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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และกรรมการบริหารพรรค
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจง
การจัดตั้งพรรคมัชฌิมา ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมา
จํานวนทั้งสิ้น ๘ คน นั้น
บัดนี้ พรรคมัชฌิมาไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีที่ประชุมใหญสามัญพรรคมัชฌิมา
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ไดมีมติ ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
นโยบายพรรคมัชฌิมา
(แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๐
คําประกาศเจตนารมณ
สถานการณโลกทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไดสรางผลกระทบอยางรุน แรงกับ
สังคมไทยอยางไมเคยปรากฏมากอน นับแตวิกฤตการณดานพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง จนยุคสมัยแหงการใชพลังงานน้ํามันราคาถูกไดจากโลกและสังคมไทยไปอยางสิ้นเชิง
สงผลกระทบใหเศรษฐกิจของโลกและไทยชะลอตัว ซ้ําเติมดวยปญหาโรคระบาดในคนและสัตว ทัง้ โรคซาร
และไขหวัดนกที่ขยายตัวไปทุกภูมิภาคของโลก ภัยคุกคามจากการกอการรายในทุกรูปแบบที่กระจายตัว
ไปยังทุกแหง อีกทั้งภัยจากธรรมชาติ ทําใหประเทศไทยตองปรับตัวเพื่อใหรอดพนจากผลกระทบดังกลาว
ขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ยังตองเผชิญกับปญหานานัปการของภายในประเทศ อาทิ
ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การสงออกชะลอตัว ความตกต่ํา
ของตลาดทุนในประเทศ ปญหาหนี้สินในภาคครัวเรือน ปญหาการวางงาน ปญหาทางสังคมในทุกมิติ
ทวีความรุนแรงขึ้น ปญหาการปฏิรูปการเมืองที่ยังไมบรรลุผล กอใหเกิดการบิดเบือนในการใชรัฐธรรมนูญ
องคกรอิสระตาง ๆ ไมสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ การผูกขาดในทางการเมืองและทางธุรกิจ
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
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แตกระบวนทัศนทางดานความคิดที่เขาใจถึงแกนแทของปญหาเทานั้น ที่จะชวยขับเคลื่อน
ประเทศไทยของเราใหกาวขามพนวิกฤต และผานผลกระทบที่กําลังถาโถมเขาใสประเทศไดอยางภูมิใจ
การบริหาร และการจัดการประเทศชาติที่ผานมา ไมสามารถแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชน
ไดอยางที่หลายฝายคาดหวัง จนพี่นองประชาชนตางเบื่อหนายและสิ้นศรัทธาตอระบบพรรคการเมือง
สรางเจตนคติที่ไมดี ซึ่งกัดกรอนสังคมไทยใหเกิดความแตกแยกแบงฝาย แตดวยเอกลักษณของสังคมไทย
ที่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันครอบครัว ชุมชน และความรักในอิสรภาพ จึงทําใหสงั คมไทย
ไดแสวงหาทางออกไดอยางลงตัวตลอดมา พรรคมัชฌิมาเห็นวาวิถีไทยนี้ เปนแนวทางแกไขปญหาได
อยางสันติและยั่งยืนสืบไป
พรรคไดกอตั้งขึ้น เพื่อจะนําเอาพลังแผนดินที่มีอยูในสังคมไทยมาบูรณาการ เพื่อระดมความคิด
เรงรังสรรคแนวทางการแกไขปญหาของประเทศชาติและประชาชนอยางเปนรูปธรรมและเปนจริงได
ควบคูกับการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใหม โดยไมเดินตามวิธีเดิม ซึ่งดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ที่ไมสรางสรรค มุงแตการเผชิญหนา การทาทาย และการโจมตีกันอยางขาดสติ นําประเทศชาติและ
สถาบันมาเปนเครื่องมือทําลายลางกัน ซึ่งนับวันจะยิ่งทําใหประเทศชาติถลําลึก จมดิ่งในหุบเหวแหงวิกฤต
จนยากที่จะเยียวยาใหกลับคืนได หากปลอยใหดําเนินไปตามยถากรรมอยางที่เปนอยูตอไป นอกจาก
ประเทศชาติจะตองเผชิญหนากับการทาทายที่ลอแหลมตอการลมสลายแลว พี่นองประชาชนทุกหมูเ หลา
ก็ตอ งเผชิญหนากับความยากลําบากที่เลวรายอยางสุดคะเน หากไมมีการแกไขอยางถูกตองและถูกวิธี
พรรคจึงเชื่อมั่นวา หากคนไทยรวมกันผนึกกําลังดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การหันหนา
เขาหากัน ลดการเผชิญหนาและการทาทายลงอยางมีสติ จะทําใหสังคมไทยมีพลัง โดยใชแนวคิดของ
นโยบายใหม ที่มุงพัฒนาชาติอยางถูกวิธี ประยุกตกับพื้นฐานแหงความรู สติปญญา ตลอดจนทักษะ
ที่เขาถึงรากเหงาแหงปญหาและการทันตอสถานการณโลก จะชวยสรางสังคมไทยและประเทศไทยของ
เราใหกาวพนวิกฤต มีความเจริญรุงเรืองอยางเขมแข็ง มั่นคง จนสามารถปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกสวน
ของสังคมไทยใหสมดุลและยั่งยืน
พรรคจึงเสนอแนวทางแกไขปญหาและฟนฟูประเทศ ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ ยึดมั่น และดํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
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๑.๒ สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศ โดยการยกฐานะการปกครอง
สวนทองถิ่นทุกระดับใหเปนนิติบุคคล
๑.๓ สงเสริมใหมีการรับและเผยแพรขาวสารตาง ๆ แกประชาชนอยางกวางขวาง ในวิถีที่เปน
ประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และสิทธิที่จะรับรูขาวสารขอมูล
อันเปนจริง ทั้งนี้ โดยไมขัดตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๑.๔ สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขความบกพรองในสังคม และชวยพัฒนา
ประเทศ ตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย สามารถตรวจสอบและควบคุมการทํางานของราชการ
และฝายบริหาร รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งองคกรพัฒนาเอกชน
๑.๕ ปฏิรูประบบราชการ และดําเนินการปองกันปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงอยางเด็ดขาด
และจริงจัง ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สรางระบบการตรวจสอบพนักงาน
ของรัฐทุกระดับอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเปดโอกาสใหภาคประชาชนมามีสวนรวมดวย
อยางเปนรูปธรรม
๑.๖ ปรับปรุงและสงเสริมกลไกการทํางานของระบบรัฐสภาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทัง้
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา เพื่อเสริมสรางความพรอมดานขอมูลแกสมาชิกรัฐสภา
และประชาชน
๑.๗ สงเสริมใหมีการกระจายอํานาจจากสวนกลาง โดยใหมีการเลือกตั้งผูบริหารในทุกระดับ
ใหทองถิ่นมีอํานาจตัดสินใจ และมีสวนรวมในการพัฒนา ตามโครงการที่จะกําหนดโดยทองถิ่นเอง
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในแตละทองถิ่น
๑.๘ เรงรัดแกไขกฎหมาย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น และปรับปรุง
เงินอุดหนุน เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ตลอดจนเพิ่มความพรอมใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น
และใหมีการจัดแบงรายไดอยางเหมาะสม
๑.๙ ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงกฎหมายรับรอง
สิทธิของประชาชนในการรับรูขาวสารของทางราชการ
๑.๑๐ พัฒนาระบบดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหการใชสื่อเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดตอสังคม ชุมชน และตอประชาชนอยางแทจริง
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๑.๑๑ สนับสนุนใหประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน มีสวนรวมในการพัฒนา
ทางการเมือง และในการตัดสินใจประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม และทรัพยากร
ของชาติ
๑.๑๒ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ลาสมัย ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจจุบัน โดยยึดถือปรัชญา ภูมิปญญาไทยและมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๑๓ ลดขั้นตอนการทํางานของระบบราชการ เพื่อความรวดเร็วและเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
๑.๑๔ พรรคจะดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
๑.๑๕ สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวยการยกระดับสถานะองคการบริหารสวนทองถิ่น
ใหสูงขึ้นตามภารกิจ
๑.๑๖ สงเสริมการปรับรายได คาตอบแทนและสวัสดิการของขาราชการทุกระดับ เจาหนาที่
ของรัฐ ฝายปกครองและอาสาสมัครทองถิ่น
๒. นโยบายดานการเกษตรและปาไม
๒.๑ ปฏิรูปโครงสรางการผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุนใหเกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูก
พืชเชิงเดี่ยวที่มีปญหาดานการตลาด มาปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสานที่หาตลาดไดงาย ราคาดี เหมาะสม
กับพื้นที่ และมีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพและทรัพยากรในทองถิ่น และลดการใชสารเคมี
ที่มีพิษภัยตอสุขภาพของประชาชนทุกรูปแบบ
๒.๒ สงเสริมและริเริ่มใหเกษตรกรทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมเพื่อการชวยเหลือตนเอง
โดยจัดหนวยงานลงไปใหความรูและชวยเหลือแกเกษตรกร เชน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
๒.๓ พัฒนาและจัดสรรระบบชลประทานใหสามารถสงน้ําเขาไปยังสวนไรนาของเกษตรกร
อยางเปนธรรมและเพียงพอตอการประกอบอาชีพ ทั้งโดยการใหการสนับสนุนจากสวนกลางหรือจากใน
ทองถิ่นเอง โดยเนนการจัดการน้ําอยางประหยัด
๒.๔ จัดงบประมาณอุดหนุน เพื่อสามารถกําหนดใหเกษตรกรขายสินคาไดในราคาที่เหมาะสม
มีการประกันราคาขั้นต่ํา และจําหนายผลผลิตทางการเกษตรใหไดในราคาที่เปนธรรม หรือใชมาตรการ
อื่นใด นับแตระดับทองถิ่นที่จะปกปองราคาของสินคาเกษตรไดอยางถาวร
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๒.๕ แกไขปญหาและปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกร หรือพักการชําระหนี้ไวชั่วคราว ตลอดจน
สนับสนุนแนวทางกองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตร
๒.๖ สงเสริมใหจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนการสงเสริมใหเอกชนลงทุน
ในดานการเกษตรออกไปสูชนบท เชน โรงงานไฟฟาชีวะมวล โรงสีชุมชน โรงปุยชุมชน
๒.๗ สงเสริมและพัฒนาใหระบบสหกรณการเกษตรมีความเขมแข็ง ใหมีการจัดการแบบ
ธรรมาภิบาลและจัดการเชิงธุรกิจ
๒.๘ จัดตั้งตลาดกลางเกษตรระดับอําเภอ จังหวัดและภาค ใหมีบุคลากรและหนวยราชการ
รับผิดชอบ ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
๒.๙ ปรับปรุงบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด เพือ่ ใหใชเปน
สถาบันที่ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตร และการพัฒนาชนบทอยางแทจริง โดยการให
สินเชื่อเพื่อการเกษตร และใหมีดอกเบี้ยผอนปรน
๒.๑๐ ดําเนินการปฏิรูปที่ดินอยางเรงดวนและจริงจัง เพื่อใหเกษตรกรที่ทําการเกษตรอยางแทจริง
มีที่ดินเปนของตนเอง
๒.๑๑ การพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการอนุรักษและปลูกปาทดแทน ตลอดจน
การอนุรักษสัตวปา สัตวน้ํา ใหสอดคลองกับระบบนิเวศวิทยา โดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจัง
และทั่วถึง
๒.๑๒ สนับสนุนโครงการปลูกปาไมโตเร็วในเขตพื้นที่ที่ปริมาณน้ําฝนตกนอย เพื่อนําไมโตเร็ว
ไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกําลังกระแสไฟฟา และสงเสริมพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนตกมาก ปลูกยางหรือ
ปลูกปาลมน้ํามัน
๒.๑๓ สงเสริมการเลี้ยงสัตว ๗ ประเภท ไดแก โค (โคเนื้อ โคขุน โคนม) กระบือ ไก สุนขั
แมว นก (นกเขา นกกรงหัวจุก) ปลา โดยการปรับปรุงพันธุสัตวใหเพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและคุณภาพ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการประกวดพันธุสัตวเพื่อการพัฒนาพันธุ สงเสริมใหมีตลาดกลางคาสัตวเลี้ยง
ปรับปรุง แกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการสงออกใหสะดวก
๒.๑๔ เรงรัดใหกรมที่ดินจัดการปฏิรูปการบริหารจัดการ พัฒนาระบบขอมูลที่ดิน ทะเบียนที่ดิน
และใชแผนที่ที่ดิน มาตราสวน ๑:๔,๐๐๐ ใหนําระบบคอมพิวเตอร โดยมีพื้นฐานการจัดรังวัดมาตรฐาน
เดียวกับระบบ GPS เพื่อเปนขอมูลบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของชาติเพื่อใชประโยชนรว มกัน
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๒.๑๕ เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประชาชนไดรับประโยชน โดย
การเพิ่มงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร ตลอดทั้งการประชาสัมพันธใหประชาชนใหความรวมมือ
และใหองคการบริหารสวนทองถิ่นรวมเปนเจาหนาที่ในการดําเนินการออกโฉนดที่ดิน ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
๒.๑๖ ดําเนินการจําแนกที่ดิน พื้นที่สงวนหวงหาม และพื้นที่ทําประโยชน เปนที่ดิน ส.ป.ก.
๔-๐๑ ที่ดินสาธารณประโยชนของกรมที่ดิน ใหผูถือครองที่ดินที่เขาไปอยูอยางไมถูกตองตามกฎหมาย
ใหมีสิทธิครอบครองที่ดินอยางถูกกฎหมาย และใหเปนไปตามขอเท็จจริง
๒.๑๗ สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การบํารุงดิน
การใชปุยเคมีชีวภาพ การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร การปองกันน้ําทวม
๒.๑๘ สนับสนุนการประกันความเสี่ยงใหเกษตรกรรายยอย สําหรับการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตร
และการปศุสัตว
๓. นโยบายเศรษฐกิจ
๓.๑ ปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหมีความเปนธรรมมากขึ้น ขจัดระบบการครอบงําและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓.๒ จัดมาตรการเรงดวน เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพการเงินและการคลังทั้งระบบ และจัดใหมี
หนวยงานโดยตรง เพื่อตรวจสอบเสถียรภาพการเงินและการคลังสาธารณะของประเทศอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
๓.๓ ปรับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและแกไขกฎหมายการคลัง ภาษีอากร ใหสนองตอบ
ในรูปการจัดเก็บภาษีของแตละบุคคล แตละองคกร สรางความเปนธรรมและแรงจูงใจใหเสียภาษีในเพดานต่ํา
แตมีฐานการจัดเก็บกวางขวางขึ้น
๓.๔ จัด พัฒนา แกไขระบบการคลังและงบประมาณใหมีระบบประมวลผลเปนปจจุบันตลอดเวลา
เกิดขอมูลสําคัญที่ทันสมัย สามารถประมวลผลไดทนั การณ
๓.๕ ทบทวนการจัดทํางบประมาณใหเปนระบบ มีแนวยุทธศาสตรและกลยุทธเกี่ยวกับการใชจาย
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ลดรายจาย ใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวมของประเทศ
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๓.๖ จัดทุนสํารองของประเทศใหมีดุลยภาพมั่นคง และบริหารความเสี่ยงในการถือครองเงิน
และสินทรัพยตางประเทศ ปรับกลไกของการเงินการคลังใหสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงตอภาวะผันผวน
ทางเศรษฐกิจและการเงินระหวางประเทศ
๓.๗ สนับสนุนใหมีมาตรการลดความเหลื่อมล้ําของรายได โดยมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม
๓.๘ ปรับปรุงวิธีการงบประมาณใหสนองตอบตอยุทธศาสตรและเปาหมายที่กําหนด ในดาน
การกระตุนเศรษฐกิจ การปรับสมรรถภาพ การแขงขันของประเทศ มีการจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน
ตาง ๆ ใหเสริมกัน สามารถบรรลุตามจุดประสงคตามกรอบที่วางไว
๓.๙ ดําเนิน นโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อ ให สามารถรองรั บการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ
อยางตอเนื่องและพอเพียง มีการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐานและพลังงาน เนนความรู ความสามารถ
ในการแขงขันและการหารายไดเขาประเทศ
๓.๑๐ ใหบูรณาการหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและขยายตลาด แสวงหาโอกาส
การลงทุนทั้งในและตางประเทศ
๓.๑๑ ใหค วามสํ าคั ญในการแก ปญ หาหนี้ สิน นอกระบบ ด วยการกระจายการลงทุน และ
การกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาคและทองถิ่นใหมากขึ้น รวมทั้งสรางโอกาสใหแกผูดอยโอกาส
ทางสังคมทั้งในเมืองและชนบท
๓.๑๒ ผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนในทุกระดับ โดยใชศักยภาพของ
ชุมชนในระดับฐานราก ตั้งแตการผลิตถึงการบริโภค เชื่อมโยงในระดับครอบครัว วิสาหกิจชุมชน
ถึงระดับประเทศ
๓.๑๓ สงเสริมการลงทุนทั้งจากภายในและนอกประเทศในภาคการอุตสาหกรรม การพาณิชย
การบริหารและการเกษตรอยางตอเนื่อง โดยมาตรการการสนับสนุนจากรัฐและองคกรของรัฐ
๓.๑๔ แกไขปญหาของธุรกิจอสังหาริมทรัพยดวยการสงเสริมสภาพคลองผานระบบการเงิน และ
จํากัดการขยายตัวที่ขาดอุปสงคที่จริงจังอยางเขมงวด
๓.๑๕ สงเสริม สนับสนุนการสรางความเจริญในภูมิภาค การคมนาคมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุน การพาณิชยและการบริการ เพื่อใหเกิดการจางงานในภูมิภาคใหมากที่สุด
สนับสนุนโครงการกระจายเม็ดเงิน โครงการพัฒนาหมูบานและพัฒนากองทุนหมูบานใหเปนธนาคาร
ชุมชน
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๓.๑๖ เพิ่ม อัตราการออมเงินภายในประเทศ โดยสนับสนุน การออมแบบผูกพันระยะยาว
ในระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและลูกจางของราชการ กองทุน
ประกันสังคมและในระบบการเงินทั่วไป
๓.๑๗ สงเสริม สนับสนุนระบบสหกรณและการจัดตั้งธนาคารชุมชนที่ทองถิ่นสามารถบริหาร
จัดการเอง เพื่อการจัดใหมีสินเชื่อระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาวแกเกษตรกรในทองถิ่น
๓.๑๘ ปกปอง สงเสริมและสนับสนุนสินคาที่ผลิตภายในประเทศ การคาปลีกและธุรกิจรายยอย
ใหเขมแข็ง
๓.๑๙ สนับสนุนการเปดเสรีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย ลดสวนตางดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก
ใหเกิดความเปนธรรม
๓.๒๐ จะแกไขกฎหมายและปฏิรูประบบภาษี ใหใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิต การเพิ่มรายไดของชาติ ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพือ่ ปกปอง สงเสริม
การคาภายในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
๓.๒๑ สงเสริม ปกปอง รักษาและนําคืนสูรัฐ ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภคและ
ความมั่นคง
๓.๒๒ สนับสนุนการขยายฐานภาษีใหกวางขึ้น โดยลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บภาษีใหทั่วถึงและเปนธรรม โดยใหมกี ารนิรโทษกรรมภาษีแกบุคคลทั่วไป
๓.๒๔ สนับสนุนการแกไขหนี้สินของประชาชน ผูใชแรงงาน ครู ตํารวจ ทหาร ฯลฯ โดย
การเพิ่มรายได การพักชําระหนี้
๓.๒๕ สงเสริมการใชการจัดหาแหลงเชื้อเพลิง ทดแทนผลิตภัณฑน้ํามันที่นําเขาจากตางประเทศ
๓.๒๖ จะสงเสริมดานการคมนาคมและการขนสง ดวยการปรับปรุงระบบราง การสราง
รถไฟฟาความเร็วสูง รถไฟฟาขนสงมวลชน ระบบทางหลวงจังหวัด ระบบทางหลวงชนบท การสรางถนน
เขาหมูบาน การขุดแมน้ํา ลําคลอง และขยายเขื่อนกั้นน้ํา การพัฒนาระบบขนสงทางน้ํา ทางอากาศ
เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมในทุกมิติ ใหมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ในการเดินทาง
และการแกปญหาการจราจรที่คับคั่ง
๓.๒๗ สนับสนุนโครงการเมกะโปรเจค เชื่อมทะเลอาวไทยกับทะเลอันดามัน ใหเปนเสนทาง
คมนาคมใหมของประเทศ สงเสริมการสรางทาเรือน้ําลึก และเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสของประเทศกับ
ประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ
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๔. นโยบายดานอุตสาหกรรม
๔.๑ ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตและสงออกสินคาที่มี
คุณภาพและตนทุนต่ํา เพื่อใหสามารถแขงขันกับตลาดโลกได
๔.๒ สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมและอุตสาหกรรมครัวเรือนกระจายไปสู
ชนบท และสรางอาชีพใหแกผูประกอบการใหม
๔.๓ กําหนดสิ่งจูงใจ ขจัดมาตรการและขอยุงยากตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน
โดยไมทําใหอุตสาหกรรมของคนไทยเสียเปรียบ
๔.๔ ดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อชวยใหประเทศไทยสามารถผลิตอุตสาหกรรมหลัก
เพื่อการสงออก และทดแทนการนําเขา
๔.๕ พัฒ นาความรู ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ของประเทศใหทั น สมัย อยา งจริง จั ง
พรอมที่จะรับการถายทอด ในขณะเดียวกัน จะสงเสริม สนับสนุนการประยุกตใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
กับสภาพสังคมการเกษตร และสถานะความตองการของประเทศเปนหลักใหญ
๕. นโยบายดานการพาณิชย
๕.๑ ควบคุมราคาสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพของประชาชนสวนใหญใหอยูระดับที่เหมาะสม
และเปนธรรม
๕.๒ ขจัดการผูกขาดตัดตอนและความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหไดผลอยางจริงจัง เพื่อให
กลไกของระบบการคาเสรีไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอคนสวนใหญของประเทศ
๕.๓ สงเสริม สนับสนุนใหธุรกิจขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนา จนมีขีดความสามารถ
รวมตัวเขาเปนรูปสหกรณ
๕.๔ ดูแลและแสวงหาลูทางการตลาดใหกับสินคาและสินคาเกษตรของไทยอยางจริงจังและตอเนื่อง
๕.๕ สรางระบบขอมูลขาวสารใหประชาชนทุกระดับสามารถรับรูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
เพื่อประโยชนตอธุรกิจและการพาณิชยในระดับตาง ๆ นับแตเมืองใหญจนถึงชนบท
๖. นโยบายดานการศึกษา
๖.๑ ขยายการศึกษาภาคบังคับเปนสิบหาป โดยรัฐเปนผูใหบริการ จัดสถานศึกษาอยางเพียงพอ
มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกทองถิ่น
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๖.๒ ดํา เนิ น การให ก ารศึ ก ษาด า นจริ ยธรรมแก ป ระชาชนให เ ป น พลเมือ งดี รั ก ท อ งถิ่ น
โดยบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นใหมีความสมบูรณ
๖.๓ จัดการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและภูมิใ จ
ในศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะในทองถิ่นของตน
๖.๔ สงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาวิชาชีพในทองถิ่นตาง ๆ โดยการกําหนด
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของแตละทองถิ่น
๖.๕ ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแกผูเรียนจากครอบครัวที่มีรายไดปานกลางลงไป ใหกูยืมโดย
ไมเสียดอกเบี้ยระหวางเรียน และจัดใหเงิน กูยืมเรียนกับนักศึกษาที่เรียนตอระดับ ปวช. ปวส. และ
อุดมศึกษา ผูกพันอาชีพที่ขาดแคลนและผูกพันกับรายไดในอนาคต โดยดําเนินการในลักษณะผอนปรน
๖.๖ จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในทุกจังหวัด โดยใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารและ
การจัดการ
๖.๗ จัดการยกมาตรฐานวิชาชีพครู สนับสนุน สงเสริม ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความกาวหนาในอาชีพและแกปญหาหนี้สินครู โดยการจัดตั้งองคกรเพื่อรับผิดชอบและจัดสวัสดิการ
ของครูโดยเฉพาะ
๖.๘ สงเสริมและเผยแพรงานทางดานวัฒนธรรม อันแสดงถึงความมีคุณคาของชาติและคานิยม
อันดีงามของไทย ทั้งดานวัตถุและประเพณีนิยม
๖.๙ สรางความเทาเทียมในการจัดการการศึกษาของประเทศ จัดใหเรียนฟรี จากระดับอนุบาล
จนถึงระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในระบบและจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการศึกษาใหแกโรงเรียนของรัฐ
๗. นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม
๗.๑ ใหการประกันสังคมแกผูดอยโอกาส เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสม
๗.๒ จัดใหมีที่อยูอาศัยอยางเพียงพอ เหมาะสมและในราคาที่ถูก สําหรับผูมีรายไดนอย
๗.๓ ใหหลักประกันในการครองชีพแกประชาชน ผูยากจนและผูวางงาน
๗.๔ ใหการสงเคราะหและสวัสดิการแกผูสูงอายุ เด็กไรที่พึ่ง คนตาบอด ผูพิการทุพพลภาพ
ทหารผานศึกและผูไมสามารถชวยตนเองได
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๗.๕ อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปองกันและสงเสริมใหประชาชนเขามีสวนรวมและ
มีบทบาทอยางจริงจัง
๗.๖ ขจัดแหลงอบายมุข สิ่งยั่วยุและการละเมิดศีลธรรม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โดยการปราบปรามอยางเขมงวด บังคับใชกฎหมายในการลงโทษผูผลิต ผูคายาเสพติดอยางรุนแรง
๗.๗ มุงสรางความเขมแข็งใหกับสถาบัน หลักของสังคมทุกสถาบัน นับแตสถาบันศาสนา
ไปจนถึงสถาบันครอบครัว สถาบันเด็กและเยาวชน
๗.๘ สงเสริมและเผยแพรงานทางดานวัฒนธรรม ประเพณีอันแสดงถึงความมีคุณคาของชาติ
และคานิยมอันดีงามของไทย
๗.๙ พัฒนา สงเสริมเงินทุนหมุนเวียนใหแกกลุมสตรี ใหมีความรู ความสามารถและมีบทบาท
ในสังคม
๗.๑๐ เรงเสริมสรางสถาบันครอบครัว ใหมีความมั่นคงเขมแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม สราง
คานิยมครอบครัวใหอบอุน ผานบทบาทหญิงชาย เชื่อมโยงบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันการศาสนาเขาดวยกัน โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
๗.๑๑ ดูแล สงเคราะห ฟนฟู พัฒนาผูดอยโอกาสและกลุมบุคคลที่มีปญหาพิเศษ ใหไดรับ
การศึกษา การพัฒนาฝมือแรงงานและฝกอบรมอาชีพ สามารถพึ่งตนเอง ใหใชชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันในทางเศรษฐกิจ สังคมอยางยั่งยืน
๗.๑๒ สนับสนุน ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
๗.๑๓ ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในการมีสวนรวม การพัฒนา สงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกัน
ในดานการศึกษา สัดสวนรายไดหญิงตอชายในการจางงาน ปกปอง คุมครองสตรีที่ตั้งครรภโดยไม
พึงประสงค เพื่อปองกันการทําแทง การทอดทิ้งเด็ก ดวยวิธีที่เหมาะสม โดยไมปลอยใหเปนความทุกขยาก
และเปนภาระของสตรีแตเพียงผูเดียว
๗.๑๔ สง เสริม ใหเ กิด การฝก อบรมและการเพิ่ ม พู น ทัก ษะพัฒ นาฝ มือ แรงงานที่ จํ าเปน ต อ
การประกอบอาชีพสตรี เยาวชนในชนบท โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคในการพัฒนาศักยภาพ และความเหมาะสม
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
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๗.๑๕ สงเสริมกีฬาเยาวชนเขาสูมาตรฐานโอลิมปค และสนับสนุนกีฬาใหเปนอาชีพ โดยจัดใหมี
ลานกีฬาหมูบานและชุมชน ใหสวนลดภาษีเงินไดของเงินบริจาคเพื่อการกีฬา
๗.๑๖ พรรคจะสนับสนุนกองทุนและการบริจาคตามหลักศาสนา เพื่อใหเปนหลักการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมแกประชาชน
๘. นโยบายดานสาธารณสุข
๘.๑ ปรับปรุงโรงพยาบาล สถานีอนามัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล
และการบริการแกประชาชนอยางรวดเร็วและทั่วถึง
๘.๒ เรงผลิตแพทยหรือบุคลากรดานสาธารณสุขใหเพียงพอแกการบริการประชาชนในชนบท
ตามอัตราสวนของประชากรในประเทศ
๘.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน การดูแลสุขภาพและรักษา
พยาบาลเบื้องตน โดยการเปดอบรมวิธีการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกประชาชนในชนบท
๘.๔ จัดรายได สวัสดิการ และยกระดับวิทยฐานะใหแพทย พยาบาล หรือบุคลากรดานสาธารณสุข
อื่น ๆ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในชุมชนที่หางไกล ทุรกันดาร หรือในชนบท เพื่อใหมีขวัญและกําลังใจที่จะตั้งใจ
ทํางานในการบริการประชาชน
๘.๕ เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงระบบการจัดการและบริการของสถานบริการสาธารณสุข
ในระดับทองถิ่น เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาลตําบล ทั้งในดานอัตรากําลัง เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย
และสาธารณสุข เวชภัณฑและระบบการรักษาพยาบาลทางไกลผานดาวเทียม
๘.๖ สนับสนุนการรักษาพยาบาลฟรี และขยายความคุมครอง โดยเพิ่มเติมโรคที่รักษาฟรี
ใหครอบคลุมมากขึ้น และใหสามารถเขารักษาไดในโรงพยาบาลของรัฐดวยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
๙. นโยบายดานการตางประเทศ
๙.๑ ยึดถือนโยบายตางประเทศที่เปนกลางและอิสระ ยึดมั่นในเอกราช อธิปไตย ศักดิ์ศ รี
และผลประโยชนของชาติเปนหลัก
๙.๒ สรางมิตรภาพและความรวมมือกับทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพื่อนบาน
บนหลักการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดน
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๙.๓ ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นใด
๙.๔ ยึดมั่นในนโยบายพึ่งตนเอง ถาจําเปนตองรับความชวยเหลือจากตางประเทศ ก็จะตอง
ไมมีพันธะและขอผูกพันใด
๙.๕ ผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก ทั้งดานการเมืองและความรวมมือ
ทางดานเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับไทย
๙.๖ สนับสนุนใหมีการตกลงหรือเจรจาทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อคุมครองผลประโยชน
ของคนไทยในดานการคา การลงทุนและดานอื่น ๆ
๑๐. นโยบายดานการทหารและการปองกันประเทศชาติ
๑๐.๑ กําหนดยุทธศาสตรในการปองกันประเทศ โดยการใชการทูตนําการทหาร และจะใช
กําลังทหารเพื่อปองกันประเทศตามความจําเปน
๑๐.๒ สนับสนุนใหกองทัพชวยพัฒนาประเทศ โดยการจัดใหมีการฝกอาชีพ และชวยเหลือ
ประชาชนในยามวิกฤต เพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจในศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อเสริมสรางกลไกความเขมแข็งของภาครัฐและความสมานฉันทในพื้นที่
๑๐.๓ สนับสนุนใหกองทัพมีความทันสมัยและมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจปองกันประเทศ
และเพื่อคุมครองผลประโยชนของประเทศชาติ ประชาชน
๑๐.๔ ใหกองทัพมีบทบาทในการรวมมือกับหนวยราชการอื่นในการบริหารประเทศ
๑๐.๕ สรางงานใหมีปริมาณเพียงพอ เพื่อการแกปญหาวางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัด
และชนบท การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม เพื่อลดการเดินทางเขามาทํางานในเมืองหลวง และ
การจัดตั้งธนาคารแรงงาน
๑๐.๖ พัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อยกระดับแรงงานไรฝมือ และสงเสริมใหมีการศึกษาสําหรับผูใช
แรงงาน
๑๐.๗ เขม งวดเรื่อ งมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานให เปนไปตามกรอบของกฎหมาย
เพื่อคุมครองความปลอดภัยของชุมชนและผูปฏิบัติงานในโรงงานใหแขงขันกับสากลได
๑๐.๘ กําหนดมาตรฐานการใชแรงงานคนกับเครื่องจักรใหอยูในสภาพสมดุลและเหมาะสม
๑๐.๙ กําหนดคาแรงงานขั้นต่ําใหมีอัตราเดียวกันทั่วประเทศ และจัดสวัสดิการแรงงานใหสอดคลอง
กับความสามารถและคาครองชีพซึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปตามความเปนจริง
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๑๐.๑๐ จัดการใหหนวยงานที่ดูแลผลประโยชนและรักษาสิทธิของผูใชแรงงานไดทําหนาที่อยาง
เต็มที่
๑๐.๑๑ ดําเนินการและสนับสนุนใหผูใชแรงงานมีการรวมกลุม โดยไมถูกกลั่นแกลงจากฝายนายจาง
ในการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูใชแรงงานที่ไมเกินขอบเขต
๑๐.๑๒ สงเสริมและผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย
เพื่อคุมครองความปลอดภัยของชุมชนตามเกณฑมาตรฐานสากล เพื่อปองกันการกีดกันทางการคา
๑๐.๑๓ ขยายสิทธิประโยชนความคุมครองผูประกันตนใหไดรับสิทธิในการตรวจสุขภาพประจําป
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง พรอมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชนทดแทนที่มีอยูใ หทันสมัยและเหมาะสมกับ
คาครองชีพและสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน
๑๐.๑๔ กําหนดยุทธศาสตรของการใชแรงงานตางชาติใหเหมาะสม รวมทั้งกําหนดพื้นที่และ
ลักษณะของการทํางานของแรงงานตางชาติ
๑๐.๑๕ จํากัดขอบเขตของจํานวนแรงงานตางชาติใหเหมาะสม รวมทั้งกําหนดพื้นที่การทํางานของ
แรงงานตางชาติ
๑๐.๑๖ ใหความคุมครองแรงงานสตรีและเด็กอยางจริงจัง โดยปรับปรุงกฎหมายใหเปนธรรม
และบังคับใชอยางเฉียบขาด
๑๐.๑๗ ผลักดันใหมีการแกไขและปรับปรุงกฎหมายที่ลาหลัง หรือไมเปนธรรมแกผใู ชแรงงาน
๑๐.๑๘ พัฒนากองทุนสําหรับผูใชแรงงานไปตางประเทศ เพื่อใหผูใชแรงงานสามารถกูยืมในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา และใหสวัสดิการของผูใชแรงงานใหเขมแข็งอยางแทจริง และเขาถึงไดงาย
๑๑. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
๑๑.๑ ใหความสําคัญตอการดูแลรักษาและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหอยูใ นนโยบาย
ดานตาง ๆ ทุกนโยบาย เชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข การคา การนําเขา
การสงออก การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการจราจร โดยใหยึดการยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยของประชาชน ชุมชนและสิ่งมีชีวิต การรักษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การสรางสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศนเปนเปาหมาย
๑๑.๒ จะเนนการใหความรู สรางความเขาใจ สรางความตระหนักและสํานึกดานสิ่งแวดลอม
แกประชาชน นับแตระดับทองถิ่นจนถึงเมืองใหญ
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๑๑.๓ จะมุงแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่อง ตั้งแตน้ําเสีย ขยะ และอากาศเปนพิษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามเมืองใหญ
๑๑.๔ จะปรับปรุง แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมี
ความเหมาะสมตอสภาพการณปจจุบัน และสามารถบังคับใชไดจริง ตรงกับเจตนารมณที่วางไวอยาง
ครบวงจร
๑๑.๕ จะตองใหประชาชนเจาของทองถิ่นมีสวนรวมรับรูและตัดสินใจในโครงการพัฒนาทุก ๆ
ระดับ ที่จะมีผลกระทบตอคนและแหลงทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนการใหประชาชนตระหนักถึง
บทบาทหนาที่ในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของตน
๑๑.๖ สรางเสริมทรัพยากรปาไมของชาติอยางเปนระบบและมีเปาหมายที่ชัดเจน โดยการกระจาย
ใหทองถิ่นรับผิดชอบในการจัดการ
๑๑.๗ จะจัดหาและจัดการใหมีน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในทุกชุมชน โดยจัดใหมีแหลงกักเก็บ
น้ํากิน น้ําใช อยางเหมาะสม ใหเพียงพอสําหรับอนาคต
๑๑.๘ จะรักษา ฟนฟูและอนุรักษแมน้ํา คูคลอง แหลงน้ําดิบ ตนน้ํา ลําธาร ใหปลอดจากมลพิษ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพยากรแหลงน้ําใหกลับคืนมา
๑๑.๙ ปรับปรุงและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรมของไทย
ใหเต็มศักยภาพ
๑๒. การแกปญหา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
๑๒.๑ เสริมสรางทัศนคติของคนในชาติทุกหมูเหลา ที่ตางศาสนาและชาติพันธุ ใหมีความเขาใจ
ในความเปนไทย วิถีไทยที่หลากหลายตามชาติพันธุ ใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง ยึดมั่นตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และระบอบประชาธิปไตย เพื่อผนึกกําลังของทุกคนใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เปนพลัง
แผนดิน สําหรับขับเคลื่อนองคาพยพทุกสวนของประเทศใหพัฒนา พอเพียง และยั่งยืน เพื่อจรรโลง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาติยุคใหม
๑๒.๒ เพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจในศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อเสริมสราง
กลไกความเขมแข็งของภาครัฐและความสมานฉันทในพื้นที่ โดยยึดหลักการ คนในทองถิ่นยอมเขาใจ
ปญหาในทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อใหคนในทองถิ่นแกปญหาในทองถิ่นนั้นเอง
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๑๒.๓ สงเสริมผูบริหารทองถิ่นที่มีความเขาใจตอวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสรางความสมดุล
ของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ใหความสําคัญกับอัตลักษณของผูคน
๑๒.๔ ลดเงื่อนไขที่ทําใหเกิดความแตกแยก แบงฝกแบงฝายทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยยึดมั่น
หลักมนุษยชนขั้นพื้นฐานสอดคลองกับประเพณีทองถิ่น
๑๒.๕ เรงการพัฒนาดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้น ฐานใหมีความทัดเทียมกับประเทศ
เพื่อนบาน
๑๒.๖ เสริมสรางธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรม เรงสมานฉันท เพื่อสรางความเชื่อมั่น
และไววางใจเจาหนาที่รัฐ
๑๒.๗ การเสริมสรางและขยายโอกาสใหแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหสามารถ
พัฒนาตนเองไดตามความถนัดและตามศักยภาพ โดยสอดคลองกับจริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม
ของทองถิ่น และมีสวนรวมในฐานะพลเมือง
๑๒.๘ ปรับปรุงและพัฒนาดานการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและหลักศาสนาใหเหมาะสม
และพอเพียงตอประชาชนในพื้นที่ ใหพัฒนาตนเองและชุมชนไดตามฐานะนุรูป
๑๒.๙ เรงสรางภาพลักษณ ความสงบเรียบรอย และปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพื่อกระตุน สรางความมั่นใจใหแกนักลงทุนและนักทองเที่ยวที่จะมาในพื้นที่
๑๒.๑๐ เร ง แก ไ ขป ญ หาความยากจนและป ญ หาความไม พ อเพี ย งของประชากรในพื้ น ที่
ดวยการพัฒนาภาคเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบอาหารฮาลาล (มุสลิม) เพื่อการบริโภค
และสงออกไปยังโลกมุสลิม
๑๒.๑๑ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกตอการคาชายแดนกับตางประเทศเพื่อนบาน ทั้งสินคา
อุปโภคและบริโภค สินคาวัตถุดิบ สินคารับชวงการผลิต
๒. เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
ขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาในคราวประชุมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๐ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญพรรคมัชฌิมา ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๐ ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๐)”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓ ของขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอ ความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ เรียกวา “พรรคมัชฌิมาธิปไตย” เขียนเปนภาษาอังกฤษ
วา “MATCHIMATHIPATAYA PARTY” ใชชื่ออักษรยอวา “มฌ.” หรือ “MCM.””
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๔ ของขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมายและตรายาง
(๑) พรรคมัชฌิมาธิปไตย ใชเครื่องหมายเปนภาพบุคคลชาย หญิง ๕ คน จับมือกันเพื่อแสดง
ความรูรักสามัคคี เครื่องหมายมี คําวา “พรรคมัชฌิมาธิปไตย” ดังภาพ

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
ชื่อ “พรรคมัชฌิมาธิปไตย” หมายถึง การดําเนินงานทางการเมืองที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดถือการเดินทางสายกลางเปนใหญ
ภาพบุคคลชายหญิง ๕ คนจับมือกัน หมายถึง ความรวมมือ รวมแรง รวมใจ ของคนไทยทุกคน
สรางพลังแผนดิน เพื่อมุงมั่นทํางานใหเกิดประโยชนตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
(๒) ตรายางเครื่องหมายสําหรับประทับรับรองเอกสารของพรรคเปนเครื่องหมายยอในลักษณะ
เดียวกันตาม (๑) แตใชสีเดียวลวน ดังภาพ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑๒ ง
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ขอ ๕ ใหย กเลิ กความในขอ ๕ ของข อบัง คับ พรรคมัช ฌิม า พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใ ช
ขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ ๒๖/๕๖ ถนนจันทนตัดใหม อาคารทีพีไอ ทาวเวอร
ชั้น ๑๐ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๓๗ ของขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๗ คณะผูบริหารพรรค
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรคเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดและตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ใหมีคณะผูบริหารพรรคที่เลือกตั้งจากการประชุมรวมของพรรค มีจํานวนไมเกินสิบเกาคน
ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค ไมเกินหาคน
(ค) เลขาธิการพรรค
(ง) เหรัญญิกพรรค
(จ) สมาชิกพรรค
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแต
ลาออก หรือถึงแกกรรม หรือถูกถอดถอน”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๗๘ ของขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๗๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๗๖
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคน และกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอ ยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค”
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๓. นายธนพร ศรียากูล หัวหนาพรรคมัชฌิมา ไดลาออกจากตําแหนง หัวหนาพรรคมัชฌิมา
ทําใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ตามขอบังคับพรรคมัชฌิมา พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง (๘) และขอ ๓๐ วรรคสาม กําหนดวา ในกรณีที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง
ตาม (๒) และ (๘) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนปฏิบัติหนาที่แทน
ดังนั้น จึงทําใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตยคงเหลือ จํานวนทั้งสิ้น ๗ คน
ดังนี้
๑. นายรัตนวุฒิ เจริญรัมย
ตําแหนง รองหัวหนาพรรค
๒. นายฉัตรชัย ชูแกว
ตําแหนง เลขาธิการพรรค
ตําแหนง รองเลขาธิการพรรค
๓. นายพรวุฒิ นามเดช
๔. นางสาวพรทิวา โพธิ์อยู
ตําแหนง เหรัญญิกพรรค
๕. นายนาวี พรหมทรัพย
ตําแหนง โฆษกพรรค
๖. นางสาวนิภา สรอยสีหา
ตําแหนง กรรมการบริหารพรรค
๗. นายสุนทร ตันกิติภิญโญ
ตําแหนง กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองไดตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคดังกลาวขางตนแลว ตามนัยมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

