ไดมีมติใหยกเลิกนโยบายพรรคมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชนโยบาย
พรรคทางเลือกใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ แทน ดังตอไปนี้
บทที่ ๑
นโยบายทั่วไป
ขอ ๑ พรรคทางเลือกใหม มีน โยบายและแนวทางการทํางานทางการเมืองการปกครอง
เพื่อใหประเทศไทยและประชาชนมีความสุข ความเจริญ พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตอง เหมาะสม พอดี
พอเพียง มั่นคง ยั่งยืน ตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และจะนําโครงการพระราชดําริมาเปนตัวอยาง
และพัฒนาตอยอดตอไป
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เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย
เปนองคพระประมุข เคารพสิทธิ หนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
นําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนเสาหลักในการทํางานการเมืองการปกครองทุกดาน
ใหประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนาคน พัฒนาประเทศทุกดาน
ใหประชาชน องคกรภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และคนไทยทั้งประเทศมีสวนรวมทางการเมืองกับพรรค
และการตรวจสอบการทํางานทางการเมืองการปกครอง
พรอมรับคําวิจารณ ติชม แนะนํา คําเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
ตลอดเวลา
รูรักษสามัคคี และเสริม สรางความรัก ความสามัคคีของคนไทยและมวลมนุษยชาติใหเกิด
สันติสุขตลอดกาล
บทที่ ๒
รายละเอียดและวิธีการทํางานแตละนโยบาย
ขอ ๒ พรรคทางเลือกใหม มีนโยบายและแนวทางการทํางานการเมืองการปกครองที่ชัดแจง
เปนรูปธรรมทั้งกรอบนโยบายและกรอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ แบงเปน ๕ กลุมงาน มีหัวขอเรื่อง
และรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ นโยบายหลักที่สําคัญ
๒.๒ นโยบายเฉพาะดาน
๒.๓ นโยบายฉุกเฉิน และ
๒.๔ นโยบายโครงการพิเศษ
๒.๕ นโยบายดานอื่นๆ
๒.๑ นโยบายหลักที่สาํ คัญ
เหตุผลและที่มา
ประเทศไทยมีรัฐบาลบริหารประเทศหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
หลายรัฐบาล หลายพรรคการเมือง มีนายกรัฐมนตรีหลายคน ประการสําคัญนโยบายหลักที่นําเสนอรัฐสภา
และสาธารณชนมีหลากหลายซับซอน พรรคทางเลือกใหมไดนําจุดออน จุดแข็ง ชองวาง และวิกฤต
ที่เกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาพัฒนากอใหเกิดนโยบายและแนวทางการทํางานการเมืองทั้งเปนฝายคานหรือ
ฝายรัฐบาล เพื่อนําไปสูการบริหารประเทศที่กอใหเกิดความเจริญแกประชาชนและประเทศชาติอยางพอดี
พอเพียง และยั่งยืน และถึงเวลาที่ตองทํางานการเมืองการปกครองในแนวทางเลือกใหม ดังนี้
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๒.๑.๑ นําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มากําหนดเปนนโยบายหลักในการทํางาน
การเมืองของพรรคและบริหารประเทศ
๒.๑.๒ นําโครงการพระราชดําริทุกโครงการมาเปนตัวอยางและตอยอดตอไป
๒.๑.๓ เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
อยางเครงครัด เสมอภาค
๒.๑.๔ ยึดมั่นและทํางานการเมืองการปกครองในหลักการที่วา “จะใหประชาชน
เปนศูนยกลางของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ” โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการทํางานทางการเมือง
การปกครองและตรวจสอบการทํางานของพรรค สมาชิกพรรค รัฐมนตรี และขาราชการการเมือง
การปกครองไดตลอดเวลา
๒.๑.๕ เทิด ทูน และรัก ษาไวซึ่ง การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนองคพระประมุข
๒.๑.๖ เทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เหนือสิ่งอื่นใด
๒.๑.๗ เคารพสิทธิและหนาที่ของประชาชนอยางเทาเทียมกัน และเสมอภาคทั้งชาย
หญิง เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ และคนดอยโอกาส
๒.๑.๘ รักษาและเสริมสรางจุดแข็งของประเทศชาติ ประชาชน ใหยั่งยืนและ
พัฒนาตอเนื่องใหดียิ่งขึ้น
๒.๑.๙ พัฒนาและเสริมสรางความเจริญใหกับประเทศชาติและประชาชนแบบ
ยั่งยืน โดยนําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และโครงการพระราชดําริมาเปนแกนนําการทํางานการเมือง
การปกครอง
๒.๑.๑๐ รวมแกไขปญหาอุปสรรคของประเทศชาติและประชาชนที่สะสมมายาวนาน
อยางฉุกเฉินทันที
๒.๑.๑๑ จะเสนอแกไข แกไขเพิ่มเติม และหรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
กฎ กติกา แบบแผนการบริหารและวิธีปฏิบัติราชการที่มีจุดออน ชองวาง เปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ ทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐ ใหบริการแกประชาชนไดอยางสะดวกและรวดเร็วแบบ
“จุดเดียวเสร็จ” ไมเปนอุปสรรคตอการติดตอ การทําธุรกิจ และปดชองวาง ปองกัน การเรียกรับสินบน
และฉอราษฎรบังหลวง รวมทั้งการปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงตามกฎหมายทุกรูปแบบ ทัง้ ภาครัฐ
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และภาคเอกชน ตลอดจนการเสนอออกกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แบบแผนการบริหารและการปฏิบัติราชการ
ทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐใหเปนธรรม เสมอภาค แขงขันกันอยางยุติธรรม และสนับสนุน
ใหสามารถแขงขันกับตางชาติไดทั่วโลกตามกติกาสากล
๒.๑.๑๒ จะร ว มกั น ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบของ
คณะรัฐ มนตรี นัก การเมือ ง ข าราชการการเมื อง ข าราชการ พนัก งานองค กรของรั ฐ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจาง นักธุรกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนองคกรตาง ๆ อยางเด็ดขาด รวดเร็ว ตรงไปตรงมา
โดยใหประชาชนมีสวนรวม
จะทํางานการเมืองการปกครองแบบตรงไปตรงมา เปนธรรมาภิบาล โปรงใส ซื่อสัตย
สุจริต และจะใหประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ นอกเหนือจากการตรวจสอบ
จากองคกรตามรัฐธรรมนูญ และในสภานิติบัญญัติ
๒.๑.๑๓ จะทํางานทางการเมืองการปกครองตามกฎหมายของประเทศไทย และ
กฎหมายระหวางประเทศ ตลอดจนพันธสัญญา ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศภายใตความมั่นคง
ผลประโยชนของคนไทยและประเทศไทยเปนสําคัญ
จะไมชิงดีชิงเดนใหประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก ไมตองการ
ใหเปนผูนําของประเทศอื่น แตตองการผลักดันและทํางานการเมืองการปกครองใหประชาชนมีความสุข
มีเศรษฐกิจพอเพียง ใหภาคธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน คือ เราตองแขงขันกับตัวเองเทานั้น
๒.๑.๑๔ สงเสริม สนับสนุน “ใหประชาชนคิดเอง ทําเอง เพื่อตนเอง รัฐสนับสนุน”
โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน รัฐจะไมเปนผูคิดให ทําให เพราะชุมชนจะออนแอ
๒.๑.๑๕ นอกจากนี้ จะทํางานการเมืองการปกครองตามนโยบายดานตาง ๆ
ของพรรคตามที่ไดกาํ หนดไวแลว และที่จะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมตามสภาพการณทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศที่จะเปลี่ยนแปลงไป แตจะยังยึดมั่นตามนโยบายหลักที่สําคัญดังกลาวขางตน และ
ตามความตองการของประชาชน โดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ใหประชาชนเปนศูนยกลาง
การพัฒนาประเทศ”
๒.๑.๑๖ จัดใหประชาชน องคกรภาคประชาชน ภาคธุรกิจ มีสวนรวมทางการเมือง
กับพรรค ทั้งการแสดงความคิดเห็น ทั้งกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง เพื่อสรุปผลดีผลเสียมาปรับปรุง
แกไขนโยบาย และทํางานการเมืองการปกครองตามที่ประชาชนตองการอยางแทจริง
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๒.๒ นโยบายเฉพาะดาน
เหตุผลและที่มา
เปนการตั้งเปาหมายและวิธีการทํางานของพรรคอยางเดนชัด เปนรูปธรรมตรงกับ
ความตองการของประเทศชาติ
เปนการใหคํามั่นกับประชาชนวา นอกจากนโยบายหลักสําคัญที่พรรคใชเปน
รากแกวในการทํางานทางการเมืองการปกครองและผลักดันใหบรรลุเปาหมายโดยรวดเร็วแลว พรรคยังมี
นโยบายเฉพาะดานที่สําคัญ ๆ จําเปนตองผลักดันดําเนินการใหสําเร็จใหจงไดอยางตรงไปตรงมาภายใต
นโยบายหลักที่สําคัญของพรรค โดยเนนวิธีการทํางานใหเปนรูปธรรม และมีกรอบเวลาแนนอน สามารถ
ทําใหบรรลุเปาหมายไดเปนทางเลือกใหมใหกับประชาชน ดังนี้
๒.๒.๑ กลุมนโยบายดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลาดตราสาร และตลาดพันธบัตรทั้งระบบครบวงจร
นโยบายดานเศรษฐกิจ
จัดโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทยใหม
โดยจะจัดระบบเศรษฐกิจไทยออกเปน ๒ ระบบ ๑ ศูนย ประกอบดวย
๑. ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
๒. ระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ และ
๓. ศูนยกลางทางการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสาร และตลาดพันธบัตรระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (เศรษฐกิจพอเพียง) ประกอบดวย
๑. ใชปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนเสาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
๒. นําโครงการพระราชดําริมาเปนตัวอยางและตอยอด
๓. นําหลัก “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” มาบริหารจัดการงานทางการเมืองการปกครอง
๔. เนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนของประชาชนคนจนระดับรากหญา คนระดับ
ชนชั้นกลางใหมีความสุข พอดี พอเพียง มั่นคง ยั่งยืน
๕. สงเสริม สนับสนุนใหแขงขันกับตนเอง สงเสริม สนับสนุน “วิสาหกิจชุมชน”
๖. ผลักดันใหใชวัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปญญาชาวบานเปนเรื่องสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ
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๗. สรางการศึกษา สรางอาชีพ สรางแรงงาน สรางฝมือแรงงาน โดยจัดตั้งโครงการ “ประกัน
การศึกษา” และโครงการ “ประกันการมีอาชีพการงาน” สรางตลาดสินคาและบริการใหกับสินคาและ
บริการของชุมชนคนจนระดับรากหญาและคนระดับชนชั้นกลาง โดยประกันคุณภาพสินคาและราคา
โดยเฉพาะภาครัฐ ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐ จะตองมีโครงการนํารองและเปนผูบริโภคหลัก
๘. สรางนักเทคโนโลยี สรางนักวิทยาศาสตร สรางนักวิจัย คนควา สรางนักประดิษฐ เพื่อ
ผลิตสินคารากหญาสูตลาดโลก และบริโภคภายในประเทศอยางมีคุณภาพ
๙. เสริมสราง สนับสนุนใหชาวบานรากหญาเปนผูผลิต เปนผูบริโภค และเปนพอคาคนกลาง
ขายสงโดยตรง ลดพอคาคนกลางที่มาจากคนร่ํารวยเอาเปรียบ เพื่อใหตนทุนต่ํา ราคาเหมาะสม แตได
กําไรดี
๑๐. สงเสริม สนับสนุน “ใหชาวบานคิดเอง ทําเอง รัฐสนับสนุน” โดยใหภาครัฐทั้งระบบ (รวมทัง้
รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐ) ตองซื้อสินคา วัตถุดิบ บริการ และภูมิปญญาชาวบานจากชาวบานรากหญา
เปนลําดับแรก ออกระเบียบการใชงบประมาณและนโยบายที่ชัดเจนตองปฏิบัติ
๑๑. จัดทํา (ขึ้นทะเบียน) สินคาบริการ วัตถุดิบ ภูมิปญญาชาวบาน เปนสินคาบริการลําดับแรก
ที่รัฐบาล ราชการ และรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานที่ตองใชงบประมาณ ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งระบบ
ตองจัดซื้อจัดหาและหรือจัดจางเปนอันดับแรก
๑๒. จัดทํา (ขึ้นทะเบียน) ผูผลิต ผูจําหนาย ตัวแทนที่เปนของชาวบานรากหญา นักปราชญ
ชาวบานเปนผูมีสิทธิในการเสนอขายสินคาบริการ วัตถุดิบ และภูมิปญญาชาวบาน นักปราชญชาวบาน
เปนลําดับแรกที่รัฐบาล ราชการ และรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานที่ตองใชงบประมาณทั้งทางตรงและ
ทางออม ทั้งระบบ ตองจัดซื้อจัดหาและหรือจัดจางเปนลําดับแรก ออกระเบียบการใชงบประมาณและ
นโยบายที่ชัดเจนตองปฏิบัติ
๑๓. เสริมสรางสนับสนุน “เศรษฐกิจชุมชน” และ “วิสาหกิจชุมชน” โดยคนในชุมชน เพื่อ
คนในชุมชนอยางแทจริง ไมใชคนนอกชุมชนหรือคนรวยเขาไปสวมสิทธิหรือแอบอาง หากจําเปนตอง
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ก็จะเสนอและผลักดันใหมีผลบังคับใชทันที
๑๔. จะปรับปรุงและจัดการระบบสหกรณประเภทตาง ๆ ที่มีอยูใหเขมแข็งและเปนประโยชนของ
สมาชิกอยางแทจริง และจะสรางระบบการรวมตัว (ตัวแทนชาวบานโดยชาวบาน) ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อแขงขัน
กับภาคธุรกิจไดอยางเทาเทียม
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๑๕. จะจัดการองคกรของรัฐที่มีอยู เชน องคการคลังสินคา (อคส.) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.) หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหเปนตัวแทนของชาวบานรากหญาอยางแทจริง และสราง
องคกรใหม ๆ เพื่อชาวบานรากหญาในการซื้อและหรือเปน ตัวแทนในการขายสินคาบริการ วัตถุดิบ
ภูมิปญญาชาวบานอยางแทจริง ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ
๑๖. สงเสริม สนับสนุนใหเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน เปนธุรกิจ SME ที่เขมแข็ง ทั้งผูผลิต
ผูจําหนาย คนกลาง องคกรกลาง เปนที่ยอมรับและนิยมบริโภคของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ
๑๗. จะนําระบบการจัดทํางบประมาณระบบคู คือ การจัดทํางบประมาณภาคเอกชนควบคูกับ
การจัดทํางบประมาณภาครัฐและนํานโยบายหลักที่สําคัญมาสนับสนุนและบริหารจัดการราชการแผนดิน
ทั้งระบบครบวงจร เพื่อใหระบบเศรษฐกิจรากหญาของชาวบาน ระบบเศรษฐกิจคนชั้นกลาง เขมแข็ง
พอดี พอเพียง มีความสุข มั่นคง ยั่งยืน แบบเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง
๑๘. จะแยกการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจทั้ง ๒ ระบบ ๑ ศูนย ออกจากกันทัง้ ทางตรงและ
ทางออมอยางชัดเจนทุกดาน แตสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อใหโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ
เขมแข็ง ทั้งคนจนรากหญา คนชั้นกลาง คนรวย เขมแข็ง
๑๙. จัดทําการเก็บขอมูล การรายงานผลการเติบโตหรือถดถอยทางเศรษฐกิจ (GDP) และขอมูล
ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ (เศรษฐกิจพอเพียง) ใหแยกจากระบบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ และศูนยกลางทางการเงินฯ อยางชัดเจนทุกดาน เชน ระบบการจัดทํางบประมาณ
ระบบการเงิน ระบบการคลัง ระบบภาษี ระบบการจัดเก็บขอมูลและการรายงานนโยบาย โครงการ
การบริหารจัดการใหชัดเจนตรงไปตรงมา และปองกันผลกระทบไมใหระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ศูน ยกลางทางการเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสาร ฯลฯ ที่อาจมีวิกฤตทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มากระทบระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ (เศรษฐกิจพอเพียง) เหมือนที่ผานมาอีก
ระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ประกอบดวย
๑. สงเสริม สนับสนุนการสงออก และการแขงขันเสรีตามกติกาสากล โดยยึดผลประโยชน
ของประเทศและประชาชนเปนอันดับแรก และเสริมสรางความพรอมใหกับนักธุรกิจไทยกอนแขงขันเสรี
๒. สงเสริม สนับสนุนนักธุรกิจไทยครบวงจรทั้งระบบ ลดปจจัย อุปสรรคที่เปนตัวถวงและ
ไมเปนธรรม ทําใหเสียเปรียบนักธุรกิจตางชาติ เชน ระบบภาษี การบริการ ขั้นตอนที่ชักชา และ
การฉอราษฎรบังหลวง รวมทั้งกฎ กติกาที่ลาสมัยและเปนอุปสรรคจะขจัดทันที
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๓. สงเสริม สนับสนุนใหธุรกิจขนาดใหญเขม แข็งทั้งผูผลิต ผูจําหนาย คนกลาง องคกร
กลางเปนที่ยอมรับและนิยมบริโภคของผูบริโภค โดยเฉพาะลูกคาตางประเทศ
๔. ใหธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา (EXIM BANK) และธนาคารของคนไทยสนับสนุน
นักธุรกิจไทย ทั้งดานแหลงทุน เทคโนโลยี การคนควา วิจัย อํานวยความสะดวกครบวงจรทั้งระบบ
๕. ใหภาครัฐทั้งระบบสงเสริม สนับสนุนการสงออก สินคาบริการ วัตถุดิบ ภูมิปญญาชาวบาน
และนักปราชญชาวบานสูตลาดโลกและตลาดเศรษฐกิจระหวางประเทศ และขอความสนับสนุนจากภาคเอกชน
สถาบันทางการเงิน การลงทุน โดยเฉพาะตัวแทนจําหนายสินคารายใหญ
๖. สงเสริม สนับสนุนธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพยไทย กองทุน และหนวยลงทุน
ของไทย ฯลฯ ใหเขมแข็งและสามารถแขงขันกับตางชาติไดทั้งในระบบเศรษฐกิจ ๒ ระบบ กับ ๑ ศูนย
ไดอยางเทาเทียมกัน
๗. จะทํางานการเมืองการปกครองใหระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศแยกจากระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (เศรษฐกิจพอเพียง) อยางชัดเจนทุกดาน เชน ระบบการจัดทํางบประมาณ ระบบการเงิน
ระบบการคลัง ระบบการจัดเก็บขอมูลและการรายงานนโยบาย โครงการ การบริหารจัดการ เพื่อใหระบบ
แยกกันอยางชัดเจน และปองกันผลกระทบไมใหระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ศูนยกลางทางการเงิน
ตลาดทุน ตลาดตราสาร ฯลฯ ที่อาจมีวิกฤตทั้งภายในและภายนอกประเทศมากระทบระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (เศรษฐกิจพอเพียง) เหมือนในอดีตและปจจุบันอยางเด็ดขาด
๘. จะนําระบบการจัดทํางบประมาณระบบคู คือ การจัดทํางบประมาณภาคเอกชนควบคูกับ
การจัดทํางบประมาณภาครัฐ และนํานโยบายหลักที่สําคัญมาสนับสนุนและบริหารจัดการราชการแผนดิน
ทั้งระบบครบวงจร เพื่อใหระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ระบบเศรษฐกิจของคนชนชั้นกลางเขมแข็ง
แขงขันกับตางชาติไดอยางแทจริงเปนสากลตามกติกาการคาระหวางประเทศระหวางภูมิภาคระหวางทวีป
เปนตน
จัดตั้งศูนยกลางทางการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสาร และตลาดพันธบัตร
๑. สงเสริม สนับสนุนใหประเทศไทยจัดตั้งศูนยกลางทางการเงิน เชน ตลาดเงิน ตลาดทุน
(ตลาดหลักทรัพย) ตลาดตราสารชนิดตาง ๆ ตลาดพันธบัตร เพื่อใหนักธุรกิจ นักลงทุน ผูประกอบธุรกิจ
ทั่วโลก รวมทั้งนักธุรกิจไทย ใชเปนตลาดกลางในการทําธุรกรรม (ซื้อ-ขาย) เกี่ยวกับเงิน พันธบัตร
และตราสารทั้งระบบไดที่ประเทศไทยจุดเดียวเสร็จ
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๒. ใหเปนระบบเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะประเภทหนึ่งที่เกี่ยวของกับเม็ดเงินและทุนสําหรับการซื้อขายในตลาดทุน (ตลาดหลักทรัพย) ตลาดตราสารและอนุพันธตราสารชนิดตาง ๆ กองทุนที่เรียกชื่อตาง ๆ
เชน กองทุนปด กองทุนเปด กองทุนระหวางประเทศ ตลาดพันธบัตร เปนตน
๓. มีนโยบายใหยกระดับและจัดการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เปนศูนยกลาง
ตลาดสากล เพื่อเปนแหลงระดมทุนสําหรับระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ และเปนศูนยกลางทางการเงิน
ตลาดทุน ตลาดตราสาร ฯลฯ สากล และจูงใจใหนักลงทุนและผูที่ตองการระดมทุน เพื่อการลงทุน
ประกอบธุรกิจการคา
๔. โดยใหประเทศไทยเปนศูนยกลางอยางแทจริง แกกฎหมาย กฎ กติกา ใหเปนสากลและ
ป อ งกั น การป น หุ น ป น ราคา (ราคาเที ย ม) และป อ งกั น ไม ใ ห มี ผ ลกระทบต อ ระบบเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ (เศรษฐกิจพอเพียง) และปองกันชาวบาน (รายยอย) ไมใหเปนแมงเมาใหกับนักเลนหุน
กองทุนใหญ ๆ โดยแกกติกาสําหรับผูเลนหุนรายยอยใหเหมาะสม และตองมีคุณสมบัติตรงตามกติกา
ของตลาดกลาง เพื่อไมใหเปนแหลงการพนันที่แอบแฝงอยูกับตลาดหลักทรัพยฯ
๕. ใหเปนตลาดกลางสําหรับระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ และศูนยกลางการหาแหลงเงินทุน
หรือแหลงเงินประเภทตาง ๆ สําหรับนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งของคนไทยและนานาชาติ สรางความเขมแข็ง
และโอกาสใหกับระบบเศรษฐกิจไทยและเครดิตประเทศไทยทั้งทางตรงและทางออม แตไมมีผลกระทบ
ตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ (เศรษฐกิจพอเพียง) เพราะแยกระบบกันเด็ดขาด ชัดเจน
๖. จะใหมีต ลาดกลางมากกวา ๑ ตลาด หรือ มากกวา ๑ ประเภทตามความเหมาะสม
เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของแหลงเงินแหลงลงทุนอยางแทจริง โดยพิจารณาจากความตองการ
ของนานาชาติ
๗. ใหยกระดับและจัดการใหตลาดหลักทรัพย MAI ขึ้นเปนตลาดหลักทรัพยสําหรับธุรกิจ
SME และนักลงทุนรายยอยเพื่อสรางชองทางเปนแหลงทุนแหลงเงินของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
(เศรษฐกิจพอเพียง) เปนแหลงระดมทุนของนักธุรกิจ SME หรือองคกรระดับ SME อีกชองทางหนึ่ง
และปองกันกองทุนใหญ ๆ และนักเลนหุนรายใหญเขามาเลนในตลาดนี้ และชวยเหลือใหนักลงทุนรายยอย
มีแหลงลงทุนและไมเปนแมงเมาในตลาดกลาง ซึ่งอาจจะมีมากกวา ๑ ตลาด หรือมากกวา ๑ ประเภท
ตามความเหมาะสมและความตองการของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
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๘. ใหเปนศูนยกลางของตลาดพันธบัตร ตลาดตราสาร และอนุพันธตราสารที่เรียกชื่ออยางอื่น
รวมทั้งเปนศูนยกลางของตลาดกองทุนประเภทตาง ๆ สําหรับนักลงทุนรายยอย ธุรกิจ SME และนักลงทุน
นักธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง
๙. จะนําระบบภาษีพิเศษมาเปนเครื่องมือและจูงใจกับระบบเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะเพื่อใหเปน
ตลาดที่มีตนทุนต่ํา นักธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลกสนใจเปนอยางยิ่ง เปนการเปดทางใหเงินตราตางประเทศ
ที่สําคัญไหลเขามาซื้อ-ขาย ที่ตลาดกลาง เชน เปนตลาดปลอดภาษี (ไมตองเสียภาษี) เก็บเฉพาะคาธรรมเนียม
อํานวยความสะดวกสบาย ยกเลิกขั้นตอนและวิธีการที่เปนอุปสรรคทั้งหมดและความปลอดภัยทั้งระบบ
๑๐. ใหมีการแยกเม็ดเงิน เงินทุน พันธบัตร ตราสาร อนุพันธตราสารที่หมุนเวียนในตลาดกลาง
ออกจากระบบเศรษฐกิจของไทยทั้ง ๒ ระบบ อยางเด็ดขาด ชัดเจน ไมกระทบระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
(เศรษฐกิจพอเพียง) เพราะจะไมนําเงินทุนระยะสั้น และหรือเม็ดเงินที่เปนของระบบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และที่หมุนเวียนในตลาดกลางมาลงทุนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และไมนํามาเปนตัวเลข
แสดงถึงเม็ดเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และประมวลผลทางเศรษฐกิจและสถิติเด็ดขาด
ผลพวงที่ไดรับคือ จะเปนแหลงทองเที่ยว ทําธุรกิจทางการเงิน การจางงาน การใชจาย ฯลฯ รายได
เขาประเทศมหาศาล ทําใหเงินตราไหลเขาประเทศและคนไทยมีงานทํามากขึ้น
๑๑. สรางเครดิตและความมั่นใจใหนักธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม นักธุรกิจไทย นักลงทุน
ทําธุรกิจในประเทศมีโอกาสดีที่จะหาแหลงเงินไดที่ประเทศไทยและมีตนทุนต่ํา มีเม็ดเงินมากมายหลากหลาย
ใหเลือกและตัดสินใจใหเหมาะสมกับธุรกิจของตน ไมตองเดินทางไปหาที่ตางประเทศเหมือนที่ผานมาอีก
๑๒. จะทําใหการพัฒนาประเทศไทยไดรวดเร็วยิ่งขึ้นอยางเปนระบบ มีวินัยทางธุรกิจ มีวินัย
ทางการเงินการคลังสอดคลองกัน เสริมสราง สนับสนุน และทําใหเศรษฐกิจไทยทั้ง ๒ ระบบ ๑ ศูนย
เติบโตและเขมแข็งไปพรอม ๆ กัน
กอใหเกิดผลดีของโครงสรางเศรษฐกิจไทย ๒ ระบบ ๑ ศูนย เชน
๑. สามารถพัฒนาประเทศไทยไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ถูกทิศทางที่เหมาะสมและทําใหเศรษฐกิจไทย
ทั้ง ๒ ระบบ ๑ ศูนย เติบโตและเขมแข็งไปพรอม ๆ กันได
๒. สามารถแยกระบบเศรษฐกิจทั้ง ๒ ระบบ ๑ ศูนย ออกจากกันทั้งทางตรงและทางออมได
อยางชัดเจน ทั้งการเก็บขอมูล การรายงานตัวเลข การกําหนด GDP การลงทุน เม็ดเงิน ระบบการเงิน
ระบบการคลัง ระบบการจัดเก็บรายได (ภาษี) ระบบงบประมาณคู การกําหนดนโยบายและแผนงานตาง ๆ
ไมใหหลงทาง หรือนําตัวเลขที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง หรือไมไดสะทอนถึงความเปนอยูของประชาชน
โดยเฉพาะชาวบานรากหญาอยางแทจริง
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๓. จะสามารถบงบอกไดวาการบริหารจัดการราชการแผนดินไดผลเปนอยางไร บรรลุนโยบาย
ของพรรครัฐบาลที่ไดประกาศตอสาธารณะทั้งทางตรงและทางออมหรือไม ประชาชนอยูดีมีสุข หรือมี
หนี้สินครัวเรือน รายตัว อยางไร เม็ดเงินที่หมุนเวียนในประเทศทั้ง ๒ ระบบ ๑ ศูนย นั้น เปนเม็ดเงิน
ประเภทใด ใชผิดประเภท หรือเกินงบประมาณคูหรือไม อยางไร วินัยทางการเงินการคลัง แตละระบบ
เปนอยางไร สามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบไดที่ไหน
๔. ตอไปตองเปดเผยขอมูลทั้ง ๒ ระบบ ๑ ศูนย และขอดูไดตลอดเวลา ไมใชปดบังหรือคลุมเครือ
ไมชัดเจน มีผลทําใหไมสามารถปองกันการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจได
๕. ทําใหประเทศไทยพัฒนาไปตามทิศทางที่ถูกตอง เหมะสม พอดี พอเพียง มั่นคงยั่งยืน
๖. ไมใหศูนยกลางทางการเงิน ฯลฯ เปนแหลงเลนการพนันหุน ฯลฯ และกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเงิน ระบบการคลัง ระบบงบประมาณคูที่เปนโครงสรางรากแกวทางเศรษฐกิจของไทย
อยางแทจริง เพราะแยกกันอยางชัดเจน ไมเกิดอุปสงคเทียม อุปทานเทียม คือ ไมใชเม็ดเงินผิดประเภท
ผิดวัตถุประสงค หรือเกินกวาที่กําหนดไวในระบบงบประมาณคู
๗. จะเปนประเทศที่กําหนดระบบเศรษฐกิจ ๒ ระบบ ๑ ศูนย และทําเปนรูปธรรมไดเปนประเทศแรก
เปนโอกาสของคนไทยที่จะสรางระบบและภูมิคุมกันที่เขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน กอนที่จะกาวไปเปนประเทศ
ที่พัฒนาแลว ตองมีความพรอมทุกดานจริง ๆ
ผลเสีย
- ไมมี
นโยบายดานงบประมาณ
จัดทําโครงสรางงบประมาณระบบใหม
จะจัดทํางบประมาณระบบคู คือ การจัดทํางบประมาณภาคเอกชน ควบคูกับ การจัดทํางบประมาณ
ภาครัฐเปนครั้งแรกของโลกและครั้งแรกของประเทศไทยที่มีงบประมาณระบบคู
เหตุผลและที่มา
๑. ใหภาคเอกชน ภาคธุรกิจหลักที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีสวนรวมการกําหนด
เปาหมาย นโยบาย การใชงบประมาณของภาคธุรกิจใหสอดคลองกับตลาดและความตองการที่แทจริง
เพื่อไมใหเกิดอุปสงคและอุปทานเทียมไมสมดุล
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๒. ใหภาคธุรกิจทุกระดับทุกขนาด เปนผูนําและผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูกับ
การพัฒนาภาครัฐอยางสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมใหตางคนตางทํา ปองกันการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจฟองสบูแตก
๓. การพัฒนาภาครัฐอยางสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมใชตางคนตางทํา
๔. ปองกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบูแตก
๕. ปองกันการเกิดเงินเฟอ เงินฝด
๖. เปนการจัดระเบียบ วินัยทางการเงินการคลังรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน เพราะ
เม็ดเงินภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจเสรีเชนประเทศไทย มีจํานวนมากกวาภาครัฐหลายเทาตัว ดังนั้น
ตองใหภาคเอกชนเปนตัวนําและรัฐตองทราบและประสานการกําหนดงบประมาณของภาคเอกชนในกลุม
ธุรกิจหลักทุกระดับทุกขนาด
ดังนี้
๑. วัตถุประสงคหลักตองเปนการใชเงินที่ประเทศและประชาชนมีอยูจริงไมเนนการกูยืม ขูดรีดภาษี
หรือขึ้นภาษีมาใชจายเกินตัวเกินพอดี
๒. เปลี่ยนทัศนคติแนวคิดจากระบบการนิยมวัตถุหรือเนนตัวเลข GDP เปนตัวกําหนดการจัดทํา
งบประมาณ เปลี่ยนนโยบายเปนการจัดทํางบประมาณโดยใชปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแกนหลัก
เปนตัวกําหนดเม็ดเงินงบประมาณของระบบเศรษฐกิจไทยทั้ง ๒ ระบบ กับ ๑ ศูนย
๓. เปลี่ยนวัตถุประสงคการใชงบประมาณจากที่รัฐเปนผูนําภาคประชาชนและภาคธุรกิจมาเปน
ผูสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ขจัดอุปสรรค ปญหา ตัวถวงการเปนผูนําทางเศรษฐกิจ
ของภาคเอกชนใหหมดไป
๔. เนนงบประมาณไปยังสวนที่เกี่ยวกับงานที่รัฐตองทําจริง ๆ เทานั้น นอกนั้น สนับสนุน
และอํานวยความสะดวกใหประชาชนและภาคเอกชนเปนผูทํา
๕. ลด เลิก งานซ้ําซอนกันเองระหวางสวนราชการ ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนที่ปจจุบัน
มีซ้ําซอนอยูมากมาย และการออกแบบ การกอสรางและพื้นที่ใชสอยใหเหมาะแกความจําเปนจะไดนํา
เม็ดเงินมาทํางบประมาณในเรื่องที่จําเปนที่ภาครัฐตองทําและเปนผูนํา สามารถพัฒนาประเทศดานที่จําเปน
ขั้นพื้นฐานไดงานอีกจํานวนมากกวาเดิม
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๖. ยกเลิกและจัดระเบียบระบบการจัดทําตัวเลขเทียมหรืองบประมาณเทียมดวยการสํารวจ
กําหนดราคากลางใหมทั้งระบบ เนนจัดซื้อจัดหาสินคาของประชาชนและภาคธุรกิจจากรากหญาเปนหลัก
จะไดราคาตามความเปนจริง ไมใชตั้งราคาเกินความเปนจริงจะทําใหไดผลงานมากขึ้น แตใชเม็ดเงิน
เทาเดิมหรือนอยกวา
๗. จะไมใ ชน โยบายการขูดรีดภาษี การขึ้น ภาษี เพื่อนําเงิน มาใชเปน งบประมาณรายจาย
เพราะโครงสรางงบประมาณระบบใหมจะเปนจริงทั้งเนื้องาน ราคากลาง เม็ดเงิน และวัตถุประสงค
หรือความจําเปนที่รัฐตองตั้งงบประมาณเพื่องานนั้น ๆ จริงหรือไม รัฐหรือเอกชนควรเปนผูดําเนินการ
ตลอดจนการควบคุม ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณหรือเงินที่รัฐตองรับผิดชอบ
๘. จะนําไปสูการลดอัตราภาษีเงินไดของประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อจูงใจการเสียภาษีใหถูกตอง
และขยายฐานการเสียภาษีไดมากขึ้น เพราะการใชงบประมาณถูกทิศทาง มีคุณภาพตรวจสอบได
๙. เสริมสราง สนับสนุนใหมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตรงกับ
ความเปนจริง ไมรั่วไหล มีการประเมินผลจากองคกรอิสระและภาคประชาชน โดยเฉพาะการตรวจรับ
งานกอนจายเงิน
๑๐. โครงการใหญ ๆ หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนสวนใหญของ
ประเทศ จะใหมีการทําประชามติ โดยภาคเอกชนเปนผูทําเสนอตอรัฐ ทั้งที่ใชเงินงบประมาณ เงินกู
และที่ภาคเอกชนเปนผูลงทุนที่ไดสัมปทานหรือใชทรัพยากรของประเทศ
๑๑. จะรวมปองกัน ปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวง การใชเม็ดเงินงบประมาณ เงินลงทุน
นอกงบประมาณอยางเด็ดขาด รวดเร็ว ตรงไปตรงมา โดยใหภาคประชาชนเขามารวมดวย
นโยบายดานภาษีและการจัดเก็บรายได
จัดทําโครงสรางระบบภาษีควบคูกับจัดทําระบบการจัดเก็บรายได
๑. จัดทําโครงสรางภาษีใหม
๑.๑ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําโครงสรางและระบบภาษีที่สําคัญออกเปน
๕ ระบบ คือ
ภาษีระบบที่ ๑ จัดเก็บรายไดจากระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ คือ รายไดจากการผลิตบริโภคภายในประเทศ
ภาษีระบบที่ ๒ จัดเก็บรายไดจากระบบเศรษฐกิจตางประเทศ คือ รายไดจากการผลิต
ภายในประเทศโดยวัตถุดิบภายในประเทศ แตสงสินคาบริการไปจําหนายตางประเทศ
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ภาษีระบบที่ ๓ จัดเก็บรายไดจากระบบเศรษฐกิจตางประเทศ คือ รายไดจากการนํา
วัตถุดิบตางประเทศมาผลิตในประเทศ แตสงสินคาบริการไปจําหนายตางประเทศ
ภาษีระบบที่ ๔ จัดเก็บรายไดจากการผลิตที่ตางประเทศและจําหนายตางประเทศ
คือ ผลิตและจําหนายที่ตางประเทศ แตรายไดเขาประเทศไทย
ภาษีระบบพิเศษ ใชสําหรับระบบเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ เชน ศูนยกลางทางการเงิน
ตลาดทุน ตลาดตราสาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน
๑.๒ ลดอัตราภาษี ทั้งผูมีเงินไดบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เชน
- บุคคลธรรมดา เสียภาษีในอัตราระหวาง ๓-๒๕ %
- นิติบุคคล เสียภาษีในอัตราไมเกิน ๒๐ %
- ยกเวนภาษีสําหรับตลาดกลางทางการเงิน ฯ
- ภาษีพิเศษสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ
- ยกเลิกภาษี อากร คาธรรมเนียม ซ้ําซอนทั้งหมด
๑.๓ ยกเลิกภาษีเงินฝากทุกประเภทสําหรับบุคคลธรรมดา ธุรกิจ SME วิสาหกิจชุมชน
คนจน คนชั้นกลาง และองคกรบางประเภท
๑.๔ ใหมีการหักคาใชจายตาง ๆ ตามความเปนจริงทั้งระบบ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล
เพื่อความเปนธรรมและจูงใจการบริโภค ขจัดการเสียภาษีซ้ําซอน
๑.๕ กําหนดคาลดหยอนตาง ๆ ใหเหมาะสม และหักภาษีเงินไดทั้งหมด โดยเฉพาะ
สําหรับคาลดหยอนที่เกี่ยวกับหนาที่ศีลธรรมและกิจกรรมทางสังคม การกุศลที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศและสวนรวมจริงๆ
๑.๖ สําหรับสินคาหรือธุรกิจเกี่ยวของกับอบายมุข สินคาฟุมเฟอย สุรา ยาสูบ ฯลฯ และ
การกอใหเกิดมลพิษ กําหนดอัตราภาษีสูงสุดตามประกาศของรัฐ เพื่อปองกันและเยียวยาผลกระทบตอ
สังคม
เหตุผลและที่มา
๑. ที่ม าของวัตถุดิบ ที่ม าของสิน คาบริการ ที่ม าของรายไดตางกัน จะตองเก็บภาษีตางกัน
เพื่อความเปนธรรมและจูงใจใหเขาสูระบบการเสียภาษีมากที่สุด
๒. จูงใจใหประชาชนและภาคธุรกิจลงทุนมีตนทุนที่เหมาะสมและเต็มใจเสียภาษีมากกวาถูกบังคับ
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๓. ขยายฐานการเสียภาษีและเพิ่มจํานวนภาษีที่ตองชําระของผูมีเงินไดดวยการสรางกําลังผลิต
กําลังซื้อความเปนธรรมทางการคาและระบบภาษี
๔. ใหเปนไปตามหลักสากลและวิธีการสรางประเทศใหมั่นคง ยั่งยืน หากมีระบบภาษีที่ดี
๕. ตองการจูงใจใหนักลงทุน นักธุรกิจตางประเทศมาใชพื้นที่ประเทศไทยเปนตลาดกลางประเทศ
มีแตไดกับไดเติมเต็มเม็ดเงินใหประเทศใหประชาชนแตไมกระทบเม็ดเงินรายไดของรัฐ
๖. การสรางความเปนธรรมใหกบั ผูมีเงินได ตองแกที่ระบบภาษีและระบบการจัดเก็บรายได
ควบคูกัน จะเนนการสงเสริมการลงทุน (BOI) อยางเดียว ไมไดสรางความเปนธรรมใหกับผูมีเงินได
๒. จัดทําระบบการจัดเก็บรายไดใหม
๑. ยกเลิกนโยบาย การขม ขู รีดภาษี กฎ กติกา วิธีปฏิบัติที่ซับซอน มีชองวางเปน
อุปสรรค ไมเปนธรรมทั้งระบบและจัดทําระบบใหมโดยมีตัวแทนจากภาคผูมีเงินไดรวมจัดทําดวย
๒. ยกเลิกการจัดเก็บภาษี อากร คาธรรมเนียมซ้ําซอนและไมเปนธรรม
๓. ใชระบบไตสวนกรณีมีขอพิพาทกับผูมีเงินได คือ รัฐเปน ผูกลาวหา รัฐตองพิสูจน
และเปน ผูยื่นฟองตอศาลภาษี ฯ ไมใชใชระบบสังคมนิยมใหผูมีเงิน ไดหรือผูตองสงสัยเปน ผูพิสูจน
รายไดและภาษีที่ตองชําระ
๔. ขยายฐานผูมีเงินไดและจูงใจใหเกิดการสรางงานเกิดรายได
๕. เปดสาขาหรือชองทางใหบริการยื่นแบบและรับชําระภาษีถึงบานและที่ทํางาน และ
สามารถยื่นแบบและชําระภาษีไดทุกชองทางแมแตที่รานสะดวกซื้อ ทางอินเตอรเน็ต เปนตน
๖. ลดแบบฟอรม ขั้น ตอน เวลา และเอกสารแนบ คงใหเหลือแบบฟอรม แผน เดียว
เอกสารแนบไมตองใช เพราะหากปรากฏภายหลังวาหลีกเลี่ยงภาษีก็สามารถดําเนินการไดภายหลัง จัด
โครงการ “จุดเดียวเสร็จ”
๗. ใชบัตรประชาชนเปนบัตรผูเสียภาษี
๘. บุคคลที่มีอายุ ๑๕ ป หรือทําบัตรประชาชน ตองยื่นแบบการเสียภาษี ไมวาจะมีเงิน
ไดหรือไม เพื่อเก็บขอมูลและขยายฐานผูเสียภาษี
๙. บุคคลตางดาวที่เขามาอยูในประเทศไทยตองทําบัตรประจําตัวผูเสียภาษีและตองยื่น
แบบการเสียภาษีทุกคน
๑๐. เนนการตรวจสอบสําหรับผูที่ไมยื่นแบบการเสียภาษีกอน เพื่อขยายฐานภาษี
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๑๑. ปองกันและปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวง การแจงเงินไดเปนเท็จและหลบเลี่ยง
การเสียภาษีอยางเด็ดขาด รวดเร็วตรงไปตรงมา พรอมทั้งแกกฎหมายเพิ่มโทษผูกระทําความผิดทางภาษี
ใหสูงขึ้น ทั้งคนของรัฐและผูมีเงินได
๑๒. ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนผูตรวจสอบ
๑๓. ไมเนนหาเงินงบประมาณจากการขึ้นภาษีหรือขูดรีดภาษี เพราะไดจัดลําดับความจําเปน
และโครงสรางระบบเศรษฐกิจ ระบบการจัดทําและการใชเงินงบประมาณใหม จึงทําใหประเทศมีเงินเพียงพอ
ในการพัฒนาคนพัฒนาความจําเปน พื้น ฐาน เพื่อ ใหประชาชนและภาคเอกชนตอยอดพัฒนาตอไป
จึงไมจําเปนตองขึ้นอัตราภาษีและรีดไถประชาชนผูมีเงินไดในอัตราที่สูง ทําใหกําลังผลิตกําลังบริโภค
ออนแอ
นโยบายดานการเงิน การคลัง ตลาดเงิน และตลาดทุน
๑. จัดทํานโยบายที่เกี่ยวของ เชน ระบบเศรษฐกิจ ระบบงบประมาณคู ระบบภาษีและการเก็บ
รายไดและวินัยทางการเงินการคลังใหสอดคลองกันอยางใกลชิด เพื่อใหประเทศและประชาชนเขมแข็ง
ทุกระดับ ชองวางนอยที่สุดและหมดไปในอนาคต
๒. จะรักษาระเบียบวินัยทางการเงิน วินัยทางการคลัง ทั้งตามกฎหมายและนโยบายอยาง
เครงครัด
๓. จะปฏิบัติตามหลักสากลวาดวยระบบการเงิน ระบบการคลังที่ดมี ีมาตรฐาน
๔. จะนําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนตัวนําระบบการเงินการคลัง และแกไขเงินเฟอเงินฝด
แทนการใชมาตรการทางการเงิน และหรือมาตรการทางการคลัง เพื่อไมใหเศรษฐกิจชะงักงัน เกิด
ความผันผวนอีก
๕. สงเสริม สนับสนุนใหระบบการเงินและงบประมาณภาคเอกชนเปนตัวนําในการควบคุม
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาครัฐจะตองเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกอยางใกลชิด เพราะเม็ดเงิน
ภาคเอกชนและระบบเศรษฐกิจภาคเอกชนมีปริมาณและขนาดใหญที่สุดในระบบการเงิน และระบบ
เศรษฐกิจไทย จึงตองเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทําเกี่ยวกับนโยบายดานการเงินการคลังใหม
๖. จะตองดูแล ติดตามและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิดตอเนื่อง เชน
ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย สถาบันทางการเงิน ธนาคารของรัฐ และเอกชน ภาคธุรกิจ
เอกชนทุกองคกร ตลอดจนองคกรทางการเงินทางการคลังระหวางประเทศ เพื่อใหระบบทางการเงิน
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เงินทุน กองทุน ตลาดทุน ตลาดเงิน อัตราแลกเปลี่ยน คาเงินบาท คาเงินตราตางประเทศทั้งระบบ
ใหเปนไปตามกลไกของตลาดและอยูในกรอบงบประมาณระบบคู ปองกัน การกระทําผิดกฎหมาย
ผิดวัตถุประสงค ทั้งยามปกติ และยามเกิดวิกฤต เพื่อไมใหเกิดปญหากระทบกับประชาชนและประเทศไทย
๗. จะจัดทําโครงสรางระบบตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดพันธบัตร ตลาดตราสารและอนุพันธ
ทางการเงินทางการลงทุน ใหม เพื่อใหเปน กลไกสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสอดคลองกับระบบ
โครงสรางระบบเศรษฐกิจ ๒ ระบบ ตามนโยบายของพรรคใหชัดเจน ปองกันนักลงทุนสับสนและ
ฉวยโอกาสหาประโยชนและทําลายระบบเศรษฐกิจระบบการเงินของไทย ดังนี้
๗.๑ โครงสรา งระบบตลาดเงิ น ตลาดทุน ตลาดตราสาร และอนุพั น ธ ทางการเงิ น
ทางการลงทุน เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
๗.๒ โครงสรา งระบบตลาดเงิ น ตลาดทุน ตลาดตราสาร และอนุพั น ธ ทางการเงิ น
ทางการลงทุน เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจตางประเทศ
๗.๓ โครงสรางศูน ยกลางทางการเงิน (ตลาดกลาง) ปลอดภาษี เพื่อ ใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางทางการเงิน ทางการคา ทางการติดตอธุรกิจ โดยเนนใหเปนแหลง (ตลาดกลางสากล)
ติดตอคาขาย กูยืมเงิน การลงทุน ทางการเงิน ทั้งเงินบาท และเงินตราตางประเทศ เพื่อใหเงิน ตรา
ไหลเขาประเทศที่เปนคาใชจายที่พัก ทองเที่ยว บริการ ซื้อสินคาไทยเพื่อใหนักลงทุนไทยไดรับอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา ตนทุนต่ํา มีแหลงเงินใหเลือกเพียงพอ สงเสริมระบบเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็งทั้งทางตรง
และทางออม ซึ่งตลาดดังกลาวนี้ แยกใหแตกตางจากตลาดหลักทรัพยไทยในปจจุบันอยางชัดเจน ทั้งวัตถุ
และการนําเม็ดเงินในตลาดไปใช ปองกันการปนหุน การโจมตีคาเงินบาท การปนราคาทั้งอุปสงค อุป
ทาน เพราะพรรคมีน โยบายแยกระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ระบบเศรษฐกิจตางประเทศ และ
ศูนยกลางทางการเงิน ทางการคาระหวางประเทศอยางชัดเจนเปนครั้งแรกของประเทศไทย
๘. จะยกเลิกการค้ําประกันเงินฝาก และใหมีสถาบันประกันเงินฝากดูแลผูฝากเงินทันที โดย
ตลาดเงินและสถาบันทางการเงินตองรับผิดชอบตอผูฝากเงิน โดยมีสถาบันประกันเงินฝากเปนผูบริหาร
เงินประกัน รวมทั้งบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต
๙. สงเสริม สนับสนุนใหแยกตลาดเงินกับตลาดทุนออกจากกันชัดเจน และใชเม็ดเงินใหถูก
วัตถุประสงคกับระยะเวลาการชําระคืนเงินทุน เชน ไมใหนําเงินระยะสั้นมาลงทุนระยะยาว เปนตน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ง

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๑๐. ใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู และคาเงินบาทเปนไปตามกลไกตลาดและอุปสงค อุปทาน
แตตองดูแลติดตามอยางใกลชิด เพื่อไมใหเกิดการบิดเบือน และจะใชการดูแลดานอุปสงค อุปทาน
และระบบเศรษฐกิจ ระบบงบประมาณคู เปนกลไกสําคัญของอัตราดอกเบี้ยและคาเงิน บาทในตลาด
อยางตอเนื่อง
๑๑. สงเสริมการออม ยกเลิกภาษีเงิน ฝากทุกประเภทสําหรับบุคคลธรรมดา ธุรกิจ SME
วิสาหกิจชุมชน คนจน คนชั้นกลาง และองคกรบางประเภท
๑๒. จะไมนําเงินไปใหประชาชนใชหรือเปนหนี้ในทางที่ผิด หรือไมกอใหเกิดผลผลิตที่เกิดจาก
การคิดเองและทําเองของชุมชนของประชาชน ทําใหหนี้ภาคครัวเรือนหรือหนี้รายหัวของประชาชนสูงขึ้น
โดยผิด ๆ โดยรัฐเปนผูสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการผลิตที่แทจริง
๑๓. จะจัดโครงสรางหนี้ภาคประชาชนและครัวเรือนใหม โดยการยกเลิกเงินกองทุนใหกูแก
รากหญา และสงเสริมใหรากหญาคิดและผลิตสินคาและมีรายไดดวยตนเอง โดยรัฐจะเปนผูสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก และใชวิธีการลดรายจายเพิ่มรายได เชน ยกเลิกโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค
โดยการจัดตั้ง “โครงการประกันสุขภาพประชาชน” เชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และลูกจางเอกชน มี
ประกันสุขภาพและประกันสังคมทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น ประชาชนตองไดรับการดูแลเชนเดียวกับผูมี
รายไดสาขาอื่น ๆ โดยไมตองเสีย ๓๐ บาท เชน คนจน คนไรอาชีพ พอคาแมขาย หาบเร แผงลอย
ขณะเดียวกันตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีการศึกษามีอาชีพและรายไดใหไดทุกครัวเรือน
ประชาชนก็จะเสียภาษีใหรัฐ และรัฐจะไดมีเงินมาดูแลรักษาประชาชน
๑๔. จะตองยกเลิกโครงการอื่น ๆ ที่ทําใหประชาชนออนแอ เสียวินัยทางการเงิน และเงินรัว่ ไหล
โดยประชาชนไมไดประโยชนอยางแทจริง รากหญาหรือชุมชนไมไดคิดเองทําเอง รัฐบาลยัดเยียดใหพูดเอง
ทําใหเองหมด แตประชาชนเปนหนี้ซ้ําซากและไมสามารถชวยตนเองไดในระยะเวลาตอมา
๑๕. สงเสริม สนับสนุนใหองคกรอิสระและภาคการตรวจสอบการบริหารและใชเงินของประชาชน
มีความเขมแข็ง เอาจริงเอาจังกับผูที่ฉอราษฎรบังหลวง ไมวาจะเปนคนของรัฐ หรือภาคเอกชน โดยให
ประชาชนมีสวนรวมอยางใกลชิด ทําดวยความรวดเร็ว
๒.๒.๒ กลุมนโยบายดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาคน
นโยบายดานสังคม การศึกษา การพัฒนาคน และการพัฒนาแรงงาน
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เหตุผลและที่มา
การพัฒนาประเทศที่ดีตองพัฒนาการศึกษา พัฒนาคน ควบคูกับการรักษาศาสนา
และวัฒนธรรมจารีตประเพณีของไทยไปพรอม ๆ กัน จะทิ้งดานใดดานหนึ่งไมไดแลวจึงคอยพัฒนา
ความเจริญดานวัตถุ พรรคจึงมีนโยบายชัดเจนวา
จะปรับโครงสรางทางสังคมฯ ของประเทศ ใหมีการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคน
พัฒนาฝมือแรงงานใหอยูเหนือการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เชน
๑. จัดระบบการศึกษาและพัฒนาคนพัฒนาฝมือแรงงาน ทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา โดยใหเรียนรูน อกหองเรียน (ประสบการณจริง) มากกวาการเรียนรูเพียงทฤษฎี
(ตํารา) สัดสวน ๗๐/๓๐
๒. จัดโครงสรางการศึกษาการเรียนรูจากปจจุบันเปนการศึกษา “แบบนักเรียนและ
ประชาชน เปนศูนยกลางแหงการเรียนการพัฒนาตนเอง” โดยครูอาจารย ผูเชี่ยวชาญ เปนผูใหการสนับสนุน
และชวยเหลือ ไมใชใหทองจําและลอกความคิดของผูสอนเพียงดานเดียว
๓. จัดหลักสูตรการศึกษาออกเปน ๓ กลุม คือ
๓.๑ กลุมการศึกษาสายอาชีพ
๓.๒ กลุมการศึกษาสายวิชาการ
๓.๓ กลุมการศึกษาสายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยคนควา (R and D)
๓.๔ ทั้ง ๓ กลุมการศึกษาจะตองเรียนรูดานสังคม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ภาษาไทย และภาษาตางประเทศไปพรอมกัน
๔. ใหเรียนฟรีตั้งแตเริ่มแรกจนถึงระดับปริญญาตรี สําหรับเด็กที่ผูปกครองไมมีรายได
คนจนหรือมีรายไดนอย รวมทั้งประชาชนคนจนที่ไมมีรายไดหรือมีรายไดนอย สําหรับกลุมการศึกษา
สายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยคนควา ใหเรียนฟรีถึงระดับปริญญาเอก
๕. ปรับโครงสรางและหลักสูตรชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใหสอดคลอง
และเตรียมความพรอมเด็กที่จะเขาศึกษาใน ๓ กลุมสายการศึกษาดังกลาว
๖. ปรับทัศนคติและแนวความคิดของตลาดแรงงาน โดยใหเนนการรับคนเขาทํางาน
โดยอาศัยความสามารถความชํานาญมากอนวุฒิการศึกษา และเปดโอกาสใหแรงงานทํางานไปเรียนรูไป
ไมถูกกีดกัน โดยภาครัฐจะตองทําเปนตัวอยาง เปลี่ยนกฎ กติกา การรับสมัครคนเขาทํางาน
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๗. สงเสริม สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทเปนผูนําทางการศึกษาการพัฒนาคน
โดยภาครัฐจะเปนผูสนับสนุนอํานวยความสะดวก ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่ตลาดตองการ
ทั้ง ๓ กลุมสายการศึกษา
๘. จัดโครงสรางและพัฒนาครู อาจารย ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัยคนควา นักภาษาศาสตร
และดานอื่น ๆ ที่ตลาดตองการ โดยใหการสนับสนุนทั้งดานโอกาส สวัสดิการและเงินทุน
๙. ประสานและจัดหาตลาด ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐใหกับแรงงานที่มีอยูในปจจุบัน
และที่จะสําเร็จจากกลุมการศึกษาทั้ง ๓ กลุม โดยปรับเปลี่ยนทัศนะคติของแรงงานใหทํางานภาคเอกชน
อาชีพอิสระเปนหลัก เพราะภาคเอกชนมีสวนพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจไมนอยกวา ๓ ใน ๔ หรือ
๔ ใน ๕ ของภาพเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับพรรคมีนโยบายและแนวทางที่จะทําใหโครงสราง
หน ว ยงานราชการและภารกิ จเล็ ก ลงเรื่ อ ย ๆ โดยการมอบหมายและถ า ยโอนใหภ าคเอกชนและ
ประชาชนเปน ผูรับไปดําเนินการ นอกจากจะลดตน ทุนคาใชจายประจําจากงบประมาณแผน ดินแลว
ยังสามารถนําเงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาดานพื้นฐาน เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล สาธารณูปโภค
ปจจัย ๔ ไดมากขึ้น และสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชนและแรงงานที่สําเร็จการศึกษา มีงานทํา
มีอาชีพอยางเพียงพอ มีการวางงานนอยที่สุด คือ ใหภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เปนผูนําในการผลิตแรงงาน
เปนผูนําในการรับแรงงานเขาทํางาน
๑๐. สง เสริ ม ให ภ าคประชาชนเป น เจ า ของกิ จ การ ตั้ ง แต ส ถานศึ ก ษา สถาบั น
คนควาวิจัย สถาบันเทคโนโลยี สถาบันวิทยาศาสตร เจาของกิจการ เจาของสินคาและบริการครบวงจร
๑๑. สงเสริม สนับสนุนใหผูใชแรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น มีคุณภาพ เปนแรงงาน
ที่มีฝมือ และประสบการณสูง และมีการพัฒนาฝมือแรงงานตอเนื่อง มีคาจางที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี
เพียงพอตอการดํารงชีพของตนเองและครอบครัวเชนเดียวกับอาชีพอื่น
๑๒. รัฐควรรวมกับภาคเอกชนจัดตั้งสถาบัน ตรวจสอบ วัดผลการศึกษาดานตาง ๆ
เพื่อใหไดมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ตลาดธุรกิจ ทั้งในและตางประเทศ และ
รวมกันปรับเปลี่ยนพัฒนาจนไดมาตรฐานหรือเหนือกวามาตรฐานอยางตอเนื่อง
๑๓. เปดโอกาสใหคนรักรวมเพศหรือผูที่มีความคิดและแสดงออกที่ผิดจากปกติชาย
หญิงทั่วไปไดแสดงออกตอสังคม ทํากิจกรรมไดเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป
๑๔. ดูแลและใหความชวยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ คนไรอาชีพ
คนจรจัด คนไรทะเบียนบาน คนไรสัญชาติ ใหอยูในสังคมไดอยางเทาเทียมเสมอภาค มีการศึกษา มี
อาชีพการงาน มีที่อยูอาศัย มีปจจัยที่จําเปนเหมือนกับบุคคลปกติทั่วไป
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๑๕. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการและกองทุนประกันสุขภาพการประกอบอาชีพของกลุม
อาชีพอิสระ เชน พอคาแมขาย หาบเร แผงลอย รถเข็น เปนตน ใหมีหลักประกันและการรักษาพยาบาล
เชนเดียวกับขาราชการและลูกจางเอกชน เชน ประกันสุขภาพประชาชน ประกันการเรียน อาชีพ รายได
สรางความเปนธรรมใหคนไทยทุกคนทั้งประเทศ
๑๖. จัดหาที่อยูอาศัย การศึกษา อาชีพ และประกันสุขภาพใหคนไรอาชีพ คนจรจัด
คนไรสัญชาติ เด็ก สตรี และคนชราที่ไมมีอาชีพ ไมมีการศึกษา ไมมีรายได เพื่อลดปญหาอาชญากรรม
และสรางความมั่นคงใหกับบุคคลเหลานั้น
๑๗. สงเสริม สนับสนุนใหมนุษยชาติอยูรวมกันในสังคมอยางเสมอภาค เทาเทียม
มีความสุขพอดี พอเพียง รูรักษสามัคคี
นโยบายดานศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
๑. จะเทิดทูนทุกศาสนาและสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ
ไดอยางเสรีตามรัฐธรรมนูญ
๒. จะรักษา สงเสริม สนับสนุนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของไทยโดยรัฐ
ทํารวมกับภาคประชาชน บุคลากรภาครัฐ จะทําเปนตัวอยางและเชิญชวนใหประชาชนและตางชาติ
เห็นความสําคัญและเขารวมทํากิจกรรมทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของไทยใหแพรหลาย
ไปทั่วโลกอีกดวย
๓. บรรจุความรู การเรียนรู ดานศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีไทย
ไวในหลักสูตรการศึกษาทั้ง ๓ กลุมสายการศึกษา
๔. จะใชสื่อทุกแขนงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนอินเตอรเน็ต และโลกของเครื่องมือ
สื่อสารทั้งหมด ใหมีการเผยแพรความรู การเรียนรูดานศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ ใหเด็ก เยาวชน ประชาชน
คนไทยและตางชาติไดทราบถึงความดีของศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ ของไทย และควรเอาเปนแบบอยาง
ในการดํา รงชี พและประกอบสัม มาชี พ ให มีจิต ใตสํ านึกรั บผิด ชอบตอสั งคม ตนเอง บิดา มารดา
ครอบครัวและบุคคลอื่นตลอดเวลา
๕. สงเสริม สนับสนุนใหนโยบายดานนี้ ใหอยูคูกับสังคมไทย ใหการพัฒนาประเทศ พัฒนา
เศรษฐกิจ ควบคูกับการพัฒนาและรักษาสังคมที่ดี วัฒนธรรมที่ดี ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดี
ใหอยูกับประเทศไทยและคนไทยตลอดไป
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๖. จะไมส งเสริม สนับ สนุน กิจ กรรมและการพัฒนาประเทศที่เปน ภัยตอศาสนา สังคม
วัฒนธรรม ฯลฯ และจะปองกันและปราบปรามอยางตอเนื่องเอาจริงเอาจัง
นโยบายดานยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑. ไมสงเสริม สนับสนุนธุรกิจ สินคาบริการที่เปนภัยตอเด็ก เยาวชน สตรี และประชาชน
ทั้งทางตรงและทางออม
๒. จัดระเบียบธุรกิจ สินคาบริการเกี่ยวกับสถานบริการ ฯลฯ ที่มีอยูแลวใหอยูในกรอบของ
กฎหมาย กฎ กติกา เวลาที่เหมาะสม และควบคุมดูแลอยางใกลชิด
๓. ตอตานและสงเสริมใหมีการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและอบายมุขทุกรูปแบบ
๔. สงเสริม สนับสนุนใหมีการปองกันปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกชนิด เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๕. สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน สตรี ประชาชนทุกคน ใหมีกิจกรรมทางการกีฬา
ออกกําลังกาย ทํากิจกรรมเพื่อสังคมและการกุศล มีการศึกษา มีอาชีพ เพื่อไมใหเอาเวลาวางไปกระทํา
การในทางที่ผดิ กฎหมาย
๖. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและองคกรที่มีหนาที่ปองกันและปราบปรามการกระทํา
ผิดกฎหมาย ใหเขมแข็งและมีความพรอมทุกดาน เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีสวัสดิการ
ความเปนอยูที่เหมาะสม
๒.๒.๓ กลุมนโยบายดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
นโยบายดานพลังงาน
๑. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การใช พ ลั ง งานที่ สั่ ง ซื้ อ จากต า งประเทศอย า งประหยั ด และเกิ ด
ประโยชนที่สุด
๒. จะพัฒนาพลังงานธรรมชาติภายในประเทศมาทดแทนพลังงานน้ํามันและพลังงานที่สั่งซื้อ
จากตางประเทศ โดยจะนําโครงการพระราชดําริเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิ ด ตา ง ๆ เป น ตน แบบและต อ ยอดใหมี ป ริม าณและคุณ ภาพเที ยบเทา หรื อดี ก วา พลั งงานน้ํ า มั น
พลังงานกาซชนิดตาง ๆ และหรือพลังงานถานหิน หรือพลังงานชนิดอื่น ๆ ที่สั่งซื้อจากตางประเทศ
๓. สงเสริม สนับสนุนใหภาครัฐรวมมือกับภาคเอกชน ประชาชนใหชวยกันประหยัดพลังงาน
ใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชพลังงานที่ปราศจากมลพิษและที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
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๔. สงเสริม สนับสนุนใหทุนการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากทรัพยากร
ธรรมชาติ และไมกอใหเกิดมลพิษ ทั้งในรูปแบบบุคคล คณะบุคคล หรือองคกร
นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑. จะรักษาและปองกัน ทรัพยากรธรรมชาติมิใ หถูกทําลายและเสื่อมคา โดยไมกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ
๒. จะรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมที่ดีและพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เสียไปใหกลับมาดีใหคงอยูคูกับสังคม
และประเทศไทยตลอดไป
๓. สงเสริม สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทําลายสิ่งแวดลอมทุกรูปแบบ
๔. จะจัดตั้งโครงการ “คืนสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับสังคมและประเทศไทย” โดยดําเนินการ ๒ วิธี
๔.๑ วิธีที่ ๑ จะปองกัน และไมใ หมีการทําลายสิ่งแวดลอมที่ดีอีกตอไป ไมวาภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือประชาชน หากมีการทําผิดจะตองถูกระงับและถูกดําเนินคดีในทางอาญาและในทางแพง
ทันที
๔.๒ วิธีที่ ๒ จะดําเนินการรณรงค ปลูกฝงจิตสํานึก และเชิญชวนใหประชาชน ภาคเอกชน
ภาครัฐ และหนวยงานตาง ๆ รวมมือรวมใจและดําเนินการรักษา แกไข พัฒนาสิ่งแวดลอมดวยการปลูกปา
ลด ละ เลิก ทําลายสิ่งแวดลอม แตเรงสรางสิ่งแวดลอมที่เสียไปใหมีสภาพดีมากขึ้นกวาที่มีอยูในปจจุบัน
ทํากิจกรรมตอเนื่อง
๕. จะรณรงคใ หรักษาพัฒ นาสิ่งแวดลอมควบคูกับการปองกันและปราบปรามการทําลาย
สิ่งแวดลอมตลอดเวลาตอเนื่อง ไมใหเหมือนไฟไหมฟางหรือผักชีโรยหนา
๖. สงเสริม สนับสนุนใหแกไขกฎหมายใหมีบทลงโทษสูงขึ้นและใหประโยชนทางภาษีแก
ผูที่ รั ก ษาและพั ฒ นาสิ่ ง แวดลอ มและผู ที่ป ระกอบอาชี พ ประกอบธุร กิ จ ที่ ไ มใ ช วั ต ถุ แ ละอุ ป กรณ
ที่กอใหเกิดมลพิษและทําลายสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออมเปนพิเศษ
๗. จะรวมกับภาครัฐภาคประชาชนทั้งประเทศทําสิ่งแวดลอมใหดี ตั้งแตสิ่งแวดลอมในครอบครัว
ชุมชน หมูบาน ตําบล จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อใหคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
สามารถสรางผลผลิตสรางรายไดใหกับตนเองและประเทศชาติ และทําใหรัฐลดคาใชจายในดานการรักษา
พยาบาลเปนเงินจํานวนมากในแตละป โดยเฉพาะตองสั่งซื้อยา เครื่องมือแพทย อุปกรณทางการแพทย
และบุคลากรทางการแพทยจากตางประเทศ เมื่อประเทศมีสิ่งแวดลอมที่ดีประชากรไมออนแอ ประเทศไทย
ก็จะเขมแข็ง
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๒.๒.๔ กลุมนโยบายดานการกีฬา การสาธารณสุข
เหตุผลและที่มา
การเลน กีฬา การดูการเลนกีฬาเปนอาหารเสริม เปนสมุนไพรธรรมชาติ
ชนิดที่ดีที่สุดในโลก และเปนการปองกันการเกิดโรคชนิดตาง ๆ ที่ดีที่สุดทางหนึ่ง ทําใหคนเลนและ
คนดูกีฬารางกายแข็งแรง ใชเวลาใหเกิดประโยชน สมอง จิตใจและรางกายไดพัฒนาอยางถูกทาง เด็ก
เยาวชน ประชาชนไมหมกมุนไปในเรื่องที่ไรประโยชน รัฐลดคาใชจายในดานการรักษาพยาบาลทั้งระบบ
ลดคาใชจายในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม เพราะเด็ก เยาวชน ประชาชนเอาเวลาไปเลน
หรือดูกีฬานอกเหนือจากการเรียน การทํางานตามปกติ สามารถนําเงินที่เหลือหรือไมไดใชไปพัฒนาประเทศ
ที่จําเปนไดจํานวนมาก
นโยบายดานการกีฬา
๑. สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชน เลนและดูกีฬาอยางเต็มที่ ทั้งทางสนามแขงขัน
และผานสื่อตางๆ
๒. สงเสริม สนับสนุนใหภาคเอกชน สรางสนามกีฬา อุปกรณการแขงขัน บุคลากรเกี่ยวกับ
ผูเชี่ยวชาญทางกีฬาดานตาง ๆ ทั้งกีฬาประจําชาติและกีฬาสากล
๓. สนับสนุนและใหมีการยกเลิกภาษี ลดภาษีแกสินคา ธุรกิจดานการเลนกีฬา ทั้งการกอสราง
การวิจัย คนควา การผลิตอุปกรณการเลนการแขงขันกีฬาที่เปนประโยชนตอการออกกําลังกาย การดูการเลนกีฬา
ทั้งทางตรงและทางออม
๔. สงเสริม สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชน มีสถานที่เลนและดูกีฬา โดยภาครัฐจะเปน
ผูนํารวมกับภาคเอกชนใหเพียงพอทั่วถึงทั้งประเทศ
๕. สงเสริม สนับสนุนใหคนไทยเปนนักกีฬาสมัครเลน นักกีฬาอาชีพ ทั้งการแขงขันภายใน
ประเทศและตางประเทศ โดยรัฐ รวมกับภาคธุรกิจเอกชนสนับสนุน ทั้งดานเงิน ทุน อาชีพนักกีฬา
สวัสดิการตาง ๆ ตั้งแตเด็กเล็ก เยาวชน ประชาชนที่มีใจรัก มีพรสวรรค มีความตั้งใจดําเนินชีวิตดาน
การเลนกีฬาสมัครเลนและนักกีฬาอาชีพ โดยจัดตั้งโครงการ “นักกีฬาอาชีพ” หรือ “อาชีพนักกีฬา”
ใหมีความมั่นคงเหมือนอาชีพอื่น ๆ หรือมั่นคงกวา เชน ที่เราเห็นนักกีฬาอาชีพตางประเทศ
นโยบายดานการสาธารณสุข
๑. สงเสริ ม สนั บสนุน ใหมีการปองกัน การเกิดโรคภัยไขเจ็บ มากกว าการรักษาพยาบาล
โดยการสงเสริมการดูแลสุขภาพตั้งแตเรื่องสิ่งแวดลอม อาหาร การออกกําลังกาย เลนกีฬา การตรวจสุขภาพ
ประจําป
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๒. ยกเลิกโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค และจัดตั้งโครงการ “การประกันสุขภาพแกประชาชน”
รักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล (คลินิก) ทั่วไป สําหรับคนจน
คนไรอาชีพ คนจรจัด เทาเทียมกับการประกันสังคมของลูกจาง การประกันสุขภาพของขาราชการและ
พนักงาน ลูกจางรัฐวิสาหกิจ เปนตน
๓. สงเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาล อุปกรณเครื่องมือแพทย และบุคลากรทางการแพทย
ใหมีคุณภาพ ทันสมัย มีประสบการณและเพียงพอตอการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแตสถานีอนามัย
ประจําตําบล โรงพยาบาลประจําอําเภอ ประจําจังหวัด และศูน ยการแพทยแบบเครือขายใยแมงมุม
ชวยเหลือและสนับสนุนกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการ
แตควบคุมอัตราคาใชจายใหเปนธรรม
๒.๒.๕ กลุมนโยบายดานการเมืองการปกครอง
จัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินใหม
๑. เสนอใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายกําหนดกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นใหมใหเหมาะสมกับนโยบายของพรรค เชน การจัดทําเศรษฐกิจระบบใหม งบประมาณระบบคู
ระบบการเงินการคลัง และดานอื่น ๆ ของพรรค ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน โดยเอาความสําเร็จ
ของงานและผลประโยชนของประชาชนประเทศชาติเปนเปาหมายหลักในการแกไขกฎหมาย
๒. ยกเลิกกฎหมาย กฎ กติกา ระเบียบวิธีการทํางานหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่บุคลากรของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจทําอยู ที่เปนปญหาอุปสรรค ลาชา ไมทันสมัย ไมตรงใจประชาชน ทั้งหมดและสราง
ขึ้นใหม โดยนําระบบที่ทันสมัยและรวดเร็วที่ภาคเอกชนไดทําและพัฒนามากําหนดใชตอระบบราชการ
และรัฐวิสาหกิจทั้งหมดใหม
๓. พัฒนาในสวนที่ดีอยูแลวใหดีและทันสมัยยิ่งขึ้นตอไป ทั้งบุคลากร สถานที่ทํางาน อุปกรณ
เครื่องมือ และสิ่งจําเปนที่ใชประกอบการทํางาน เชน ไฮเทคโนโลยีตาง ๆ ใหมีคุณภาพ ปริมาณเทาเทียม
หรือเหนือกวาภาคเอกชน
๔. กระจายอํานาจทุกรูปแบบ รัฐบาลกลางเปนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเทานั้น
๕. ไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
๖. ไมขาย ไมจํานํา ไมจํานองสมบัติของชาติทุกชนิด
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จัดระเบียบการบริหารราชการใหม
๑. เลิก ลด ขั้นตอน แบบฟอรม เวลา ที่ไมจําเปน เปดบริการ “จุดเดียวเสร็จ” ทุกสวนราชการ
ทุกรัฐวิสาหกิจ ทั่วทั้งประเทศ
๒. ยกเลิกงาน และวิธีการทํางานที่ซ้ําซอน ซ้ําซาก ทั้งหมด
๓. เลิก ลด กฎ กติกา ที่เปนชองวางใหเกิดการฉอราษฎรบังหลวงทั้งระบบ
๔. ปรับทัศนคติแนวคิดใหขาราชการเปนผูรับใชประชาชน ไมใชเปนนายประชาชน
๕. กระจายงานใหประชาชน “บริการตนเอง เพื่อตนเอง” ถึงบาน ที่ทํางานและจุดบริการอื่น ๆ
๖. ใหภาคประชาชนเปนผูประเมินผลงานและตรวจสอบการทํางานภาครัฐอยางใกลชิด
๗. สงเสริม สนับสนุนองคกรและหนวยงานตรวจสอบ ปองกัน ปราบปรามการฉอราษฎร
บังหลวง โดยใหภาคประชาชนเปนกรรมการดวย
๘. พัฒนาคน พัฒนาระบบ พัฒนาการใหบริการ กระจายงานใหภาคเอกชนรับไปทํา แตรัฐ
เปนผูควบคุม เพื่อใหบริการรวดเร็วมีคุณภาพยิ่งขึ้น ประหยัดงบประมาณ สรางอาชีพมากขึ้น
๙. กําหนดเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจใหเทากับ
ภาคเอกชน โดยนําระบบการทํางาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ระยะเวลาที่ทํางาน การประเมินผลงาน
เชนเดียวกับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนเปนผูประเมิน
๑๐. ใหภาคประชาชนเปนผูประเมินผลงานและตรวจสอบการทํางานภาครัฐอยางใกลชิด
๒.๒.๖ กลุมนโยบายดานความมั่นคง
๑. สรางความมั่นคงภายในประเทศทุกดาน เนนการปองกันเปนหลักปราบปราม
บังคับใชกฎหมายอยางตรงไปตรงมาเด็ดขาดรวดเร็ว
๒. นํานโยบายดานเศรษฐกิ จ การศึ กษา สังคม แรงงาน ฯลฯ มาเสริมสร าง
สนับสนุนเพื่อลดการกออาชญากรรมและกระทําความผิดตาง ๆ
๓. สง เสริม สนั บ สนุน กระบวนการยุ ติ ธ รรมทุ กขั้ น ตอนให ยุติ ธ รรม
เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได
๔. สนับสนุนใหนําระบบการไตสวนมาใชกับกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต
ชั้นตํารวจ อัยการ ศาล องคกรอิสระ และองคกรเกี่ยวกับกระบวนการการกระทําความผิดอื่น ๆ คือ
ผูกลาวหาตองเปนผูพิสูจนความผิดไมใชใหผูถูกกลาวหาเปนผูพิสูจนความจริงดังเชนระบบปจจุบัน เพื่อ
ปองกันการกลั่นแกลงและสรางพยานเท็จเอาเปรียบประชาชน
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๕. สนั บ สนุ น ให แ ก ก ฎหมายให ป ระชาชนเป น ผู เ สี ย หายทางอ อ มได
ปองกันภาครัฐละเลยหรือชวยเหลือผูกระทําผิดหรือกลั่นแกลงประชาชนที่ไมมีทางตอสู สามารถรองทุกข
ฟองไดเอง แมไมใชผูเสียหายโดยตรง
๖. ตั้งคณะกรรมการอิสระสอบสวนหรือศาลพิเศษ เพื่อดําเนินการสอบสวน
กรณีผูมีหนาที่ทางกระบวนการยุติธรรมเปนผูกระทําความผิดหรือถูกกลาวหาเสียเอง โดยใหภาคประชาชน
เปนกรรมการดวย
๗. สงเสริม สนับสนุนใหองคกรและบุคลากรเกี่ยวกับความมั่นคง เชน ตํารวจ
ทหาร อัยการ และศาล มีสถานที่ทํางาน อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือตาง ๆ อยางเพียงพอ ทันสมัย
มีเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ สมกับที่ทํางานเกี่ยวกับความมั่นคงและเสียสละ รวมทั้งพัฒนา
ใหบุคลากรมีความรู ความชํานาญ มีคุณภาพสรางความมั่นคงและความอบอุนใหประชาชน
๘. สงเสริม สนับสนุนดานการปองกันประเทศใหมีคุณภาพทั้งกําลังพลและ
อาวุธยุทโธปกรณเทาเทียมหรือเหนือกวาประเทศอื่น และอยูดวยกันกับนานาชาติอยางสันติวิธี เทาเทียม
เสมอภาค มีศักดิ์ศรี
๒.๒.๗ กลุมนโยบายดานสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
๑. สนับสนุนใหยึดผลประโยชนของชาติและประชาชนเปนสําคัญในการเจรจา
ทางการคา ทางการทูต เปนมิตรกับทุกประเทศ
๒. สนับสนุน ใหปฏิบัติตามพัน ธสัญญา สนธิสัญญาและมติขององคกร
ระหวางประเทศเชนเดียวกับนานาประเทศ
๓. จะรวมมือกับนานาชาติและองคกรความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อสราง
ความสันติสุขของมวลมนุษยโลกและเคารพสิทธิ บูรณภาพแหงดินแดนของแตละประเทศอยางเทาเทียมกัน
๔. สงเสริม สนับสนุนใหมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทั้งตัวองคกรและ
ตัวบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศและสวนราชการที่เกี่ยวกับการทูต การคา และสิทธิตาง ๆ
ที่ประเทศและประชาชนจะไดรับหรืออาจเสียหายใหมทั้งหมด โดยใหภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารราชการระหวางประเทศอยางใกลชิด เพราะการคาระหวางประเทศเปนหัวใจสําคัญของ
งานตางประเทศ จึงตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแบบยกเครื่องใหม
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๒.๓ นโยบายฉุกเฉิน
เปนปญหาเรงดวนที่ตองผลักดันใหรัฐทําทันที เพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหาย
หรือผลประโยชนของประชาชน เชน
๑. เสนอใหรัฐแกปญหาที่สําคัญของชาติ กระทบผลประโยชนของประชาชนและ
ประเทศชาติ เชน การทุจริตทุกรูปแบบ โดยเฉพาะที่เกิดจากรัฐบาล นักการเมือง ขาราชการการเมือง
ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจที่รวมมือกับนักการเมืองกระทําผิดสะสมมานาน
๒. เสนอใหนํานโยบายและมาตรการของพรรคไปใชปองกันและปดชองวางที่เปนสาเหตุ
ใหเกิดปญหาของชาติซ้ําซาก และยังมิไดแกไขใหสําเร็จ เชน การฉอราษฎรบังหลวง การบริหารราชการ
ที่ไรประสิทธิภาพ
๓. ปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางงบประมาณ ปรับโครงสรางระบบภาษี
จัดตั้งศูนยกลางทางการเงินฯ ปรับโครงสรางสังคมฯ ปรับโครงสรางกฎหมายเกี่ยวกับสวนราชการและ
ปรับโครงสรางวิธีการบริหารราชการแผนดิน ปรับโครงสรางกระบวนการยุติธรรม และองคกรตรวจสอบ
ใหเขมแข็ง
๔. ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองและการประเมินผลงาน
ตรวจสอบการทํางานการใชงบประมาณอยางใกลชิด
๕. เรงรัดแกไขความยากจน สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน และเปลี่ยน
วิธีการชวยเหลือประชาชนจากการทําใหเบ็ดเสร็จ เปนการใหประชาชนคิดเอง ทําเอง รัฐสนับสนุน
๖. ยกเลิกโครงการที่สงเสริมใหประชาชนสรางหนี้โดยไมกอใหเกิดผลผลิตที่เกิดรายได
มูลคาเพิ่ม ใชจายฟุมเฟอย ใหนําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนเสาหลักในการสรางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และนําโครงการพระราชดําริมาเปนตัวอยางและตอยอด
๒.๔ นโยบายโครงการพิเศษเฉพาะ
พรรคไดศึกษาขอดีขอเสียของการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและฝายตาง ๆ
มาพิจารณากําหนดเปนนโยบายพิเศษเฉพาะ เพื่อเสนอตอรัฐนําไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอประเทศชาติและ
ประชาชนตลอดเวลา เชน โครงการ “หมูบานชุมชนพัฒนา” ยกระดับชุมชนแออัด คนไรที่อยูอาศัย
คนจรจัด คนจิตบกพรอง คนพิการ ใหเขามาอยูในระบบที่สามารถควบคุมไดและปองกันการกอปญหาสังคม
โครงการ “จราจรเพื่อประชาชน” ใครทําก็ไดขอใหประชาชนไดประโยชน โครงการ “ประกันสุขภาพ
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ประชาชนคนรากหญา อาชีพอิสระ พอคาแมขาย หาบเร แผงลอย” โดยยกเลิกโครงการ ๓๐ บาท
รักษาทุกโรค โครงการ “ประกันการศึกษา ประกันการมีงานทําทุกคน” และโครงการ “สรางงานสรางอาชีพ
ใหกับคนจน คนจรจัด คนไรอาชีพ คนไรสัญชาติ” เพื่อลดปญหาอาชญากรรม สรางสังคมที่ดี เปนตน
๒.๕ นโยบายดานอื่น ๆ
๑. จะแกไขและขจัดปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศทุกดานตามนโยบายและ
สัญญาประชาคมอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ ทันใจประชาชนตรงประเด็น
๒. จะเสนอรายงานผลงานและปญหาอุปสรรคการทํางานการเมืองการปกครองตอ
ประชาชน ผานสื่อฯ รัฐสภา และวิธีอื่น ๆ เพื่อใหเจาของประเทศไดรับทราบ และแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาใหตรงใจประชาชนตอไป
สืบเนื่องจากเจตนารมณ จุดมุงหมายและนโยบายดังกลาว พรรคทางเลือกใหมจึงจะยึดถือเปน
แนวปฏิบัติตอไปดวยอุดมการณที่วา “พรรคทางเลือกใหม ตรงไปตรงมา”
๒. เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่ม เติมโดยขอบังคับ
พรรคมวลชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
ขอบังคับพรรคมวลชน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่
๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําปพรรคมวลชน ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ มีมติใหเปลี่ยนชื่อพรรคจาก “พรรคมวลชน” เปน “พรรคทางเลือกใหม”
เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แ กไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับพรรคมวลชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคมวลชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใ ชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓ ของขอบังคับพรรคมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความ
ดังตอไปนี้แทน
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“ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคทางเลือกใหม” ใชอักษรยอเปนภาษาไทยวา
“ทลม.” ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “NEW ALTERNATIVE PARTY” ใชอักษรยอเปนภาษาอังกฤษวา
“NP.” ใชภาพเครื่องหมาย คือ ตัวอักษรชื่อพรรคเปรียบเสมือนเปนลําเรือ และมีแถบสีขนานลําเรือ
เปรียบเสมือนเปนใบเรือ มีชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปรากฏลักษณะคําอธิบายตามขอ ๔ และขอ ๕
แหงขอบังคับนี้”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของขอบังคับพรรคมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคทางเลือกใหมใช ดังนี้

”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของขอบังคับพรรคมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ คําอธิบายภาพเครื่องหมาย “พรรคทางเลือกใหม” ประกอบดวย
(๑) ตัวอักษรชื่อพรรคเปรียบเสมือนเปนลําเรือ
(๒) มีแถบสีขนานลําเรือเปรียบเสมือนเปนใบเรือ
หมายถึง เรือทุกชนิดที่จะบรรทุกภารกิจหนาที่ของประเทศและของประชาชนเพื่อนําไปสูจุดหมาย
ปลายทาง ปราศจากปญหา และอุปสรรคใด ๆ”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๖ ของขอบังคับพรรคมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยขอบังคับพรรคมวลชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๖ ตรายาง “พรรคทางเลือกใหม” ใชภาพเครื่องหมายเชนเดียวกับขอ ๔ แตมีสีเดียว
ดังภาพ
”
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ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๕๓ ของขอบังคับพรรคมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ ๕๓ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
จากสมาชิก สามัญ ซึ่งมี ภูมิ ลํา เนาตามหลักฐานทะเบีย นราษฎร และมี อายุไ มต่ํา กว ายี่ สิบป บริ บูร ณ
ในสาขาพรรคนั้นมีจํานวนไมต่ํากวาเจ็ดคน แตไมเกินสิบคน ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการสาขาพรรค
คณะกรรมการสาขาพรรคอยูใ นตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก”
ขอ ๘ บรรดาขอบังคับพรรค ระเบียบ คําสั่ง หรือนิติสัมพันธอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่มี คําวา
“พรรคมวลชน” ใหเปลี่ยนเปน “พรรคทางเลือกใหม” ทั้งหมด
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ดังกลาวขางตนแลว ตามนัยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

