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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคไทยชวยไทย
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคไทยชวยไทย
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ นั้น
บัดนี้ พรรคไทยชวยไทยไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา ในคราวประชุมใหญสามัญ
ประจําปพรรคไทยชวยไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวัน ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ มีม ติเปลี่ยนแปลง
นโยบายพรรคไทยชวยไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเพิ่มเติม ดังนี้
ขอ ๑ นโยบายดานเศรษฐกิจ
(๑) พรรคจะดําเนินการเรงรัดเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนดานการเงิน
การคา การลงทุน และคาครองชีพที่กําลังอยูใ นสภาวะชะลอตัวอยางรุน แรง กอปญหาทางสังคมที่มี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน
(๒) พรรคจะสรา งสรรคความเจริญ รุงเรื องทางเศรษฐกิจ ของประเทศอยางมีเสถี ยรภาพ
ลดชองวาง และขจัดความยากจนในประเทศใหลดนอยลง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๓) พรรคจะสนับสนุน ฟน ฟูการแกไขภาคเศรษฐกิจของประเทศที่มีปญหาโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่ดอยประสิทธิภาพ การแขงขันการเกษตรที่มีผลผลิตต่ํา
(๔) พรรคจะสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมสงออกเพื่อเพิ่มรายได
(๕) พรรคตองมุงเนนขยายการลงทุนสูรายยอยเพื่อการสงออก กลุมรายยอย ไดแก กลุมอุตสาหกรรม
ขนาดยอม-เล็ก เพื่อเพิ่มฐานการผลิตไปสูกลุมผูมีประสบการณ แตไมมีทุนมาดําเนินการ
ขอ ๕ นโยบายดานการเกษตร
(๑) พรรคจะสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินใหแกเกษตรกรผูยากจนและไมมีที่ทํากินใหเพียงพอ
ตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
(๒) พรรคจะสงเสริมเกษตรกรในกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมแปรรูป
และการแปรรูปพืชผลเกษตร
(๓) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใหแกเกษตรกร โดยสนับสนุน
กระบวนการถายทอดความรูวิชาการ ขอมูลสําคัญแกเกษตรกร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๓๓ ง

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙

(๔) พรรคจะสงเสริมดานการวิจัยพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว และการประมงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต
(๕) พรรคจะส งเสริมและฟนฟู ระบบการผลิ ต การเกษตร เน นการใช ทรั พยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน และมีผลกระทบตอระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ตามความตองการของตลาด
(๗) พรรคจะดูแ ลแกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ํา และปองกัน เกษตรกร
ถูกเอารัดเอาเปรียบ
(๘) พรรคตองมุงปรับโครงสรางการผลิตและการเพิ่มมูลคาผลผลิตดานเกษตรใหสอดคลองกับ
การปรับโครงสรางหนี้ ดวยการถายทอดเทคโนโลยีลงสูชุมชน
๘.๑ การปรับโครงสรางการผลิต
(๑) จะตองเรงรัดแกไขระเบียบ กฎหมายที่ไมเปนธรรมแกผูผลิต
(๒) เงินกูเพื่อการผลิตดานเกษตร ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ ๓ ตอป
(๓) ลดภาษีการนําเขาปจจัยการผลิต เพื่อลดตนทุนของผูผลิต
๘.๒ การเพิ่มมูลคาผลผลิต
(๑) เนนการแปรรูปกอนจําหนาย
(๒) เนนใหผูผลิต คือ ผูสงออก
(๓) เนนการประกันราคาพืชผลของผูผลิต
๘.๓ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(๑) เทคนิคการผลิต
(๒) การพัฒนาและขยายพันธุพืชและสัตว
(๓) วิธีการแปรรูปและการเก็บรักษาผลผลิต
ขอ ๖ นโยบายดานการศึกษา
(๑) พรรคจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสใหทั่วถึงคนทุกกลุม
เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคน ใหมีขีดความสามารถและเปนแรงผลักดันทีส่ าํ คัญตอการพัฒนา
ประเทศ
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(๒) พรรคจะสนับสนุนการจัดการศึกษาชั้นอนุบาลหรือกอนประถมศึกษา เพื่อใหเด็กไดเขาเรียน
อยางทั่วถึง
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหความรูแกพอแม และครอบครัวในการวางฐานเบื้องตนของชีวิต
และเตรียมความพรอมใหแกเด็กกอนเขาเรียน
(๔) พรรคจะสงเสริมการจัดการศึกษา โดยเนนการมีความรูคูคุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพและการจัดการศึกษาแกผูดอยโอกาส
(๕) พรรคจะส งเสริมการศึ กษาขั้น พื้น ฐานภาคบังคั บ และสนั บสนุ นการกระจายโอกาส
ทางการอุดมศึกษาไปยังสวนภูมิภาค
(๖) พรรคจะสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
อยางกวางขวาง เพื่อใหผูที่อยูในวัยแรงงานไดรับการศึกษา
(๗) พรรคจะพัฒนาการศึกษาวิชาชีพที่ไดรับการยกยองและการพัฒนาครู เนนการผลิตครู
ในสาขาที่ขาดแคลน
(๘) พรรคจะสงเสริมพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยกยอง และการพัฒนาครูในสาขาที่ขาดแคลน
(๙) พรรคตองขยายโอกาสทางการศึกษาดวยการเรียนฟรีสูชุมชนอยางทั่วถึง โดยเนนการศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษาเฉพาะอาชีพ โดยเฉพาะชุมชนที่อยูไกลความเจริญหรือผูดอยโอกาสประกอบอาชีพ
เฉพาะพื้นที่
ขอ ๗ นโยบายดานการสาธารณสุข
(๑) พรรคจะสงเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพในภูมิภาค พัฒนาบุคลากร
ในดานการรักษาพยาบาล
(๒) พรรคจะสนับสนุนองคกร ประชาชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขใหเขามามี
บทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัย
(๓) พรรคจะสนับสนุนใหความรูการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคเอดสแกครอบครัว
และชุมชนใหรูจักการปองกัน และแกไขปญหาดวยตนเอง
(๔) พรรคจะสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนใหอยูระดับมาตรฐานความปลอดภัย
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(๕) พรรคจะสนับสนุนมาตรฐานการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยจากการบริโภค
อาหาร ยา สินคา และผลิตภัณฑ
(๖) พรรคตองเนนการประกันสุขภาพและบริการรักษาฟรีผูมีรายไดนอย รวมถึงผูใชแรงงาน
โดยเฉพาะกลุมอาชีพเกษตรกรที่อยูหางไกลโรงพยาบาล จะตองไดรับการดูแลดานสาธารณสุขโดยถวนหนา
ดวยการเปดสถานีอนามัยทุกแหงบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใหครบทุกตําบลทั่วประเทศ
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคไทยชวยไทยดังกลาว
ขางตน แลว ตามนัยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

