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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
และกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรไทย
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคเกษตรกรไทย
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๒๓ คน ตอมาไดมีประกาศ
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรไทย ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
ทําใหมีคณะกรรมการบริหารพรรค จํานวน ๓๙ คน นั้น
บัดนี้ พรรคเกษตรกรไทยไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๑. กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง ตามขอบังคับพรรคเกษตรกรไทย พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒๙ (๖) เนื่องจากขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคติดตอกันสามครั้ง ไดแก ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๙
และครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จํานวน ๒ คน ดังนี้
๑.๑ นายธนินทร กุลศรีวนรัตน
รองหัวหนาพรรค
๑.๒ นายเกียม ฮมภาลาด
กรรมการบริหารพรรค
๒. นายคงกฤษณ พรมเสนสา ลาออกจากตําแหนง กรรมการบริหารพรรค ตามหนังสือลาออก
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙
๓. ที่ประชุมใหญสามัญประจําปพรรคเกษตรกรไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๔๙ มีมติ ดังนี้
๓.๑ เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคเกษตรกรไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเพิ่มขอความ จํานวน ๒๔ ขอ
ดังนี้
นโยบายพรรคเกษตรกรไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคเกษตรกรไทย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําปพรรคเกษตรกรไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ ไดมีมติใหเพิ่ม เติม นโยบายพรรคเกษตรกรไทย
โดยเพิ่มความ ดังตอไปนี้
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๑. พลีชีพเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
๒. จัดตั้งสถาบันคุณธรรมนําการเมือง มีความซื่อสัตยตอประชาชน
๓. จัดตั้งสถาบันสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จัดตั้งสถาบันเกษตรกรแหงชาติ
๕. จัดตั้งกองทุนเกษตรกร เพื่อเกษตรกร
๖. จัดตั้งธนาคารหมูบานใหกูยืมฉุกเฉินระยะสั้น หมูบานละไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗. สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
๘. สงเสริมระบบสหกรณ เพื่อแกปญหาการผลิต การแปรรูป และการตลาดของเกษตรกร
๙. เกษตรกรอายุ ๖๐ ปขึ้นไป มีเงินเลี้ยงชีพเดือนละ ๑,๔๐๐ บาท
๑๐. คนพิการมีเบี้ยเลี้ยงชีพเดือนละ ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
๑๑. เรียนฟรี อนุบาล ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อายุตองไมเกิน ๒๕ ป
๑๒. รักษาฟรีทุกโรค บัตรประชาชนใชไดทุกสถานพยาบาลในประเทศไทย
๑๓. ปลดหนี้เกษตรกร
๑๔. เรงออกเอกสารสิทธิ์ จัดที่ดินทํากิน โดยยึดแนวเกษตรทฤษฎีใหม
๑๕. ปราบปรามคอรัปชันอยางเด็ดขาด
๑๖. สรางงาน สรางรายได กระจายประโยชนสุขสูชนบทแบบยั่งยืน “หนึ่งหมูบาน หนึ่งโรงงาน”
๑๗. จัดระเบียบการสงแรงงานไปตางประเทศ
๑๘. จัดตั้งโครงการชลประทานระบบทอ เพื่อสงน้ําเขาสูนา ไร สวน อยางทั่วถึง
๑๙. จัดตั้งสถานีโทรทัศนเพื่อการเกษตร และสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
๒๐. สงเสริม ใหตั้ง โรงงานผลิตน้ํ ามันเอทานอลจากมั น สํา ปะหลัง ออย มะพรา ว ปาล ม
สบูดํา ฯลฯ
๒๑. สงเสริมใหตั้งโรงงานปุยอินทรียชีวภาพทุกตําบล เพื่อเกษตรปลอดสารพิษ
๒๒. สงเสริมการขุดคลองคอดกระเพื่อเปนศูนยกลางการขนสง
๒๓. รัฐวิสาหกิจเปนทรัพยสินของแผนดิน ไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด
๒๔. สนับสนุนกิจกรรมกองทัพและจัดตั้งอาสาสมัครปองกันตนเองใหเขมแข็ง
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๓.๒ เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม จํานวน ๓ คน ดังนี้
๓.๒.๑ นายสุพร วัฒนาเอี่ยวสกุล
กรรมการบริหารพรรค
๓.๒.๒ นางแสนสุข อินทรวิศิษฏ
กรรมการบริหารพรรค
๓.๒.๓ นายเจริญสิทธิ์ ศรีจําปา
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได ต อบรั บ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายพรรค และกรรมการ
บริหารพรรคเกษตรกรไทยดังกลาวขางตนแลว ตามนัยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

