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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคจงมีสยาม
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคจงมีสยาม
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๔/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคจงมีสยาม ดังนี้
นโยบายพรรคจงมีสยาม พ.ศ. ๒๕๕๐
นโยบายหลักของพรรคจงมีสยาม
การพัฒนาโครงสรางทางการเมืองคือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเมืองโดยมุงเนนการ
กระจายอํานาจในการปกครองตนเองในระดับทองถิ่นของประชาชน การสงเสริมการเลือกตั้งใหเกิด
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับและในรูปแบบ
ที่หลากหลาย สงเสริมและสนับสนุนการใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการ
รวมตัวของประชาชน เปน กลุ ม ผลประโยชนอั น หลากหลายในสังคมเพื่อพิทักษ และปกปองสิท ธิ
ประโยชนของตน การปฏิรูประบบราชการเปนนโยบายเรงดวน มีความสําคัญสูงสุดนโยบายหนึ่งของ
พรรคจงมี ส ยามเพื่ อ ให ระบบราชการมีข นาดเล็ก ลงแตมี ป ระสิท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น มี
โครงสรางที่กระชับ เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สามารถตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยใหมีความสัม พัน ธใกลชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วตอการ
ตอบสนองความต อ งการของประชาชนยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนมี คุ ณ ภาพของงานบริ ก ารในระดั บ
มาตรฐานสากล การปฏิรูประบบราชการ จะต องคํานึงถึงความแจม ชัดของกระบวนการความคิ ด
การสรางนวัตกรรม การทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได
เนนการพัฒนาทั้งคนและระบบโดยใหงานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนใหมากที่สุด รวมทั้ง
สงเสริมความเปนเลิศในงานสาธารณะ นอกจากนั้นการพัฒนาคุณภาพของขาราชการ พรรคจงมีสยาม
มุงใหขาราชการมีทัศนคติที่เอื้อตองานบริการประชาชน มีความหวงแหนทรัพยสินสาธารณะ มีความ
ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีขวัญกําลังใจ และมีภาวะผูนําในดานความคิดริเริ่ม สรางสรรค ตลอดทั้งการ
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ริเริ่มระบบราชการที่เนนการจัดจาง โดยการทําสัญญาที่สามารถประเมินผลงานไดดวยระบบคุณธรรม
และใหหลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐานความรู ความสามารถ และผลงานสาธารณะ
สงเสริมใหเกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางดานการผลิตทั้งในสวน
ของเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรพาณิชยกรรมและการใหบริการโดยสงเสริมใหภาคเอกชนมี
ความเขมแข็งมีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอยางแทจริง ครอบคลุม กิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญใหเกิดคุณภาพในระดับมาตรฐานที่จะแขงขันในกรอบของการคาเสรีที่เปนธรรม
อันจะนําไปสูการกระจายความมั่งคั่งในสวนตาง ๆ ของสังคมโดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐ
ภายใตยุทธศาสตรที่ถูกตองฟน ฟูสังคมใหชุม ชนมีความเขม แข็งและสามารถยืน หยัดไดดวยตนเอง
เสริมสรางจิตสํานึกแหงการอยูรวมกันดวยความเกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกันและรวมมือทําประโยชน
ใหแกสวนรวม สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น โดยสรางสํานึกของ “สํานึกความ
เปนไทย ทันสมัยสูสากล” เพื่อใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีจุดยืนทางความคิดเปน
ของตนเองและสามารถเลือกเอาขอดีของกระแสโลกมาใชเพื่อใหกอประโยชนกับสังคมไทยในทุกดาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เนนการพัฒนามนุษยใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ใหกับประชาชน พรรคจงมีสยามจะใชแนวคิดดังที่กลาวมาเปนพื้นฐานในการดําเนินนโยบายภายใต
ระบอบการเมืองที่เปนประชาธิปไตย ใหมีความสมบูรณอยางแทจริง
นโยบายทางการเมืองของพรรคจงมีสยาม
นโยบายการเมืองที่มีความสําคัญสูงสุดคือพรรคจงมีสยามมีความจงรักภักดี และมุงเทิดทูน
พระมหากษัตริยไวเปนที่เคารพสักการะอันสูงยิ่งและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริย ทรงเป น ประมุ ข และจะดํ า เนิ น การ
ทุกวิถีทางเพื่อธํารงไวซึ่งความเปนเอกราชทั้งหลายของประเทศอธิปไตยแหงชาติบูรณภาพแหงอาณาเขต
ตลอดทั้งใหบังเกิดความสุขความเจริญแกประเทศชาติและประชาชนทุกหมูเหลา
พรรคจงมีสยามจะสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการทางการเมืองอยางตอเนื่องเพื่อสราง
รากฐานอันมั่นคงแข็งแกรงแกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงให
ประชาชนมีความรูความเขาใจและศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง
พรรคจงมีสยามจะปรับปรุงศักยภาพการปองกันประเทศและปฏิรูปงานความมั่นคง เพื่อใหมี
ความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น มีความยืดหยุน สามารถปองกันภัยคุกคามจากภายในและ
ภายนอก และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไดอยางรวดเร็ว พัฒนาเทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณใ หมีความ
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ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมความสงบเรียบรอย ปกปองภัยคุกคามทั้งตามแนวชายแดน
ทางทะเล และอากาศ กําหนดยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรทหารเพื่อใหสอดคลองกับสังคมโลก
สถานการณและปญหาที่เปลี่ยนไป สรางความปรองดองสมานสามัคคี สมานฉันทในประเทศ จาก
ประชาชนทุกกลุม ทุกหมูเหลา ทุกศาสนา และจะตองเพิ่มบทบาทของสวนราชการ และภาคเอกชน
ในการแกไขปญหา
พรรคจงมีสยามจะใหการสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินการขององคกรอิสระทั้งหลายที่จะ
จัดตั้งขึ้น ใหมตามที่กําหนดไวใ นรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหสามารถบรรลุภารกิจตาม
วัตถุประสงค โดยเฉพาะการกลั่นกรองบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงทางการเมือง และการควบคุม
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐธรรมนูญของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย
พรรคจงมีสยามจะปรับโครงสรางหนวยงานราชการโดยจัดกลุมกระทรวง หนวยงานตาง ๆ ให
สอดคลอ งตามภารกิจ ที่ ต อเนื่ อ งกัน ลดขั้ น ตอนทางราชการ และลดป ญ หาความซ้ํา ซ อ นในการ
บริหารงาน ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการประสานงาน สรางการบริหารกิจการประเทศที่มีมาตรฐานทั้ง
ในดานการบริการประชาชนภายใตแนวคิดธรรมาภิบาล
พรรคจงมีสยามจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการ โดยปรับเปลี่ยนตําแหนง
เกลี่ยกําลังคน ฝกอบรมเพิ่มเติม ตลอดจนจัดทําดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพตามผลงานแตไมสนับสนุนการ
ปลดขาราชการ
พรรคจงมี สยามจะจั ดตั้งองค กรกํากับดู แ ลใหบริก ารสาธารณูปโภคพื้ น ฐานในทุ กดานเพื่ อ
ควบคุม มาตรฐานการใหบริการทั้งในดานประสิทธิภาพ ราคา และความปลอดภัย เปดโอกาสให
พนักงานรัฐวิสาหกิจเขาถือหุนในบริษัทไดโดยไมขายกิจการรัฐวิสาหกิจที่เปนผลประโยชนโดยรวมของ
ชาติ รวมทั้งกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานและกิจการที่เกี่ยวของกับสื่อสารมวลชนที่มีลักษณะผูกขาด
หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
นโยบายการปองกันประเทศและความมั่นคงของพรรคจงมีสยาม
พรรคจงมีส ยามจะเสริ ม สร างความเชื่ อ มั่น ด า นความมั่ น คงระหวา งประเทศเพื่อ ลดความ
หวาดระแวงระหวางประเทศในภูมิภาคลงและเพื่อใหเกิดความโปรงใสกิจการดานการปองกันประเทศ
อันจะนําไปสูความเชื่อใจดานความมั่นคงระหวางประเทศโดยการเขารวมในเวทีการเจรจาดานความ
มั่นคงของอาเซียน (ARF) การสงเสริมความสัมพันธระหวางกองทัพในกลุมสมาชิกของอาเซียนและ
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กับกองทัพของชาติพันธมิตรของไทยโดยเฉพาะการวางระบบการบริหารและการจัดการระบบระวังภัย
ทางทะเล โดยใชเทคโนโลยีใหทันสมัยเพื่อปองกันผลประโยชนทางทะเลรวมกันของชาติอาเซียน
พรรคจงมีสยามจะสรางเสริมความทันสมัยทางทหารเพื่อเสริมสรางศักยภาพของกองทัพใหกาว
ทัน กับความเปลี่ยนแปลงทางทหารของโลกในดานตาง ๆ โดยการเสริมสรางคุณภาพของกําลังพล
(กําลังพลทันสมัย) การยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธตาง ๆ (อาวุธทันสมัย) การพัฒนาหลัก
นิยมทางทหารใหสอดคลองกับเงื่อนไขของไทย (หลักนิยมทัน สมัย) และการปรับปรุงโครงสราง
องคกรกองทัพใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณใหม (องคกรทันสมัย)
พรรคจงมีสยามมีนโยบายบูรณาการดานกําลังรบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีความ
จําเปนตองใชกําลังกองทัพเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบาย อาทิ การใชกําลังจะตองเปนลักษณะของ
การใชกําลังรวมกันของเหลาทัพตาง ๆ การสงเสริมใหมีการเรียนรวมฝกรวมและปฏิบัติการรวมในเรื่อง
ตาง ๆ
พรรคจงมีสยามมีนโยบายบูรณาการดานกําลังพลเพื่อใหการจัดจํานวนอัตรา และโครงสราง
ดานกําลังพลของกองทัพใหเหมาะสมกับสถานการณของความเปลี่ยนแปลง โดยปรับขนาดกําลังพล
ของกองทัพใหมีความเหมาะสม สรางกองทัพใหเปนกองทัพอาสาสมัครสงเสริมการสรางระบบกําลัง
สํารองของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ยกระดับชีวิตความเปนอยูและการศึกษาของกําลังพลในระดับ
ตาง ๆ ของกองทัพ
พรรคจงมีสยามมีนโยบายพึ่งตนเองทางทหารเพื่อใหประเทศสามารถนําประโยชนจากกําลัง
สวนอื่น ๆ ของสังคมมาใชใ นการปองกันตนเองและใหกองทัพและรัฐสามารถใชทรัพยากรภายใน
บางประการมากกวาที่จะตองนําเขาจากตางประเทศเสมอไปโดยสงเสริมใหมีการผลิตยุทโธปกรณ และ
สิ่งอุปกรณทางทหาร บางประเภทที่มีความคุมทุนในการใชดวยอาศัยกระบวนการผลิตภายในประเทศ
การใชประโยชนจากภาคอุตสาหกรรมของพลเรือนที่มีความกาวหนาในการผลิต และการใหบริการ
ตอยุทโธปกรณของกองทัพโดยเนนในลักษณะของการใชรวมระหวางภาคการผลิตของพลเรือนและของ
กองทัพ
พรรคจงมีสยามมีนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคงเพื่อใหความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจของการ
ป อ งกั น ประเทศกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยรวมเป น ไปอย า งราบรื่ น โดยให มี ก าร
จัดการศึกษาในเรื่องการบริหารทรัพยากรดานการปองกันประเทศใหมีการใชประโยชนจากการพัฒนา
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ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของพลเรือนในการพัฒนาซอมบํารุง ตลอดจนการสรางยุทโธปกรณของ
กองทัพ จัดระดับความสมดุลของการใชทรัพยากรดานอื่น ๆ ของประเทศ
พรรคจงมีสยามสงเสริม การพัฒนาเทคโนโลยีทหาร โดยมีเปาหมายเพื่อใหกองทัพสามารถ
ไดรับประโยชนสูงสุดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทหารสมัยใหมที่เกิดขึ้นในยุคของ “การปฏิวัติในกิจการ
ทหาร” โดยสนับสนุนใหมีการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทหารทั้งในเหลาทัพและระหวาง
เหลาทัพแสวงหาความรวมมือในเรื่องเหลานี้จากมิตรประเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทหาร
ของไทย การจัดซื้อยุทโธปกรณของกองทัพจะตองมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนการผลิตทางทหาร
ในกรณีที่มีมูลคาการจัดซื้อเปนจํานวนมาก
พรรคจงมีสยามสนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติ เพื่อใหโครงสรางดานกําลัง
พลของกองทัพมีการแกไขและระงับปญหาขอพิพาทระหวางรัฐอยางสันติ และเพื่อลดโอกาสของการใช
กําลังระหวางประเทศ โดยการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศในภูมิภาคดวยมาตรการสันติ
อาทิ ปญหาความขัดแยงพรมแดนทั้งทางบกและทะเลความขัดแยงในการอางกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่อุดมไป
ดวยทรัพยากร ทั้งทางบกและทางทะเล การสนับสนุนใหมีการเจรจาเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนําไปสูการใช
กําลังในการแกไขปญหาขอพิพาทระหวางประเทศ
พรรคจงมีสยามสงเสริมการมีสวนรวมในภารกิจระหวางประเทศ เพื่อใหกองทัพขยายบทบาท
ในเวทีระหวางประเทศ อันจะเปนการเสริมสรางเกียรติภูมิของกองทัพและประเทศ โดยสนับสนุนให
กองทัพเขาไปมีสวนรวมในกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN PKO)
พรรคจงมีสยามสนับสนุนใหกองทัพชวยเหลือสังคมในยามสันติโดยการเขามีบทบาทในงาน
ดานสิ่งแวดลอมบทบาทในการชวยเหลือผูประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การคาของ
ผิดกฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดนรวมถึงการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
เขตพื้นที่เปาหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
๑.

การปรับปรุงระบบการปองกันประเทศและปฏิรูปงานความมั่นคง
๑.๑ ปรับปรุงรูปแบบการเกณฑทหารมาเปนรูปแบบของการฝกวิชาทหารและจัดตั้งหนวย
กําลังพลสํารองพิเศษโดยใชวิธีสมัครใจ
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๑.๒ พัฒนากองพลเคลื่อ นที่เร็ว กองพลนี้เปนกองพลพิเศษที่มีอาวุธยุทโธปกรณที่ดีที่สุด
และเปน กองพลที่มีรูปแบบผสมจากหลายหนวยเพื่อไวเคลื่อ นที่ประจัญบานตอตานทัน ทีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
๑.๓ ปรับระบบการบัญชาการรบรวมและระบบสรรพาวุธรวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ในเรื่องการใชอาวุธ การวางแผนการรบ
และการซอมรบ
๑.๔ พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการซอมรบ โดยรว มกับกองทหารนานาชาติใ น
ภูมิภาค ตลอดจนใชระบบ Simulator ใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ และทํา
ใหกองทัพมีความทันสมัย
๑.๕ ปรั บ อํ า นาจหน า ที่ แ ละสายการบั ง คั บ บั ญ ชาในหน ว ยงานองค ก รด า นความมั่ น คง
(สมช.งานขาวกรอง ทหาร มหาดไทย ตํารวจ) ใหมีความชัดเจน ลดความซ้ําซอนและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม ปญหาที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะดานการตอตานการกอการราย
๑.๖ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปความมั่นคง โดยมีหนวยงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบชัดเจน เพื่อ
รองรับในชวงปรับองคกร
๒. ปรับปรุงสวัสดิการทหาร
ใหสวัสดิการที่พอเพียง คือ ใหสวัสดิการแกทหาร และครอบครัวทหารในหลาย ๆ ดาน
ใหพอเพียงตอความเสียสละ เชน อนาคต และความมั่นคงของครอบครัวและบุตร โอกาสทางการ
ศึกษาของบุตร ที่อยูอาศัย และสิทธิตาง ๆ ในการที่จะรับตอบแทน
๒.๑ ใหการสนับสนุน แกพลทหารที่เขามารับราชการ และมีคุณสมบัติครบถวนในการ
สมัครเขาเรียนตอในโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนชุมพลทหาร โรงเรียนจาอากาศ โรงเรียน
เตรี ย มทหาร โดยมี ค ะแนนพิ เ ศษและหากผ า นการสอบคั ด เลื อ กเข า เรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได
ใหกระทรวงกลาโหมและกองทัพใหการสนับสนุนในทุกดานอยางเต็มที่
๒.๒ ทหารเกณฑที่ปลดประจําการ ใหมีสิทธินับอายุราชการในระหวางที่เปนทหารเกณฑ
เมื่อไปรับราชการตอในหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ
๒.๓ ทหารเกณฑทุกคนใหไดรับเหรียญซึ่งมีชื่อวา “เหรียญพิทักษไทย” เพื่อเปนเกียรติยศ
และใหไดรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ
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๒.๔ ทหารเกณฑที่ไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยในการปฏิบัติหนาที่มีสิทธิไดรับการดูแ ล
รักษาจากกระทรวงกลาโหมและกองทัพจนหาย แมจะปลดประจําการ
๒.๕ บุตรของทหารทุกระดับชั้นที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่ใหมีสิทธิเรียนตอจนถึงระดับ
ปริญญาตรี โดยการสนับสนุน ของกระทรวงกลาโหมและกองทัพ คูสมรส และบุตรมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการรักษาพยาบาล และที่อยูอาศัยจากกระทรวงกลาโหมและกองทัพ
๒.๖ คูสมรสและบุตรของทหารที่ถึงแกกรรม และที่เกษียณอายุราชการคงไดรับสิทธิในดาน
สวัสดิการใหรักษาพยาบาลตอไปจนตลอดชีวิต
๒.๗ สิบเอก จาเอก และจาอากาศเอก ที่รับราชการในชั้นยศนั้น ๆ มาเกินกวาสิบสองป
และมีอตั ราเงินเดือนเต็มขั้นใหปรับชั้นยศเปนสิบเอกพิเศษ จาเอกพิเศษ และจาอากาศเอกพิเศษ โดยให
มีขั้น เงิน เดือนเพิ่ม ขึ้ น อีกขั้น ละแปดรอยบาท รวมแลวไมเ กิน ๒,๔๐๐ บาท และใหมีสิทธิไดรั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณไปจนถึงขั้นจัตุรถาภรณชางเผือก
๒.๘ ปรับอัตราเงิน เพิ่มพิเศษคาฝาอันตรายของทหารทุกเหลาทัพ ใหเหมาะสมตามภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน
๒.๙ ใหน ายทหารชั้น ประทวนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา เขาบรรจุเปนนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรในอัตราปริญญาเปนลําดับแรกกอนพิจารณารับบุคคลภายนอก หากมีปริญญาตรงกับที่
ราชการตองการ โดยไมตองมีการสอบเพื่อเลื่อนชั้นยศและใหมีสิทธิเขาศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหาร
วิทยาลัยของเหลาทัพ และวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรโดยใหมีสิทธิเทาพลเรือนที่มีปริญญาที่บรรจุ
เปนทหาร
๒.๑๐ ใหมีการตั้งหนวยราชการที่ใชความรูพิเศษทางดานกฎหมายใหกับกองบัญชาการทหาร
สูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีชื่อวา “สํานักกฎหมายกองบัญชาการทหารสูงสุด
สํานักกฎหมายกองทัพบก สํานักกฎหมายกองทัพเรือและสํานักกฎหมาย กองทัพอากาศ” มีนายทหาร
พระธรรมนูญเปน หัวหนาหนวยขึ้นตรงตอกองทัพนั้น ๆ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําทางดาน
กฎหมายเฉพาะตอเหลาทัพ
๒.๑๑ ใหมีการจัดใหมีที่พักสําหรับทหารชั้น ประทวน และชั้นสัญญาบัตรพรอมครอบครัว
อยางเพียงพอและเหมาะสมแกฐานานุรูป โดยใหสิทธิครอบครัวไดอยูอาศัยตอหากสามีหรือภรรยาที่เปน
นายทหารเสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่
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๓. พัฒนาอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ ผลิตเพื่อพัฒนาตัวเอง เพื่อใชงาน และสามารถสงออก
และสรางรายไดใหประเทศ
๓.๑ ใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยแยกออกมา
เปนวิสาหกิจของกองทัพ
๓.๒ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา และการมี ส ว นร ว มของภาคเอกชน
โดยเฉพาะการผลิตกระสุน การซอมแซมเครื่องบิน และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ อื่น ๆ
เชน รถยนต รถถัง รถรบ
๔. ใหความสําคัญกับกองทัพในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
ใหความสําคัญกับกองทัพในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศโดยรวมตามมาตรา ๗๒
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เชน การอนุรักษพันธุเตาทะเล ปะการัง แกไขปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคม
นโยบายการบริหารการจัดการประชาธิปไตยแบบผสมผสานของพรรคจงมีสยาม
นโยบายการบริหารที่มีความสําคัญเรงดวน ไดแก การปฏิรูประบบราชการและการกระจาย
อํานาจการบริหาร
พรรคจงมีสยามมีเจตนารมณที่จะปฏิรูประบบราชการโดยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ
จากผูปฏิบัติและควบคุมมาเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยปรับปรุงการบริหาร การจัดการใหเกิดปจจัยที่เปน องคประกอบ
สําคัญของ “การกระจายอํานาจสูทองถิ่น” ไดแก การปฏิบัติหนาที่อยางมีหลักการสมเหตุสมผลมีความ
รับผิดชอบ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมาก
ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดการสรางความโปรงใสเปดเผยของระบบราชการโดยเฉพาะความสามารถในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการและการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นได
อยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเปน การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการในลักษณะของการ
ปกครองมาเปนการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนาโดยประสานความรวมมือของหนวยราชการ
ทุกหนวยใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน
พรรคจงมีสยามจะสงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสวนทองถิ่น โดยจะตองให
ความสําคัญกับการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น ตองกระจายอํานาจทางการคลังใหกับทองถิ่นสามารถ
จัดการบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางอิสระมากขึ้น พรรคจงมีสยามจะกําหนดเปาหมายในการ
กระจายอํานาจ การปกครอง จากสวนกลางสูระดับทองถิ่นใหมีความชัดเจนเหมาะสมตามขั้นตอนของ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

การกระจายอํ า นาจ ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะเสริ ม สร า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพของการบริ ห ารราชการ
ส ว นท อ งถิ่ น ให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ ของแต ล ะท อ งถิ่ น ที่ ร วมถึ ง การมี อิ ส ระในการจั ด การด า น
งบประมาณของทองถิ่น การแสวงหารายได และการจัดการทรัพยสินของทองถิ่นดวย
เพื่อใหการกระจายอํานาจบรรลุเปาหมายในกาวตอไป คือ การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกระดับมีความเขมแข็ง มีศักยภาพสูงพอที่จะเปนแกนนําในการพัฒนาเมืองและแขงขันกับเมืองหลวง
เมืองหลักในภูมิภาค โดยจัดใหมีการทําประชามติเพื่อพิจารณาความตองการของประชาชนในพื้นที่กอน
โดยมีพื้นที่ดังตอไปนี้
๑. เทศบาลเดียว ตําบลเดียว ทองถิ่นเดียว ปรับใหตําบลที่มีทั้งเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีขนาดเล็กและอยูในพื้นที่ใกลเคียงกัน รวมใหเปนองคกรเดียวกับเทศบาลตําบล
๒. จัดตั้งเมืองพิเศษ ลักษณะเดียวกับเมืองพัทยาขึ้นอีก ๕ แหง คือ เกาะสมุย เกาะชาง
เกาะลันตา ภูเก็ต และหาดใหญ
๓. จั ด ตั้ ง มหานครเพิ่ ม อี ก ๔ แห ง คื อ เชี ย งใหม ขอนแก น นครราชสี ม า และ
สมุทรปราการ
พรรคจงมี สยามมีเจตนารมณที่ จะแกไขป ญหาทุจริ ตคอรัปชัน โดยปฏิ บัติการ รื้อ-แกไขลงโทษ-ทวงคืน อย างถึง รากถึ งโคนกับ บรรดานั ก การเมือ ง ข าราชการประจํา เจ าหนา ที่ข องรั ฐ
ตลอดจนเอกชนที่เขารวมการทุจริตในโครงการที่ไดขึ้นบัญชีดําไวโดยจะประกาศยึดทรัพยที่คนเหลานี้
ใหตกเปนของแผนดิน สนับสนุนการจัดตั้งเครือขายประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เชน เครือขายเฝาระวังการคอรัปชั่น ปปช.ภาคประชาชน เปนตน
นโยบายดานเศรษฐกิจของพรรคจงมีสยาม
๑. นโยบายการเงินและการคลัง
๒. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓. นโยบายการทองเที่ยว
๔. นโยบายแรงงาน
๕. นโยบายการคมนาคมขนสง
๖. นโยบายการเกษตรและการจางงานในชนบท
๗. นโยบายพลังงาน
๘. นโยบายการพาณิชยและการอุตสาหกรรม
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นโยบายการเงินและการคลัง
ปรัชญาของนโยบายเศรษฐกิจ คือ เปาหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผน ดินดวยการ
เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณใหกับชีวิตของประชาชน โดยการสรางและธํารงไวซึ่งความเสมอภาคของ
โอกาสในชีวิตใหกับประชาชนใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดดังนั้นเปาหมายของนโยบายเศรษฐกิจก็ตอง
สอดคลอง และตอบสนองตอการสรางโอกาสดังกลาว และตองสามารถปกปองผลประโยชนของ
ประชาชนใหถูก กระทบน อยที่สุด เทาที่จะเปน ไปไดจากความผัน ผวนทางเศรษฐกิจอัน เนื่ องมาแต
อิทธิพลของการเคลื่อนไหวของทุนที่รวดเร็ว ในระดับโลก
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและชะตากรรมของคนในสังคมโลก
อยางรุน แรง ประกอบกับความผิดพลาดในเชิง นโยบายที่ไมสอดคลองกับโครงสรางการผลิตและ
วัฒนธรรมในอดีตทําใหประเทศไทยเขาสูวิกฤตอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ และดูเหมือนวาวิกฤตการณ
ดังกลาวจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง ความรุนแรงของสถานการณเศรษฐกิจในครั้ง
นี้ จะตองไดรับการเยียวยาแกไขอยางถูกตองและทันทวงที ดังนั้นพรรคจึงเห็นวาประเทศไทยจําเปนที่
จะตองมีนโยบายใหมที่ไมเพียงแตจะชวยแกไข ปญหาทางเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้น และอาจทวีความ
รุนแรงในอนาคตเทานั้นแตยังรวมไปถึงการปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางการ
ผลิตและการเงินของประเทศเพื่อใหสอดคลองกับการสั่งสมทางปญญาของสังคมไทย
นโยบายใหมนี้จะสรางใหคนมีความหวังมีความรูสึกภาคภูมิใจรูสึกวาตนและประเทศของตน
มีเ กี ย รติ แ ละมี ศั ก ดิ์ศ รี กรอบของนโยบายใหมนี้ จ ะสอดประสานกั น แกป ญ หาอย า งเป น องค ร วม
สอดคลองกับความเปน จริง และเปน ไปไดโดยจะสามารถบรรลุเป าหมายในเชิ งของการแก ปญหา
เศรษฐกิจ และสังคมที่กํา ลังเผชิญอยูอย างประสานสอดคล องไปพรอ มกัน ไมวาจะเป น ปญ หาหนี้
ตางประเทศ ความชะงักงันของการสงออกการถดถอยทางเศรษฐกิจ การวางงานปญหาระบบการเงิน
และสถาบันการเงิน การศึกษา การกระจายโอกาสในชีวิต การจัดโครงสรางการผลิต ที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของชุม ชนตลอดจนเสริม สรางบทบาทของไทย ในการเปน ผูนําของภูมิภาคที่สามารถเสนอ
ทางเลือกที่จะออกจากวิกฤตการณใ นครั้งนี้ไดอยางแจมชัด และมีความเปนไปไดกรอบของนโยบาย
ใหมนี้จะสอดรับและ สามารถใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของขอมูล
ขาวสารที่จะเปนประโยชนตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจและความตองการของสังคมไทย
ในอนาคต
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นโยบายเศรษฐกิจ จะตองเปนนโยบายที่ยืดหยุน โปรงใส ชอบธรรม และตรวจสอบไดโดย
ยึดเอกราชทางเศรษฐกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญ ทางดานการเงินการคลัง พรรคจงมีสยามยึดมั่น ในการ
รักษาหัวใจ ของวินัยการเงินการคลัง โดยไมใหน้ําหนักกับเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง จนทําใหเกิด
ความระส่ําระสายตอระบบเศรษฐกิจที่แ ทจริงในโลกปจจุบัน ที่การดําเนิน นโยบายการเงิน การคลั ง
ถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอกประเทศที่ไมสามารถควบคุมไดหลายประการการอางการรักษาวินัยโดยให
น้ําหนักกับเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งอยางไมมีความยืดหยุนในเชิงปฏิบัติและไมคลองตัว รังแตจะทําให
การรักษาวินัยนั้นไมกอใหเกิดประโยชนที่แทจริงแตกลับจะทําใหไมสามารถรักษาวินัยไดในที่สุดวินัย
การเงินการคลังดังกลาว จะตองกอประโยชนตอโครงสรางทางเศรษฐกิจที่แทจริง เนื่องจากเสถียรภาพ
และความมั่นคงทางการเงินและการคลังเปนเพียงภาพสะทอนของปจจัยพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจที่แทจริง
ซึ่งประกอบดวยเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของประเทศ
ระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดใหญระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้น
นโยบายการเงิน การคลังตอ งมุงรัก ษาสมดุ ลของพื้ น ฐานทางเศรษฐกิจที่ แ ทจริง เพื่อ ลดความเสี่ย ง
ทั้งระบบเศรษฐกิจ
นโยบายเรงดวนพรรคจงมีสยามใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับกิจกรรมที่มีศักยภาพในการ
สรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศใหกับประเทศ ทั้งโดยการเรงสนับสนุนการสงออก เรงวางกรอบ
ในการปรับโครงสรางการผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจํานวนและสรางความแข็งแกรงใหกับกิจการที่มี
ศักยภาพในการสรางรายไดใหกับประเทศ เรงเพิ่มจํานวนและบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะดาน
อันเปนกลไกของรัฐใหสงเสริมกิจการที่มีศักยภาพในการสรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศเหลานั้น
อยางเรงดวน
พรรคจงมีสยามใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการใชน โยบายการเงิน การคลังเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจและการจางงานในประเทศ โดยที่การกระตุนนั้นจะไมกอใหเกิดภาวะเงินเฟอที่ควบคุมไมได
แตจะเสริมสรางศักยภาพใหธุรกิจในประเทศสามารถสรางรายไดเขาประเทศไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะ
สงผลใหการลดอัตราดอกเบี้ยไมเกิดผลกระทบอันไมพึงปรารถนา พรรคจะจํากัดการแทรกแซงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน ตราระหวางเงิน บาทและเงิน ตราตางประเทศใหนอยที่สุด เพื่อ ใหอัตราแลกเปลี่ยน
สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวจะสนับสนุนและเปน
ประโยชน ต อ กิ จ กรรมที่ มี ศั ก ยภาพในการเสริ ม สร า งรายได ใ ห กั บ ประเทศในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะ
ไมกอใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงปรารถนาตอสังคมไทย พรรคจงมีสยามใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับ
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การปรั บโครงสร า งและปฏิรู ประบบการเงิ น ของประเทศทั้ งระบบ อั น ได แ ก การวางกรอบและ
สนับสนุนใหสถาบันการเงิน ทั้งของรัฐและเอกชนสามารถยกระดับตัวเองทั้งในแงของความมั่นคงและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากลและในฐานะที่ระบบสถาบันการเงินปจจุบันไมสามารถใหความ
ช ว ยเหลื อ กั บ กิ จ การที่ มี ศั ก ยภาพในการสร า งรายได เ ข า ประเทศได อ ย า งเต็ ม ที่ พรรคจงมี ส ยาม
จึงสนั บสนุน ใหจัด ตั้งสถาบัน การเงิน เฉพาะด าน อีกทั้ งการออกมาตรการทางดา นตลาดทุน และ
มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อชวยใหกิจการเหลานั้นสามารถกาวขามพนขวากหนามทางการเงินโดย
เรงดวน พรรคจงมีสยามใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการเรงบรรเทาปญหา คนวางงานอันเปนผลจาก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดใหมีศูนยเพิ่มพูนทักษะสําหรับแรงงานในเมือง ซึ่งเคยทํางานใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่ประสบปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งที่มาจากอุตสาหกรรมการเงินและบริการให
ไดรับการฝกฝนเพื่อใหมีทักษะที่มีประโยชนและสามารถเกื้อกูลตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศอาทิการฝกฝนใหสามารถชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาทั้งในดานการเงินการบัญชี การบริหาร
และการจัดการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม พูน การสงออกซึ่งมีอยูเปน จํานวนมาก
แตไมมีความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารสมัยใหม อันบั่นทอนความสามารถในการสงออกอยางนา
เสียดาย การเรงรัดโครงการสรางงานในชนบทตามโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากองคกรระหวาง
ประเทศ อีกทั้งการเรงรัดและควบคุมใหหนวยงานรัฐใชงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในโครงการที่
ชวยใหเกิดการจางงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคโดยเรงดวน
นอกจากนั้นพรรคจงมีสยามจะสนับสนุนใหเกิดโครงการ “กลับเขาหองเรียน” ในระดับประเทศ
โดยการสํารวจแรงงานฝมือที่ตกงานทั่วประเทศ แลวสนับสนุนใหกลับเขาไปเรียนและฝกทักษะในดาน
ตาง ๆ ตามวิทยาลัยเทคนิคหรือโรงเรียนอาชีวะศึกษาทั่วประเทศโดยไดรับคาตอบแทนพรรคจงมีสยาม
ใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการสงออกใหเปนฐาน
การผลิต การจางงานและการสงออกของประเทศ หัวใจของนโยบายดังกลาวจะอยูที่การปรับโครงสราง
การผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยเสียใหม โดยสนับสนุนวิสาหกิจเหลานี้ที่ประกอบการอิสระและผลิต
เพื่อการสงออก ซึ่งมีอยูแลวและกระจายอยูทุกภาคของประเทศใหเปนแกนในการสรางความเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนั้นวิสาหกิจเหลานี้ยังจะมีบทบาทสําคัญในการดึงเงินทุนจากตางประเทศ
ซึ่งจะชวยเสริมสรางสภาพคลองใหกับระบบและเปนกลไกสําคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการ
ผลิตสูภาคตาง ๆ ของประเทศ เพื่อรองรับการจางงานในชนบทและเปนตัวจักรกลสําคัญในการสราง
ทักษะและถายทอดทักษะระหวางคนงานทั้งจากภายนอกประเทศสูภายในประเทศและระหวางผูผลิต
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และคนงานภายในประเทศดวยกันเองการพัฒนาและยกระดับทักษะเหลานี้เองจะเปนหนทางอันสําคัญที่
จะสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง ที่จะสามารถเลือกกระบวนการในการสรางความมั่งคั่งของตนดวย
ตนเองสอดคลองกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เหมาะสมกับศักยภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ
การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตองควบคูไปกับการดูแลไมใหเกิดภาวะเงินเฟอที่รุนแรงดวย
การรักษาระดับอัตราเงินเฟอไมใหสูงจนเกินไป แตในขณะเดียวกันก็ตั้งอยูบนฐานแหงความเปนธรรม
และขอเท็จจริงของความสามารถในการผลิตที่สรางรายไดอยางแทจริงของผูประกอบการ นโยบายระยะ
กลางและระยะยาวปฏิรูปโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พรรคจงมีสยามจะสนับสนุน และ
ผลักดันใหเกิดระบบเศรษฐกิจที่พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของประเทศ ตั้งแตการ
ผลิ ตเพื่อ บริ โภคและเหลือ ขายในระดั บครอบครัว การรวมตัว เพื่ อดํ าเนิน เศรษฐกิ จในระดั บชุ ม ชน
การเชื่อ มโยงอย างเกื้อกู ลและสนับสนุน ซึ่ งกัน และกัน กั บธุร กิจขนาดใหญ สูตลาดทั้ งภายในและ
ตางประเทศอยางเปนระบบ
พรรคจงมีสยามจะใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับภาคเกษตรกรรมใหเปนภาคเศรษฐกิจหลัก
ที่จ ะต องเติ บ โตควบคู ไ ปกั บภาคอุ ตสาหกรรมและบริ การ และได รับ การเอาใจใสใ นการเพิ่ม พู น
สมรรถนะการผลิตและยกระดับคุณภาพเพื่อใหไดผลผลิตที่พอเพียงเลี้ยงดูประชากรในประเทศและ
เหลือเพื่อสงออกรวมไปถึงเปนวัตถุดิบอัน สําคัญใหกับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีความ
หลากหลายและมี ศั กยภาพสู ง ในตลาดโลก พรรคจงมี ส ยามจะสนั บ สนุ น ให เกิ ด การปรั บเปลี่ ย น
โครงสรางอุตสาหกรรม จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของอุตสาหกรรมเปาหมายขึ้นใหม เพื่อมุงสูการ
ระดมทรัพยากรสําหรับการผลิตในสิ่งที่เราถนัด และมีความสามารถที่สั่งสมมาเปนพิเศษ ทั้งนี้ใ ห
คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ทักษะฝมือที่เรามีความโดดเดนเชี่ยวชาญ โอกาสทางการตลาดและ
ความสามารถเชิงแขงขัน ในระยะยาว ความสามารถในการขยายขอบขายสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุน อีกทั้งการเชื่อมโยงอยางสมดุลระหวางอุตสาหกรรมที่มุงเนน
แรงงานไปสูก ารพั ฒนาให เกิ ดอุ ตสาหกรรมที่มุ งใช ความรู เพื่ อสรางมูล คาเพิ่ม ของผลผลิต ที่จ ะทวี
ความสําคัญยิ่งในระยะยาว ยกระดับความสามารถเชิงแขงขันพรอมเผชิญกระแสแขงขันการคาเสรี
พรรคจงมีสยามจะสนับสนุนใหมีแผนการสนับสนุนและสรางเสริมความสามารถเชิงแขงขัน
เปน การเฉพาะในแตละอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสรางรายไดใ หกับประเทศจะสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการกําหนดอาณาเขตพื้นที่เปนการเฉพาะสําหรับแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อให
พื้นที่ดังกลาวเปนเบาหลอมแหงการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแขงขันที่แทจริงการคัดเลือกจะตองคํานึงถึง
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ความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตรของพื้นที่ความสอดคลองกับทรัพยากรและทักษะของประชากรในพื้นที่
ความสามารถในการจูงใจใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมเปาหมายเขามาลงทุนในพื้นที่ การชักจูงให
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสนั บสนุน เขา มาอยู ใ นบริ เวณใกลเ คียง ความพรั่ งพรอ มของการมี
สถานศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อปอนวิทยาการและบุคลากรแกผูผลิตความพรั่งพรอมของบริการ
ขนสง ตลอดจนความพรอมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับอุตสาหกรรม
เปาหมายแตละประเภท ทั้งนี้เพื่อใหผลผลิตมีคุณสมบัติพรอมที่จะแขงขันในตลาดโลกไดอยางแทจริง
พรรคจงมีสยามจะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการขนาดใหญจํานวนมากพอใน
แตละอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีความแข็งแกรงทั้งในแงของเทคโนโลยี และทรัพยสินทางปญญาของ
ตนเอง ดานเงินทุน ดานการผลิตที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความตองการของ
ตลาดไดอยางรวดเร็วและดานการตลาดที่เขมแข็งเพียงพอในการกาวสูธุรกิจการคาในระดับโลกในดาน
หนึ่ ง นั้ น เพื่ อ ปอ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด การผู ก ขาดรวมศูน ย ใ นแต ล ะอุ ต สาหกรรม แต ใ นอี ก ด านหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญยิ่งก็คือการกระตุน ใหเกิดการแขงขัน อัน เปน การเพิ่มความแข็งแกรงและความสามารถ
เชิงแขงขันของผูประกอบการขนาดใหญเหลานี้ใหสามารถเปน หัวหอกที่ทรงประสิทธิภาพในการรุก
สูตลาดโลกของแตละอุตสาหกรรมเปาหมายของไทยในอนาคต
พรรคจงมีสยามจะสนับสนุน และผลักดัน ใหเกิดการปฏิรูปกิจการธุรกิจในภาคเอกชนใหมี
ความโปรงใส เขมแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ทั้งในเชิงของคุณภาพ
ผูบริหารและระบบการจัดการเทคโนโลยี การปรับโครงสรางการเงิน และโครงสรางทุน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในองคกร การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร การเปดเผยขอมูลและขอเท็จจริงของกิจการ
การยกระดับเครื่องจักรและวิทยาการการผลิต ทั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจ
เอกชนไทยโดยสวนรวม อันจะเปนประโยชนทั้งในเชิงของการจูงใจใหตางชาติเขามารวมลงทุนและทั้ง
ในเชิงของการเตรียมพรอมเผชิญกระแสการแขงขันเสรีในอนาคต
พรรคจงมีสยามจะเรงยกระดับความสามารถเชิงการผลิตของประเทศ ดวยการสงเสริมและ
จูงใจใหมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตใหทันสมัย ภายใตขอจํากัดของประเทศ
สงเสริ ม ให มีก ารปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพการผลิต กระบวนการผลิตและการจัด การชัก จูงใหมี การ
เคลื่ อนยายฐานผลิตของอุต สาหกรรมเปา หมายจากตา งประเทศ พรอ มทั้ งเรงรั ดการพัฒนาระบบ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑและรูปแบบ
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ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ที ย บเท า มาตรฐานโลกควบคู ไ ปกั บ การส ง เสริ ม ให เ กิ ด ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ที่ เ ข ม แข็ ง
เพียงพอที่จะกาวสูการแขงขันในระดับโลก
พรรคจงมีสยามจะใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งใหแกผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมประเภทสนับสนุน ซึ่งมักมีขนาดเล็กและเชื่อมโยงกับผูประกอบการในอุตสาหกรรม
หลักของประเทศทั้งในฐานะของการเปนฐานผลิต วัตถุดิบชิ้นสวน วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ในเชิงสนับสนุน และเกื้อกูลการสนับสนุนผูประกอบการเหลานี้ ควรมุงเนน ในการเพิ่ม
ความเขมแข็งและขีดความสามารถเชิงแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการผลิตการเงินเทคโนโลยีและ
การจัดการ ยกระดับนโยบายการคาตางประเทศจากการเนน เพียงเรงรัดการสงออกในทุกระดับสูการ
พัฒนาเครือขายการตลาดเขาสูระดับโลกเพื่อผนึกและสอดรับเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเขมแข็ง
ในโลกยุคไรพรมแดน พรรคจงมีสยามสนับสนุนและผลักดันใหภาคเอกชนยกระดับความพรอมในการ
เผชิญการแขงขันเสรีในเวทีการคาระหวางประเทศ ทั้งในดานการพัฒนาความรอบรู
ในโครงสรางและกลไกลเศรษฐกิจการคาโลก ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคความรอบรู
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ระหวา งประเทศและในประเทศเปา หมาย การใช แ นวคิ ดการตลาดสมั ยใหม
การพัฒนาองคกรและบุคลากรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ตลอดจนการเตรียมความพรอมในเชิง
ของทักษะ เทคโนโลยีและวิทยาการที่จําเปน ในการแขงขันระดับโลกอยางมีประสิทธิภาพ ยกระดับ
และพัฒนาผลิตภัณฑสงออกของไทยในทุก ๆ มิติ ทั้งในมิติของคุณภาพมิติของการสรางมูลคาเพิ่มมิติ
ของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากทักษะหรือภูมิปญญาทองถิ่นหรือการแปรรูป
ผลิตภัณฑเกษตรใหม ๆ เพื่อรุกสูตลาดตางประเทศและในมิติที่สําคัญที่สุด ไดแกการกาวจากการเนน
การสงออกผลิตภัณฑที่เปนกายภาพไปสูการสงออกผลิตภัณฑและบริการที่มีสัดสวนของทรัพยสินทาง
ปญญามากกวาการขายแรงงาน มุงพัฒนาเครื่องหมายการคาของสินคาไทยสูตลาดโลกใหตางประเทศ
นิยมเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางและพัฒนาเครื่องหมายการคาระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผา และสิ่งทอ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรม
เครื่องหนัง เปนตน
ในระยะยาวพรรคจงมีส ยามจะใหความสํา คัญกับ การสนับสนุน ใหกิจ การของไทยไดรั บ
ประโยชนจากสภาวะการโลกาภิวัฒนของทุนทางการเงิน ทุนทางเทคโนโลยี และทุนทางปญญา ซึ่งจะ
ทําใหบางสวนของเศรษฐกิจไทยที่มีศักยภาพไดประโยชนสูงสุดจากบทบัญญัติใหมขององคกรการคา
โลก โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพจะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ โดยจัด
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ใหเปนความเรงดวนพิเศษในการพัฒนาเครือขายการตลาดเขาสูระดับโลก เพื่อผนึกและสอดรับเปน
สวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเขม แข็งในโลกยุคไรพรมแดน สงเสริม ใหผูสงออกไทยในทุกระดับ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพเพียงพอทั้งในแงของทักษะความสามารถใน
การผลิตและมีตลาดรองรับใหสามารถกาวเขาสูการเปนบริษัทระดับโลก ทั้งนี้โดยยึดถือโลกทั้งโลกเปน
ตลาดสิน คาเป น แหลงวัตถุดิบ และสามารถใชเปน แหลงการผลิตหรือประกอบสิน คา โดยเนน การ
เชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการจําหนายใหไดประโยชนสูงสุดในเชิงตนทุนและการตลาดการกาว
ขามจากการเปนเพียงผูสงออกไปสูการสรางเครือขายการผลิตและตลาดในระดับโลก ไมเพียงแตจะชวย
รักษาไวซึ่งความไดเปรียบในเชิงแขงขันที่เคยมีเทานั้น แตยังเปนการใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศอีก
ดวย สงเสริมใหกิจการของไทยสามารถครอบครองเทคโนโลยีหรือทรัพยสิน ทางปญญาที่ไดมาจาก
แหลงอื่นแลวนํามาทําการพัฒนาสรางมูลคาเพิ่มใหสามารถทําการผลิตใหมีความหลากหลายกวาของเดิม
สงเสริม ใหกระทรวงพาณิชยปรับปรุงศูนยพาณิชยกรรมและสํานักงานการพาณิชยในตางประเทศให
เปนแหลงระดมทักษะของบุคลากรตางประเทศที่มีศักยภาพในการเขารวมกระบวนการสรางตนแบบ
ของสิน คา ที่จะสงออกไปยังตลาดทั่วไปในโลกและตลาดเฉพาะ โดยตน แบบนั้น จะตองสามารถ
กอใหเกิดการผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สําหรับศูนยพาณิชยกรรม
และสํานักงานการพาณิชยในตางประเทศนั้น จะตองทําหนาที่เปนสถานที่แสดงสินคา อันเนื่องมาจาก
ทักษะที่พรอมดวยขอมูลประกอบเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาตางประเทศในการตัดสินใจสั่งซื้อ
สิ น ค า จากไทย หรื อ เข า ร ว มทุ น การผลิ ต กั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ในประเทศไทย
ศูนยพาณิชยกรรมและสํานักงานการพาณิชยในตางประเทศ จะตองประสานงานอยางใกลชิดกับสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในการผลักดัน ใหรัฐบาลประเทศนั้น ๆ อํานวยความสะดวกตอการยายทุน ทาง
ปญญา ทุนทางเทคโนโลยี และทุนประกอบการมายังประเทศไทยโดยใหเปนประโยชนรวมกันแกทั้ง
สองประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดศูน ยพาณิช ยกรรมและสํานักงานการพาณิช ยใ นตางประเทศ
จะตองมีบุคลากรที่เหมาะสมกับเปาหมายของแผนงานดังกลาวโดยไมจําเปนตองใชขาราชการประจํา
และการจัดตั้งศูนยพาณิชยกรรมเพื่อการนี้ จะตองเลือกสถานที่ที่เหมาะสมแกลูกคาบุคลากรที่วิสาหกิจไทย
ตองการเพื่อเขามามีสวนในการสรางสินคาตนแบบและพัฒนาสินคารวมกันตลอดไป
พรรคจงมีสยามสนับสนุน ใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวง
เศรษฐกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและตางประเทศเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งในเชิง
ของการวางแผนยุทธศาสตร การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการสงออกไดอยางมีประสิทธิผล
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โดยเฉพาะอย างยิ่ง การสนับ สนุ น ในด านการตลาด ด านขอ มูล ขา วสาร การระบุ หรื อติ ดต อลู กค า
เปาหมาย ตลอดจนชวยแกไขอุ ปสรรคการคาในตางประเทศยิ่ง ไปกวานั้น ใหมีก ารผนวกแนวทาง
นโยบายทิศทางการบริหาร และแนวทางปฏิบัติงานระหวางกระทรวงพาณิชยกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดพลังผนึกสูงสุดตอการขยายและ
พัฒนาการสงออกของประเทศ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ปฏิรูปองคกรแหงรัฐ พลิกโฉมใหม
วิสาหกิจไทย
พรรคจงมีสยามจะเรงดําเนิน การปฏิรูปสถาบัน และองคกรหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งในดานโครงสราง องคกร ระบบการจัดการ การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และวิทยาการทั้งนี้เพื่อ
ยกระดับความสามารถและศักยภาพขององคกรแหงรัฐ ใหสามารถเปนหลักในการกอบกูเศรษฐกิจ
ในการชี้ นํ า และกํ า หนดยุ ท ธศาสตร อี กทั้ ง สามารถสนั บ สนุ น ภาคเอกชนให พ ร อมเผชิ ญ กระแส
ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อประสานใหเกิดพลังผนึกที่แทจริง
ทั้งในระหวางองคกรแหงรัฐดวยกันและในระหวางภาครัฐกับเอกชน ทั้งในดานยุทธศาสตรแนวทางนโยบาย
และการประสานในระดับการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางแทจริงพรอมกับการเปลี่ยนบทบาทของหนวยงาน
รัฐจากผูควบคุมมาเปนสนับสนุน
พรรคจงมีสยามสนับสนุน การเรงรัดเพิ่ม พูน ประสิทธิภาพรัฐ วิสาหกิจ โดยมุงเนน การนํา
วิธีการบริหารจัดการแบบเอกชนมาประยุกตใชใ นรัฐวิสาหกิจเพื่อสรางและพัฒนาองคกรใหมีความ
แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุน ภาคเอกชนใหขามามีสวนในการถือครองหุน และมี
บทบาทรวมในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
สงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงเงินทุน
๑. จัดตั้งธนาคารชุมชน (Community Bank) เพื่อเพิ่มแหลงเงินทุนในทองถิ่น
๒. ปรับระบบการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและสหกรณใหมีประสิทธิภาพ โดยปลอย
เงินกูแกโครงการที่กอใหเกิดการลงทุน และเปดโอกาสใหเขามาเปนเครือขายของธนาคารชุมชน
๓. โครงการธนาคารแรงงาน (Labour Bank) ปลอยกูเงินกองทุนประกัน สังคมใหผูใ ช
แรงงาน โดยผานธนาคารของรัฐ
๔. โครงการธนาคารขาราชการ ปลอยกูเงินกองทุน กบข. ใหขาราชการโดยผานธนาคาร
ของรัฐ
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สรางเสถียรภาพทางการเงิน
๑. จัดตั้งศูนยเตือนภัยทางเศรษฐกิจเพื่อจัดทําดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจอยางเปนระบบ เพื่อ
ประโยชนในการพยากรณสถานการณทางเศรษฐกิจการเงิน ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค และ
เผยแพรใหประชาชนรับทราบอยางสม่ําเสมอ
๒. พัฒนามาตรฐานของระบบสถาบันการเงินใหมีความโปรงใส
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
๑. จัดเก็บรายไดจากการประมูล และสวนแบงรายไดจากคาสื่อประชาสัมพัน ธจากผูไดรับ
สัมปทานประมูลคลื่นความถี่ของรัฐ
๒. ใชกลไก Earmark Taxation เพื่อสงเสริมการพัฒนาในดานที่สําคัญ เชน การนําภาษีสุรา
บุหรี่ไปใชในดานสาธารณสุข
๓. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนจน
๔. ใหประชาชนผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีสิทธิในการรวมกําหนด การนําภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาไปพัฒนาได ๑ ใน ๔ ของภาษี
๕. นํารายไดจากสลากกินแบงรัฐบาลทั้งหมดไปสูกองทุนเกษตรกรและชุมชน เพื่อลงทุนใน
กิจการที่กอใหเกิดรายไดในระดับทองถิ่น
๖. สร า งวิ นั ย การเงิ น การคลั ง กํ า หนดกลไกตรวจสอบเงิ น งบประมาณ และเงิ น
นอกงบประมาณ
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พรรคจงมีสยามใหความสําคัญกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ และพรอมที่จะ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ๆ ใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง เปนศูนยกลางเชื่อมโยงแหลงความ
เจริญในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยเนนการพัฒนาใหเชื่อมโยงรอบทิศทาง เพื่อกระตุนใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาและเพิ่ม การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ เสริมสรางความเจริญและนํารายไดเขาสู
ประเทศ ตลอดจนรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชนและมาตรการจูงใจ
๑. นําเขาและสงออกวัตถุดิ บ สิน ค ากึ่งสํา เร็จรูป และสิ น คาทุน อยางเสรี โดยไมมีภาษี
ศุลกากรไมมีขอกําหนดเรื่องใบอนุญาตในการนําเขา
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๒. ปลอดภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีสรรพสามิต
๓. ปลอดภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทดานการวิจัยและพัฒนา
๔. ปลอดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา ๕ ป และลดภาษีเงินไดนิติบุคคลลงรอยละ ๕๐
ไมเกิน ๕ ปตอมา
๕. สรางความเชื่อมโยงระบบขนสงจากแหลงวัตถุดิบทั้งในและนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๖. ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จที่ใหบริการแบบ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนทางราชการ
๗. สิทธิพิเศษในการนําผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเขามาทํางานในพื้นที่
พื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ
เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ (เชียงราย)
ศูนยกลางคมนาคมทางเรือและถนน เพื่อลําเลียงสินคาเชื่อมตอ เปนประตูสูลาวพมา และจีน
ตอนใตทางแมสาย เชียงของ เชียงแสน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ (หนองคาย และมุกดาหาร)
เปนศูน ยกลางของภาคอีสานตอนบน สามารถพัฒนาใหเปน “เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ”
เปนศูนยกลางการคมนาคมของภาคอีสานตอนบน เพื่อลําเลียงสินคาชายแดนไปยังลาว จีนตอนใต และ
ออกสูเมืองทาดานังของเวียดนาม ตามกรอบการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
เขตเกษตรอินทรียพิเศษ (รอยเอ็ด สุรินทร บุรีรัมย ยโสธร และมหาสารคาม)
พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไหทั้งหมดใหเปน ศูน ยกลางเกษตรอินทรีย และการแปรรูปและการ
บรรจุภัณฑสินคาเกษตรอินทรียของไทย
ภาคตะวันออก
เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา)
ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแหลมฉบังเปน “เมืองอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
ที่สะอาด”
ภาคตะวันตก
เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ (ตาก และแมสอด)
พัฒนาพื้นที่เพื่อเปนประตูสูพมา เชื่อมกับเมืองเมยวดี และเมืองทาเมาะลําเลิงของพมา
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ภาคใต
เขตทองเที่ยวเชิงอนุรักษพิเศษ (เกาะสมุย)
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและพักผอนทางทะเลในอาวไทย
เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ ๖ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และพัทลุง)
- พัฒนาเปนแหลงอาหารฮาราลโลก
- แปรรูปสินคาเกษตรที่เกี่ยวของ
นโยบายการทองเที่ยว
นโยบายที่สําคัญและทิศทางการพัฒนา
๑. ฟนฟูแหลงทองเที่ยว ที่มีอยูแลวใหมีคุณภาพดีขึ้นใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวครบวงจร
๒. เตรียมความพรอมดานทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะมัคคุเทศกใหมีคุณภาพและเพียงพอ
ทั้งนี้อนุญาตใหจดทะเบียนมัคคุเทศกชาวตางประเทศไดชั่วคราวในชวงเวลาที่ขาดแคลน
๓. สรางจุดขายของภูมิภาคตามทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของแตละพื้น ที่เปนตน
เชน ภาคเหนือ เปนทองเที่ยววัฒนธรรมลานนา ภาคใตเปนแหลงทองเที่ยวทะเล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนแหลงอารยธรรมและโบราณสถาน เปนตน
๔. สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพดวยการจัดโครงการปแ หงการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ยกระดับแพทยแผนไทย พัฒนาแหลงพักผอนระยะยาวและครบวงจรสําหรับผูสูงอายุ
๕. สนับสนุนการทองเที่ยวหลากหลายวัฒนธรรม สรางแหลงทองเที่ยวเดนในแตละจังหวัด
ผสมผสานวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อกระจายความเจริญไปทุกจังหวัด
๖. จัดตั้งสภาการทองเที่ยวที่มีตัวแทนของทุกฝาย เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
๗. จัด ตั้ ง ศู น ย วั ฒนธรรมร ว มสมั ย เพื่ อเป น ศู น ย ก ลางการประชุม แสดงสิน ค า แสดง
นิทรรศการครบวงจร และเปนศูนยรวมการซื้อสินคา (Shopping Destination) ในภูมิภาคเอเชีย
๘. จัดรายการสงเสริมอาหารทองถิ่นและผลไมไทย เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว เปน
หนึ่งลานลานบาท ภายใน ๔ ป โดยอยูบนพื้นฐานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนใหสมดุล
๙. เพิ่มมาตรการควบคุม ดูแล บริษัททัวร มัคคุเทศก มาตรฐานรายการทองเที่ยวและราคา
ตลอดจนปองกันการหลอกลวงขายสินคาใหกับนักทองเที่ยว
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นโยบายแรงงาน
พรรคจงมีสยามจะเนนหนักในดานความยุติธรรมทางสังคม (SOCIAL JUSTICE) สงเสริม
และคุมครองแรงงานทั้งในระบบ (ผูประกันตน) และแรงงานนอกระบบซึ่งไดแก ผูประกอบการอาชีพ
อิสระ (SELF EMPLOYED) ผูรับงานมาทําที่บาน (HOME WORKERS) หาบเร แผงลอย รถเข็น
จักรยานยนตรับจาง แท็กซี่ และสามลอเครื่อง ฯลฯ โดยขจัดการเอารัดเอาเปรียบ รักษาไวซึ่งความ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องกฎหมาย พร อ มทั้ ง แก ไ ขกฎหมายที่ ไ ม เ ป น ธรรมต อ สั ง คม โดยเฉพาะกฎหมาย
ประกันสังคม
๑. พัฒนาฝมือแรงงานเพื่อยกระดับรายได
๑.๑ สงเสริมการศึกษานอกระบบในโรงงานเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาแกคนงาน
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนไดเพิ่มความรูความสามารถในวิชาชีพของตนเอง หรือ
อาชีพอื่น ๆ โดยรัฐใหเงิน อุดหนุนทั้งในโรงงานและนอกโรงงาน ตลอดจนการฝกอาชีพใหม เชน
การทําอาหาร ชางเสริมสวย ชางไฟฟา ชางเครื่อง งานฝมือ รวมไปถึงงานดานเทคโนโลยีและการวิจัย
และพัฒนา พรอมสงเสริมการเรียนคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศ
๑.๓ รัฐจะสงเสริม และสนับสนุน ลูกจางที่วางงานหรือลูกจางที่ตองการเปลี่ยนอาชีพ โดย
ประสงคจะทําอาชีพเกษตรในรูปแบบไรนาสวนผสม
๑.๔ จดทะเบียนฝมือแรงงาน ปรับคาจางใหมีความหลากหลายทางดานทักษะและประเภท
งาน มีพื้นฐานสอดคลองกับองคกรแรงงานระหวางประเทศ
๒. ดานสวัสดิการแรงงาน
ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน เพื่อใหแรงงานไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นในกรณี
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
๒.๑ ไดรับคาชดเชยเพิ่มขึ้นในกรณีนายจางยายสถานประกอบการไปที่แหงใหม
๒.๒ ใหสามีลาหยุดในชวงที่ภรรยาคลอดบุตรไดแตตองไมเกิน ๓๐ วัน
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหนายจางจัดใหมีสถานเลี้ยงเด็กภายในสถานประกอบการของ
นายจาง
๒.๔ สงเสริมใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสถานประกอบการตาง ๆ
๒.๕ ใหมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําอยูบนพื้นฐานการดํารงชีพในขั้นมาตรฐานต่ําสุดของ
องคการอนามัยโลก (WHO) และอิงวิธีการคํานวณของประเทศตาง ๆ เพื่อใหคลองจองกับความเปน
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สากล รวมทั้งมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําในบางอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง แตละจังหวัดสามารถปรับ
เพิ่มขึ้นจากอัตราดังกลาวไดตามความเหมาะสมของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแตละจังหวัด แตตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําแหงชาติ
๒.๖ ดูแลความปลอดภัยของคนงานโดยกําหนดใหมีการตรวจสอบและควบคุมลักษณะการ
กอสรา งโรงงาน ระบบความปลอดภัย อาชีว อนามัย การป องกัน อัค คีภัย อุบั ติเ หตุ มลพิษ และ
สารอันตรายที่เกิดจากการทํางานโดยมีการตรวจสอบเปนประจําอยางจริงจัง
๒.๗ สงเสริม สวัสดิภาพและเสรีภาพของคนงาน เชน ไมใ หมีการกํา หนดวัน และเวลา
ทํางานยาวนานเกินควร มีที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ
๒.๘ กําหนดมาตรฐานการจางแรงงานเด็กและสตรีใหชัดเจน
๒.๙ ปรับปรุงกฎหมายแรงงานใหครอบคลุมการคุมครองแกคนงานที่ตกงาน คนงานสูงอายุ
ที่ทํางานมาเปนเวลานาน และแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร ปาไม เลี้ยงสัตว และ
การรับงานไปทําที่บาน
๒.๑๐ กําหนดใหสถานประกอบการตองจางแรงงาน ใหอยูในระบบอัต ราเงิน เดือ นและ
สวัสดิการเดียวกันทั้งสถานประกอบการ แทนการจางเหมาชวง
๓. ดานแรงงานสัมพันธ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธเพื่อใหแรงงานไดรับความเปนธรรมมากขึ้นในกรณี
ตาง ๆ ดังนี้
๓.๑ สงเสริมการตั้งสหภาพแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญและรัฐวิสาหกิจ และ
คุมครองลูกจางที่ขอตั้งสหภาพแรงงานอยางเครงครัด และลดเงื่อนไขขั้น ตอนในการขอจดทะเบียน
จัดตั้งสหภาพ และตองไดรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
๓.๒ ในกรณีมีการยื่น ขอเรียกรองขอความเปนธรรมของลูกจางตอคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ หรือกรณีน ายจางยื่นอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็ตามใหลูกจางไดรับ
คาจางตลอดระยะเวลาที่คดีอยูในระหวางการดําเนินการเพื่อหาขอยุติ
๓.๓ กรรมการบริหารสามารถลางานเพื่อดําเนินกิจกรรมที่จําเปนของสหภาพแรงงาน หรือ
เพื่อการศึกษาอบรมในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดโดยไดรับคาจาง
๓.๔ สงเสริมความสมานฉันทกลมเกลียวระหวางนายจางและลูกจางในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หากมีขอพิพาทเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐจะชวยเหลือไกลเกลี่ย
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๓.๕ สถานประกอบการใดที่มีสหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานนั้นมีสมาชิกเกิน ๒ ใน ๓
ของลูกจางในลักษณะประเภทแรงงานเดียวกัน ลูกจางอื่นจะตั้งสหภาพแรงงานซอนไมได
๓.๖ ฝายแรงงานสัมพันธของกระทรวงแรงงานมีหนาที่สงเสริม และสนับสนุนการเจรจา
ตอรอง และการปรองดอง ใหถือวาการตกลงโดยระบบทวิภาคีเปนระบบที่ดีที่สุด รวมทั้งตองสงเสริม
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยถือเอาจํานวนองคกรที่เกิดขึ้นเปนมาตรการหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพ
ของขาราชการ
๔. แกไขพระราชบัญญัติประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ใหผูประกันไดรับสวัสดิการและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นในกรณีตาง ๆ ดังนี้
๔.๑ ผูที่ตกงานใหจายเงินสมทบเพียงเทาเดียว (ปจจุบันจายสองเทา) เพื่อรักษาสิทธิความ
เปนสมาชิกของกองทุนประกันสังคมเอาไว
๔.๒ จัดตั้งโครงการธนาคารแรงงาน โดยใหแบงเงินกองทุน ประกัน สังคมออกไปตั้งเปน
กองทุน เพื่อดูแลสวัสดิการ ผอนคลายความเดือดรอน เปน แหลงเงิน กูฉุกเฉิน ตลอดจนใชใ นการ
ประกอบกิจการของสมาชิกและครอบครัว โดยปลอยกูใหเฉพาะสมาชิกเทานั้น คิดอัตราดอกเบี้ยต่ํากวา
กูธนาคารพาณิชย โดยจะคิดอัตราผานธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชยของรัฐ
๔.๓ กรณีลูกจางเจ็บไขไดปวยจากการทํางาน ใหลูกจางไดรับคารักษาพยาบาลตามจริงจาก
กองทุนทดแทนจนกวาจะสิ้นสุดการรักษา (ปจจุบันกองทุนทดแทนจายแค ๓,๕๐๐ บาท ถาจะขอเพิ่ม
ตองยื่นอุทธรณ ทําใหเสียเวลามากและไดยากมาก แมจะรับอนุมัติจากคณะกรรมการอุทธรณก็มีกฎวา
ตองไมเกิน ๘,๕๐๐ บาท) และตลอดระยะเวลาที่อยูใ นระหวางรักษาพยาบาลนั้นลูกจางตองไดรับ
คาจางเต็ม ๑๐๐ %
๔.๔ ใหกองทุนเงินทดแทนจายคาทดแทนกรณีลูกจางทุพพลภาพ เนื่องจากการทํางานตลอด
ชีวิต
๔.๕ ขยายการคุมครองระบบประกันสังคมครอบคลุมแรงงานนอกระบบภายใน ๔ ป
๕. แรงงานตางดาว
รัฐ จะตองควบคุมปริมาณการนําเขาแรงงานตางดาวโดยใชระบบโควตาตามประเทศและ
ประเภทของอุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดโควตาทุกปมากนอยตามความจําเปน และความตองการ
ของเอกชนในอุตสาหกรรมบางประเภทเหลานั้น และใหนําแรงงานที่นําเขามาตามโควตาที่ถูกตองตาม
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กฎหมาย เขาทดแทนแรงงานต างดาวที่ถูกกฎหมาย และจะไม มีการผอ นผัน แรงงานตางดาวที่ผิ ด
กฎหมายอยางเด็ดขาดตอไป
๖.

สงเสริมอบรมแรงงานปอนตลาดโลก
ดูแลการสงแรงงานไปทํางานในตางประเทศเพื่อไมใหบริษัทจัดหางานหลอกลวงและเอาเปรียบ
คนงาน รั ฐ จะต อ งสร า งความโปร ง ใสในการจั ด ส ง แรงงานไปต า งประเทศ แรงงานต อ งได รั บ
ผลประโยชนมากที่สุด ถูกเอาเปรียบ ถูกขูดรีดจากบริษัทจัดหางานนอยที่สุด โดยรัฐจะตองเปดโอกาส
ใหตัวแทนสหภาพแรงงาน และองคกรเอกชนอิสระ (NGO) เขาตรวจสอบและสังเกตการณในทุก
ขั้นตอน เพื่อปองกันการรวมกันขูดรีดแรงงานระหวางนักการเมือง ขาราชการ และบริษัทจัดหางาน
ธนาคารแรงงานจะชวยเหลือใหเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ําแกแ รงงานที่จําเปน ตองใชเงิน ในการเตรียมตัว
เดินทางไปทํางานในตางประเทศดวย
นโยบายการคมนาคมขนสง
การคมนาคมขนส งเป น สิ่งสํ าคัญที่ จะรองรับ การขยายตั วดา นการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยว การพัฒนาระบบและโครงขายการคมนาคมขนสงใหเชื่อมโยงครอบคลุมอยางกวางไกลครบ
วงจร ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ควบคูไปกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการใหชัดเจนและ
เปนธรรม “พรรคจงมีสยาม” จะพยายามในทุกวิถีทางและระดมทรัพยากรทุกอยาง เพื่อขับเคลื่อนและ
ผลักดัน ใหประเทศไทยเปน ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาค โดยมีการคมนาคมที่เปยม
ประสิทธิภาพเปนฐานรองรับอันแข็งแกรง โดยดําเนินการอยางตอเนื่องทั้งมาตรการเดิมและมาตรการ
ใหม ๆ ที่เปนประโยชน ดังนี้
๑. เชื่อมโยงคมนาคมทั้งระบบใหครอบคลุมรอบดาน เพื่อประโยชนสูงสุดของพี่นองประชาชน
๑.๑ ดานการขนสงทางน้ํา
๑.๑.๑ พัฒ นาการขนส ง ทางน้ํ า ส ง เสริม พาณิช ย น าวี เรง ส งเสริ ม การลงทุ น เพื่อ พัฒ นา
ดานการขนสงทางน้ํา ทั้งในแมน้ําและชายฝงทะเล พรอมกับสงเสริมพัฒนาพาณิชยนาวี ดวยการเพิ่ม
ขนาดกองเรือในการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ สนับสนุนการชวยเหลือพิเศษทั้งดานเงินลงทุน
และระบบภาษีอยางเหมาะสม
๑.๑.๒ พัฒนาทาเรือแหลมฉบังใหเปน Transshipment Hub ของภูมิภาค
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๑.๑.๓ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเชื่อมโยงขอมูล เพื่อลดตนทุนการขนสงสินคา
ทางเรือและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
๑.๒ ดานการขนสงทางอากาศ
๑.๒.๑ เพิ่ม ศักยภาพดา นการขนสง ทางอากาศ กอใหเกิ ดประโยชนสูง สุดต อการพั ฒนา
ประเทศใหเปนศูนยกลางทางการคา อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวของภูมิภาค
๑.๒.๒ เรงกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิใ หแ ลวเสร็จ เพื่อเปดบริการตามระยะเวลาที่
กําหนด
๑.๒.๓ เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามาทําหนาที่บริหารสนามบินดําเนินการในจังหวัดตาง ๆ
อยางโปรงใส โดยมีภาครัฐใหการสนับสนุน
๑.๓ ดานการคมนาคมทางบก
ทางถนน
- พัฒนาศูนยระบบคลังสินคา (Logistic) โลจิสติกสเพื่อรวบรวมและกระจายสินคาบริเวณ
ทาเรือแหลมฉบัง ตลอดจนในเขตภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค และบริเวณจังหวัดชายแดนที่สําคัญ
- พัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใหมีมาตรฐาน
เปนเสนทางใหมที่หลีกเลี่ยงชุมชน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและปลอดภัยในการขนสงผูโดยสารและ
สินคา
- บํารุงรักษาสภาพถนนใหมีคุณภาพอยูในระดับมาตรฐาน และพิจารณาเสริมความแข็งแรง
ของโครงขายถนนและสะพาน รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพผิวทางของถนนใหเปนผิวทางแข็ง เพื่อรองรับ
การเพิ่มขึ้นของน้ําหนักรถบรรทุก และสามารถใชงานไดตลอดทั้งป ดวยการใหความสําคัญกับการ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพิจารณามาตรการทางภาษีหรือเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ
- เรงกอสรางโครงการสะพานเชื่อมฝงอันดามันและอาวไทย (Land Bridge)
ระบบราง
- ปรับเปลี่ยนระบบรถไฟโดยสารระหวางเมืองเปนรถไฟระบบไฟฟา โดยดําเนินการพัฒนา
ทั่วทั้งประเทศและใหครอบคลุมทั้ง ๔ เมือง ใน ๔ ภูมิภาค เชน กรุงเทพ ฯ - เชียงใหม, กรุงเทพ ฯ - ภูเก็ต
กรุงเทพ ฯ - นครราชสีมา และกรุงเทพฯ - ระยอง เปนตน มีโครงการนํารอง คือ โครงการรถไฟระบบ
ไฟฟาสายดวนกรุงเทพ ฯ - นครราชสีมา โครงการรถไฟระบบไฟฟาสายดวนสายกรุงเทพ ฯ - ระยอง
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- ขยายเสนทางระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ ไปยังธนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี
สมุทรปราการ ตลอดจนเชื่อมตอโครงขายทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
- พัฒนาระบบรถไฟฟาขนสง มวลชนในเสน ทางที่ มีความพรอมในการดําเนิน การ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน อาคารจอดรถยนต และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ
บริเวณสถานี เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟฟาขนสงมวลชน และบรรเทา
ปญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- พัฒนาโครงการรถไฟขนสงสินคา สายระยอง-อีสานตอนบน ในเสนทางการขนสงสินคา
จากอี ส านตอนบน (ขอนแก น หนองคาย) ไปสู นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด และแหลมฉบั ง
ซึ่งจะดําเนินการเพิ่มความจุและปรับปรุงเสนทางใหเปนทางคูตลอดสาย โครงการนํารองเสนทางรถไฟ
ระบบไฟฟาโดยสารสายกรุงเทพ ฯ - นครราชสีมา และเสนทางรถไฟขนสงสินคาสายระยอง - อีสาน
ตอนบน ถือไดวาเปนโครงการเปดทางสูภาคอีสาน ซึ่งจะเปนรากฐานของระบบการขนสงในภูมิภาค
อินโดจีนตอไป
๒. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
๒.๑ กําหนดโครงสรางตลาด หลักเกณฑการแขงขัน การเชื่อมตอ และการกําหนดอัตรา
คาบริการโครงขายหลักเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอผูใชบริการและผูใหบริการ
๒.๒ จัดใหมีองคกรอิสระเปนผูกํากับดูแล ทําหนาที่จัดระเบียบกฎเกณฑและควบคุมการดูแล
การบริการขนสงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนธรรม ดวยการบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานใน
ราคาที่เปนธรรม
๒.๓ ดานบริ การขนสงมุ งสงเสริม การทํา ธุรกิจ ในระบบแขง ขัน เสรี โดยมีภ าครัฐ ใหการ
สนับสนุนการบริการขนสงที่มีลักษณะบริการเชิงสังคมดวยมาตรการที่เปนรูปธรรม เพื่อใหเปนสะพาน
ชวยลดชองวางตาง ๆ ในสังคมใหแคบลง
๒.๔ ใหประชาชนมีสวนรวมกับโครงการตาง ๆ ตามความเหมาะสม โดยไมจํากัดเฉพาะ
วิธีการทําประชาพิจารณ
๒.๕ ใหประชาชนมีสวนร วมในการติ ดตามประเมิ น ผลการดําเนิน โครงการ ทั้ง ขั้น ตอน
ระหวางกอสราง และภายหลังกอสรางแลวเสร็จ
๒.๖ ปรับทัศนคติของเจาหนาที่รัฐในการทํางานรวมกับประชาชน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

๒.๗ เผยแพรขอมูลโครงการตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน เพื่อสรางความเขาใจ ความนาเชื่อถือ
และความไววางใจจากกลุมองคกรเอกชน นักวิชาการ นักลงทุน และประชาชน โดยเฉพาะประชาชน
ในพื้นที่
๒.๘ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) วิเคราะหผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (EIA) และผลกระทบทางสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน (SIA) ใหครบถวนและละเอียด
รอบคอบ
นโยบายการเกษตรและการจางงานในชนบท
กิจกรรมการเกษตรถือเปนพื้นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมาชานาน และนับไดวา
เกษตรกรไทยมีความชํานาญ ตลอดจนความไดเปรียบในเรื่องความสมบูรณของสภาพแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาการเกษตร ในขณะที่
การพัฒนาการผลิตของประเทศที่ผานมาคํานึงถึงการผลิตปริมาณมาก โดยยังขาดการวางแผนการผลิต
และการตลาด ขาดการพัฒนา การวิจัย ในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรอยางจริงจัง ทําใหสินคาเกษตร
เกิดภาวะลนตลาด ในขณะที่ยังขาดสินคาเกษตรบางรายการในบางป ในขณะที่การพัฒนาการเกษตร
ของต างประเทศเริ่ม มี การพั ฒนามาเป น คูแ ข งไทยมากขึ้ น ทํ าให จําเป น ตองมีม าตรการ ตลอดจน
นโยบายในการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรและการวางแผนการผลิต ซึ่งตองควบคูไปกับ
การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรอยางยั่งยืนโดยปราศจากหนี้สินไปพรอมกัน
จากการที่ประเทศไทยมีพื้น ฐานทางการเกษตรมาเปน เวลายาวนาน แตภาคเกษตรกรรมของ
ไทยยังมิไดรับการจัดระบบบริหารและการจัดการที่ดี อีกทั้งเกษตรกรซึ่งเปนสวนสําคัญของระบบ
การผลิตก็ประสบกับปญหาหนี้สิน ลน พน ตัว นโยบายดานการเกษตรของพรรคมีเปาหมายเพื่อให
ภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญมีความแข็งแกรงทันสมัย เปนฐานเศรษฐกิจ อันแทจริง
ที่สอดรับกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่สามารถสรางผลผลิตอยางเพียงพอเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
และสามารถสรางผลผลิตสวนเกินที่มีคุณคาและมีคุณภาพเพียงพอ ที่จะเปนฐานสนับสนุนอันสําคัญแก
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสงออกสูตลาดโลก นโยบายพรรคจงมีสยามในดานเกษตรจึงมุงเนน
ในประเด็นตอไปนี้
มุงแกไขปญหาหนี้สิน ของเกษตรกรอยางเรงดวน โดยยึดหลักเกณฑเดียวกัน กับการแกไข
ปญหาหนี้สินของภาคธุรกิจอื่น เพื่อใหเกิดความเปน ธรรมกับคนทุกกลุม ในสังคม ในขณะเดียวกัน
การแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรจะตองคํานึงถึงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว
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ดวยมาตรการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร จะตองเริ่มดวยการจัดชั้นคุณภาพหนี้โดยหนี้ที่มีคุณภาพ
ดีจะไดรับการสนับสนุนใหเขาโครงการประนอมหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) โดยจั ด ให เ กษตรกรได รั บ ปจ จั ย การผลิ ตที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพเพื่ อใช ป ระกอบการไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพควบคูกับการกํากับตรวจสอบอยางใกลชิด เพื่อใหปจจัยการผลิตนั้น ๆ ถึงมือเกษตรกร
และถูกใชประโยชนอยางแทจริง หากมีความจําเปนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรอาจ
ขยายเวลาการชําระหนี้ใหเกษตรกรเปนการชั่วคราว ทั้งนี้โดยพิจารณาเปนกรณีไป หนี้ดอยคุณภาพนั้น
จะจัดใหไดรับการฟนฟูเปนกรณีพิเศษ โดยวางระบบการฟนฟูและใหความชวยเหลือเปนกรณีเฉพาะ
ตอไปขณะเดียวกันเพื่อผอนคลายภาระหนี้สินของเกษตรกรจะตองสนับสนุนใหองคการตลาดเพื่อเกษตร
และสหกรณ (อตก.) มี บ ทบาทมากขึ้ น ในการเข า มารั บ ซื้ อ รั บ จํ า นํ า ผลผลิ ต ของเกษตรกรโดย
ประสานงานอยางใกลชิดกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในการปลอยกูและการ
ติดตามหนี้สินพรอมกันนี้จะจัดเงินอุดหนุนจากเงินกูของธนาคารโลกเพื่อการจัดหาบุคลากรเฉพาะกิจที่
จําเปนสําหรับภารกิจในโครงการใหความชวยเหลือแกเกษตรกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายขางตน พรอมทั้ง
จัดใหมีหนวยงานพิเศษสําหรับติดตามและประเมินผลการชวยเหลือดังกลาวมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรม
เปนฐานการผลิตที่แข็งแกรงในการผลิต เพื่อใหพอเพียง ตอการบริโภคในประเทศเปนฐานรายไดที่
เพียงพอและสม่ําเสมอตอการดํารงชีพของเกษตรกรและครอบครัว และสามารถเปนภาคเศรษฐกิจที่
เติบโตเคียงคูภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อการสงออก สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมแผน
ใหมอยางเปนระบบที่ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตกําหนดประเภทของพืช และสัตวเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
อันเปนเปาหมาย โดยคํานึงถึงการบริโภคภายในความเหมาะสมทางสภาพภูมิศาสตร ศักยภาพของแต
ละทองถิ่น และศักยภาพทางการตลาดของผลผลิตที่ได หรือผลผลิตที่แปรรูปที่ใชพืชและสัตวเศรษฐกิจ
นั้นเปนวัตถุดิบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสม และยั่งยืนกําหนด
พื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเฉพาะสําหรับพืชและสัตวเศรษฐกิจในเปาหมายโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ทางภูมิศาสตรของแตละพื้นที่ ทําเลสําหรับพืชและสัตวแตละประเภทความชํานาญหรือความสามารถ
อันโดดเดนของคนในทองถิ่น ศักยภาพทางการตลาด ตลอดจนการสอดรับอยางเหมาะสมทั้งในเชิงของ
กระบวนการผลิตและการตลาดระหวางการผลิตและการตลาดของภาคเกษตรกรรมกับกระบวนการผลิต
และการตลาดในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการใชวิชาการที่
กาวหนามาใชในภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อใหไดผ ลผลิตที่สูงดวยคุณภาพ และมีผลตอบแทนตอพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสูงสรางความ
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เชื่อมตอระหวางผลผลิตในภาคเกษตรกับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งในเชิงการวางแผนการ
ผลิต การวิจัย และพัฒ นา การตลาด เพื่อใหภาคเศรษฐกิจทั้งสองระบบนี้เติบโตควบคูกัน ไปอยาง
แข็งแกรง และมีประสิทธิภาพ ประยุกตใ ชการตลาดสมัยใหมทั้งในดานการสํารวจวิจัยการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ และเครื่องหมายการคา ตลอดจนการสงเสริม การตลาดและการขายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเนนการสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
โดยอาศัย ความเชี่ย วชาญ ทั กษะ และระดับการพัฒนาพื ช ผลเศรษฐกิจของไทยรวมกับ ความอุด ม
สมบูรณของทรัพยากรของประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนาการเกษตรรวมกัน ซึ่งจะชวยใหทุกฝายได
ประโยชนทั้งในเชิงการผลิตและการตลาดรวมกัน เสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรองคกรเกษตรกร
ไทยในการปลูกพืชเศรษฐกิจเปาหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดหาพันธุพืชและปจจัยการผลิตที่สําคัญ
การจัดหาแหลงน้ําและระบบชลประทานการกระตุนและสงเสริมใหมีการใชวิชาการสมัยใหม เพื่อใชใน
การวางแผน การผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต และการ
บริหารตลาดอยางมีประสิทธิภาพรักษาระดับราคาสินคาเกษตรขั้นปฐม ใหอยูในระดับที่เปนธรรมตอ
เกษตรกรผูผ ลิตโดยการพั ฒนาระบบตลาดสิ น คา เกษตร อาทิ ตลาดซื้อ ขายสิน ค าเกษตรลวงหน า
การจัดตั้งตลาดกลางการพัฒนาระบบขาวสารขอมูลใหตรงกับความตองการและสอดคลองกับศักยภาพ
ของเกษตรกรอีกทั้งปรับปรุงระบบการพยากรณภาวะการคาสินคาเกษตรเพื่อใหสามารถทราบลวงหนา
อันเปนประโยชนตอการวางแผนการผลิต สงเสริมใหเกิดความรวมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวางเกษตรกร
รายย อ ยด ว ยกั น และระหว า งเกษตรกรรายย อ ยกั บ เกษตรกรรายใหญ แ ละเกษตรกรกั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมในแตละชุมชม เพื่อใหสถาบันเกษตรกรมีบทบาทเขมแข็งขึ้นทั้งดานการวางแผนงาน
การผลิต และการจํ าหน ายผลผลิตทางการเกษตรและเพื่ อรัก ษาผลประโยชนรว มกั น ของเกษตรกร
สงเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการถือครองที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการใชดินอยางเหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเร ง แก ไ ขป ญ หาการครอบครองที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ ไ ม ถู ก ตอ งด ว ยความเป น ธรรม
โดยใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายและสภาพความเปนจริงของชุมชน ทองถิ่น การพัฒนาการ
เกษตรใด ๆ จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของชุมชนตาง ๆ ตอการพัฒนาการเกษตรนั้น ๆ เพื่อใหบังเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติแ ละชุมชนตาง ๆ ดวยสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแกเกษตรกร
สําหรับกิจการที่เปนวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมี
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รายไดเสริมจากวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เชน การแปรรูปผลผลิต การถนอมผลผลิต การผลิต
อาหาร และงานหัตถกรรม เปนตน
นโยบายและทิศทางการพัฒนา
๑. กระจายรายไดสูชนบทเพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน พรอมกับสรางความสมดุลของ
สิ่งแวดลอม
๒. จัดตั้งบรรษัทสหกรณใ นระดับชุม ชน โดยคนในชุมชนเปนเจาของ เพื่อแปรรูปสินคา
เกษตรผลิตสินคาทองถิ่นและผลิตวัตถุดิบการเกษตร
๓. ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยเกษตรอินทรียของโลก (Organic Hub)
๔. นําหลักพระราชดําริ “เกษตรพอเพียง” ออกสูภาคปฏิบัติใหแพรหลาย
๕. จัดตั้งสภาเกษตรแหงชาติ เพื่อเปนตัวแทนของเกษตรกรในการรวมพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
นโยบายลดตนทุนและเพิ่มรายไดการเกษตร
๑. สนับสนุนรายได ๕,๐๐๐ บาท สําหรับผูที่เขารวมโครงการ “เกษตรทฤษฎีใหม”
๒. สงเสริมสินคาเกษตรอินทรีย (Organic Product) สินคาเกษตรปลอดสารพิษ และการ
ปลูกพืชโดยไมตองใชดิน (Hydro-Phonic System) ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) หรือ
การผสมผสานการใชปุยอินทรียและเคมี เพื่อลดตนทุน การใชปุยเคมีและยาฆาแมลง อีกทั้งยังเพิ่ม
ผลผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
๓. สงเสริมการใชเครื่องมือการเกษตรรวมกันในเขตเกษตรกรรมชุมชน (CU) โดยใหเชา
เครื่องมือในราคาถูก
๔. จัดใหมีการประกันรายได (Crop Revenue Guarantee) สําหรับผูที่ไมไดเขาโครงการ
ทฤษฎีใหม
นโยบายกระจายรายไดและลดหนี้สินของประชาชนในชนบท
๑. จางงานในชนบทโดยรัฐและจัดหางานนอกฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อฟนฟูปจจัยการผลิตใน
โครงการฟนฟูแหลงน้ํา ปรับโครงสรางหนาดิน
๒. ประชาชนที่ตองการมีรายไดเสริม สามารถทํางานสาธารณประโยชนปลูกปาถาวรปาชายเลน
และชวยดูแลปองกันไมใหเสียหาย จะไดรับคาตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท/เดือน
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๓. สนับสนุนการสรางบานคอนกรีตของประชาชนดวยประชาชนโดยใชวัสดุทองถิ่นที่มีอยู
ในทุกชุมชน
๔. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism)
นโยบายสรางความเปนเจาของการแปรรูปสินคาเกษตรและผลิตวัตถุดิบในระดับชุมชน
๑. จัดตั้งบรรษัทสหกรณชุมชน โดยใหเกษตรกรเปนผูถือหุน เพื่อเพิ่มรายไดจากการแปรรูป
สินคาเกษตร เชน โรงสีชุมชน โดยจะรับซื้อสินคาจากเกษตรกร และปนผลกําไรที่ไดจากการแปรรูป
สินคาใหเกษตรกรเพิ่มเติม
๒. สงเสริมบรรษัทสหกรณชุมชน ใหมีสวนในการผลิตสินคามากขึ้น หลากหลาย เพิ่มพูน
มูลคาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
๓. สงเสริม ใหมีโรงงานผลิตยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช และปุยอินทรีย โดยใชวัตถุดิบ
และสมุนไพรในทองถิ่นเปนสวนประกอบ
๔. จัดใหมีไซโลควบคุมความชื้น และสรางหองเย็นในระดับทองถิ่น เพื่อการขนสงสินคาเกษตร
๕. ใหสิทธิประโยชนขั้นสูงสุดแกบรรษัทสหกรณตามกฎหมายการสงเสริมการลงทุนของ BOI
นโยบายลางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และเพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
๑. ยกหนี้ที่เกิดจากความลมเหลวหรือความผิดพลาดจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
๒. ใหประชาชนที่เปนหนี้ทั้งในและนอกระบบสามารถทํางานใชหนี้ เชน การปลูกปา หรือ
การทํางานสาธารณประโยชนอื่น ๆ
๓. จัดใหมีธนาคารชุมชน (Community Bank) เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงเงินทุนอัตราดอกเบี้ย
ต่ํา และเปนแหลงเงินกูฉุกเฉิน ซึ่งจะจัดตั้งกองทุนเงินฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาใหประชาชนกูยืมเงินเมื่อมี
ความเดือดรอนเรงดวน
๔. ปรับการบริหารสินเชื่อของกองทุนหมูบานใหสงเสริมการผลิต และการลงทุนแทนการ
สรางหนี้เพื่อบริโภค ทั้งนี้หมูบานที่พรอมสามารถสงเสริมการออมในหมูบาน
นโยบายเพิ่มโอกาสเขาถึงปจจัยการผลิต
๑. จัดตั้งธนาคารที่ดิน (Land Bank) เพื่อจัดหาที่ดินของรัฐใหเชา ทั้งที่ราชการและที่เอกชน
(ในกรมบังคับคดี)
๒. ขยายพื้นที่ชลประทาน พัฒนา ๒๕ ลุมน้ํา เพื่อใหเกษตรกรเพาะปลูกไดตลอดป
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๓. ขยายโอกาสการเขาถึงไฟฟาชนบทในไรนา ตลอดจนพัฒนาการใชพลังงานแสงอาทิตย
(Solar Cell) ในเครื่องมือการเกษตร เชน เครื่องสูบน้ํา
นโยบายติดอาวุธทางปญญาใหเกษตรกร
๑. เสริมสรางหลักสูตรพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเรื่องที่จําเปนตอการผลิต การบริหารจัดการ
๒. ฝกทักษะอาชีพเสริมใหเกษตรกร เพื่อหารายไดเพิ่มนอกภาคเกษตร
๓. สรางเกษตรกรรุนใหมใหทุนเพื่อเรียนเกษตร สามารถนําไปพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ
๔. คลังขอมูลความรูดานการเกษตร เพื่อพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีการผลิตการ
บริหารจัดการ การตลาด ตลอดจนราคาสินคาเกษตรและขอมูลการผลิต
นโยบายสงเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตร
๑. ตั้งกองทุน ชวยเหลือเกษตรกรดานการวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่เพาะปลูกใหสูงขึ้น
รวมทั้งผลักดันใหเกษตรกรปรับปรุงระบบการเพาะปลูกเพื่อการพัฒนาไปสูเกษตรอินทรียอยางเต็ม
รูปแบบ
๒. สนับสนุนการวิจัยเกษตรทางเลือก เชน เทคโนโลยีชีวภาพ การปลูกพืชโดยไมใชดิน
๓. จัดตั้งโครงการวิจัยประยุกตสําหรับชุมชนการเกษตร และโครงการเทคโนโลยีสูชุมชน
๔. ไมสนับสนุนการทดลองปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ในไรนาเปด แตคงการ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตัดตอพัน ธุกรรมในหองทดลองโดยสถาบัน ตาง ๆ ตลอดจน
พัฒนาความสามารถในการตรวจสอบการปนเปอนของ GMOs และกํากับดูแลการนําเขาผลิตภัณฑ
GMOs อยางเครงครัด
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงดานอาหารและยา
๑. กําหนดบัญชีสินคาเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชาติ (Security List)
๒. สงเสริมการปลูกพืชยุทธศาสตรรวมทั้งสมุนไพรและยา
๓. การกําหนดเขตพื้นที่ (Zoning) เพื่อการเกษตรตามความเหมาะสมของที่ดิน และผลักดัน
ใหภาคอุตสาหกรรมไปตั้งในบริเวณอื่น
นโยบายโครงสรางเพื่อสนับสนุน
๑. จัดใหมีสภาเกษตรแหงชาติ เพื่อกําหนดนโยบายเปนกรอบแนวทางการเพาะปลูกพื ช
เศรษฐกิจ
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๒. จัดตั้งเขตเกษตรกรรมชุมชนและคณะกรรมการเกษตรฯ ระดับชุมชน (Community Unit : CU)
เพื่อดูแลการเพาะปลูก สงเสริมบรรษัทสหกรณในระดับชุมชน
๓. จัดตั้งกองทุน เพื่อเกษตรกร (Venture Capital) ลงทุน ในบรรษัทสหกรณชุม ชนใน
ชวงแรกแลวขายหุนใหเกษตรกรในภายหลัง
๔. จัดใหมีระบบการขนสงเพื่อรักษาสภาพของสินคาทางเกษตร (Cool Chain System)
ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนโดยเฉพาะการขนสงทางอากาศ (Air Cargo)
๕. จัดใหมีระบบน้ํากินน้ําใช และน้ําเพื่อการเกษตรอยางทั่วถึง โดยอาจนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ
มาใช เชน ระบบน้ําหยด
นโยบายพลังงาน
๑. จัดหาแหลงพลังงานใหเพียงพอกับความตองการใชของประชาชนในประเทศ อยางมี
คุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม
๑.๑ สงเสริม ใหมีความรวมมือระหวางประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อสรางความมั่นคง
ดานพลังงานในภูมิภ าค โดยเฉพาะอย างยิ่ง ความรวมมือด านการเชื่ อมโยงระบบไฟฟา การสรา ง
เครือขายทอกาซธรรมชาติ รวมทั้งการกลั่นและคาน้ํามัน
๑.๒ สงเสริมการใชพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เชน แผนพลังงานแสงอาทิตย
Solar Cell , Gasohol หรือชีวมวล (Biomass)
๑.๓ สงเสริมการใชแผนพลังงานแสงอาทิตย Solar Cell ในพื้นที่ที่สายสงเขาไมถึง
เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟา
๒. สรางความมั่นคงภายในประเทศ
๒.๑ ส ง เสริ ม ให มี ก ารวิ จั ย พั ฒ นาและการใช พ ลั ง งานจากแหล ง ในประเทศมากขึ้ น
ที่สําคัญคือ กาซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ เชน วัสดุการเกษตร พลังงานแสงอาทิตย
และพลังงานลม
๒.๒ สงเสริมการใชพลังงานแบบผสมผสาน และสนับสนุนการสํารวจ วิจัยและพัฒนา
โดยสนับสนุนใหใชกาซธรรมชาติเปนแหลงพลังงานหลักของประเทศ ปโตรเลียมและถานหิน ใชเปน
พลังงานรอง
๒.๓ ปรับปรุงระบบสงและจํ าหนายไฟฟ าเพื่อเพิ่ม ความมั่นคงของระบบไฟฟา เช น
นําสายสงไฟฟาลงใตดินในเขตพื้นที่ที่อยูอาศัยหนาแนน และเขตอุตสาหกรรม
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๒.๔ เรงรัดพัฒนาโครงการกอสรางโรงไฟฟาใหม ควบคูไปกับการสรางกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน เพื่อสรางการยอมรับของประชาชนในพื้นที่โครงการ และเพิ่มการลงทุนพัฒนา
พลังงานทดแทน
๓. สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
๓.๑ รักษาระบบการกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในปจจุบัน ใหเปนไปตามกลไกตลาด
และสภาวะการแขงขัน โดยปราศจากการตัดสินใจระดับการเมือง
๓.๒ สนับสนุน การพัฒ นาบุคลากร การฝกอบรม การใหทุ น การศึ กษาและทุน วิจั ย
รวมทั้งการสนับสนุนการเปดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
๓.๓ สงเสริมการใชพลังงานอยางประหยัดและคุมคา โดยอาศัยมาตรการภาษี การวิจัย
และพัฒนาการเผยแพรขอมูลความรู และการสนับสนุนใหใชเครื่องจักรอุปกรณท่ีประหยัดพลังงาน
โดยมุงเนน กิจกรรมที่ใ ชน้ํา มัน ป โตรเลี ยม และไฟฟา ในอัตราที่สู ง เช น การขนสงและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม
๓.๔ ปรับปรุงระบบการขนสงน้ํามันและกาซปโตรเลียมเหลวของประเทศ โดยกระจาย
ศูนยกลางการจายน้ํามันและกาซปโตรเลียมเหลวออกจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพิจารณาดําเนินการ
ขยายโครงข ายทอ ขนสง น้ํามัน และระบบรถไฟ เพิ่มเติ มจากระบบปจจุบั น ไปยั ง ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔. สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงานและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน
๔.๑ สงเสริมใหเอกชนผลิตไฟฟาทั้งผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent Power
Producer : IPP) และผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP)
๔.๒ สงเสริมใหเอกชนมีการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติ
๔.๓ แกไขปญหาการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงใหไดผลอยางจริงจัง โดยปรับปรุง
มาตรการการปองกัน และปราบปรามการลักลอบนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปองกันการกระทําผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในระบบการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
๕. ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาและการใชพลังงาน รวมทั้งปรับปรุง
ใหกจิ การทางดานพลังงานดําเนินการอยางมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๕.๑ จัด ทํ า แผนปฏิบั ติ ก ารเพื่ อ ให มี ก ารควบคุม และกํ า กั บดู แ ลการจั ด เก็ บ และกํ า จั ด
กากน้ํามันหลอลื่น น้ํามันหลอลื่น และแบตเตอรี่ใชแลว
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๕.๒ สงเสริมการลงทุนในการนําน้ํามันหลอลื่นใชแลวกลับมาใชประโยชนอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
๕.๓ กําหนดใหคลัง น้ํามัน รถบรรทุก น้ํามัน สถานี บริการน้ํามัน เชื้อเพลิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร และเมืองใหญตองติดตั้งอุปกรณกักเก็บไอน้ํามัน
๕.๔ สงเสริมใหมีการใชเชื้อเพลิงที่สะอาด เชน กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว
พลังงานหมุนเวียน และชีวมวล
๕.๕ ปรับปรุงมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนสง การเก็บรักษา
และในการใช พ ลั ง งาน โดยเฉพาะรถบรรทุ ก ป โ ตรเลี ย ม เรื อ บรรทุ ก ป โ ตรเลี ย ม และการใช
กาซปโตรเลียมเหลว และใหมีการบังคับใชอยางจริงจัง
นโยบายการพาณิชยและการอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค
๑. สงเสริมการพาณิชยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มการจางงาน
๒. เพิ่มมูลคาการสงออกและสวนแบงตลาดในเวทีการคาโลก
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
๔. สรางความเปนธรรมทางการคา
๕. สนับสนุนสงเสริมภาคธุรกิจบริการ
๑. ยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการบริการ
- สนับ สนุน อุ ตสาหกรรมและสิ น ค าที่ มี ผ ลในการเพิ่ ม รายได ต อคนยากจน โดยให
ความสําคัญกับการแปรรูปสินคาเกษตร ๖ ประเภท คือ ขาว ยาง มันสําปะหลัง ผัก-ผลไม อาหาร และ
สมุนไพรและยา
- สนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแขงขันใหเปนผูนําในตลาดโลกสรางแบรนด
ของคนไทย ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (Design and Packaging)
- สรางความรวมมือ ในดานการวิจัยและพัฒนาระหวางภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะ
การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย
- สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการบริการในดานตาง ๆ ที่สําคัญ เชน ดานสุขภาพ
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๑.๑ การพัฒนากําลังคน
- ปรับปรุงระบบการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม
- เพิ่มแรงจูงใจในการฝกอบรมคนงานในโรงงาน กําหนดใหการพัฒนากําลังคนเปน
เงื่อนไขสําคัญในการสงเสริมการลงทุน
- กําหนดใหโรงงานขนาดใหญจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (Skill Development Fund:
SDF) และสามารถเบิกเงินจากกองทุนเพื่อฝกอบรมคนงานไดโดยใชมาตรการทางภาษีเปนแรงจูงใจ
- สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนในโรงงานโดยรวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
การศึกษาแกคนงาน
- สนับสนุนการสรางแรงงานเฉพาะทาง เชน นักออกแบบ วิศวกรคอมพิวเตอร
- เพิ่มทุนการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สนับสนุน การนําเทคโนโลยี หรือบุ คลากรตางประเทศเข ามาอบรมใหค วามรูแ ก
แรงงาน
๑.๒ สงเสริมการยกระดับเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (R&D)
- สงเสริมหรือหามาตรการจูงใจใหบริษัทเอกชนขยายกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาโดยให
สิทธิประโยชนทางภาษีและเงินสนับสนุนโดยตรง
- สงเสริมการลงทุน เพิ่มจํานวนบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการดานการวิจัยและพัฒนา
- จัดเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกกิจกรรมการยกระดับเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และ
การทําวิจัยและพัฒนา
- สนับสนุนอุตสาหกรรมนํารองที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
- จัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร (Venture Capital) และกองทุนนวัตกรรม เพื่อลงทุนใน
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สนับสนุนใหทาํ การวิจัยเทคโนโลยีอเนกประสงค ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีวัสดุ
- รวมมือทําวิจัยระหวางรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย โดยใหนักศึกษาเขามามีสวนรวม
การวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
- ส งเสริ ม ใหม หาวิ ทยาลั ยและวิ ทยาลั ยตั้ง สถาบั น วิ จัยในอุ ตสาหกรรมท องถิ่น และ
เทคโนโลยีพื้นเมืองที่สําคัญ
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- สงเสริมการตั้งอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Park)
และศูนยบมเพาะเทคโนโลยี (Technology Incubator Center) ในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยสงเสริม
ใหมีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ (Design and Packaging)
- สนับสนุนความรวมมือกับตางประเทศในการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
- ใหทุนสนับสนุนอยางเพียงพอทั้งทางดานการวิจัย ฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานแก
สถาบันของรัฐ สถาบันอิสระ และพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะดานตาง ๆ เชน สิ่งทอ อัญมณี อาหาร
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสยานยนต เปนตน
- ผลักดันรวมกับภาคเอกชนใหมีการจัดตั้งสถาบันในสาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
- ผลักดัน ใหมีการลงทุน ดานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐและเอกชนรอยละ ๑
ภายใน ๔ ป ของการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ โดยเงินสนับสนุนและมาตรการ
จูงใจทางภาษี
๑.๓ การปรับปรุงทางดานการผลิต การตลาด และการจัดการ
- สงเสริมการฝกอบรมและการใหคําปรึกษาทางดานการผลิต การตลาดและการจัดการ
ในสถาบันของรัฐและองคกรอิสระ จัดใหมีการเผยแพรขาวสารขอมูลดานการตลาด โดยเฉพาะขอมูล
ตลาดตางประเทศในสินคาอุตสาหกรรม โดยหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระ
- จัดศูนยแสดงสินคาในระดับภูมิภาคและจังหวัด
- พัฒนาอุตสาหกรรมสินคาทองถิ่นใหมีคณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะสินคา ๖ ประเภท คือ ยาง
ขาว มันสําปะหลัง ผัก-ผลไม อาหารทะเล สมุนไพรและยา
- ชวยเหลือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมทุกกลุมทั่วประเทศ
๑.๔ พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) และความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
- กําหนดกลุมธุรกิจที่จะสงเสริมการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจใหชัดเจน
- สรางความเขม แข็งใหกับสถาบัน เฉพาะดาน เชน สถาบัน สิ่งทอ สถาบัน อัญมณี
สถาบันยานยนต สถาบันอาหาร เปน ตน โดยใชสถาบันดังกลาวเปนศูนยกลางจัดระบบขอมูล วาง
ยุทธศาสตรและประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
- จัดตั้งกองทุนพัฒนาคลัสเตอรครบวงจร
- สงเสริมการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) และการรับชวงการผลิต
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- สนับสนุนการฝกอบรมและการถายทอดเทคโนโลยีระหวางโรงงานขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก
- พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (การผลิตชิ้นสวน การบรรจุหีบหอ แมพิมพ )
- พิจารณาขบวนการหวงโซการผลิต (Value Chain) ในอุตสาหกรรมตาง ๆ และ
- ลดป ญหาการลํา เลี ยงสิน ค าชิ้ น ส วนและวั ตถุ ดิบ ในทุกขั้ น ตอน เพื่ อลดต น ทุ น ใน
กระบวนการเชื่อมโยงและขนถายสินคา (Logistics Cost)
๑.๕ ปรับปรุงโครงสรางภาษี
- ลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ ๓๐ เปนรอยละ ๒๕ ในเวลา ๔ ป
- ปรับโครงสรางภาษีใหเอื้ออํานวยตอการผลิตมีความสอดคลองและเปนธรรมแกการ
ผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะภาษีการนําเขาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
- พั ฒนาโครงสร างภาษีใ ห มีอั ตราที่แ ขง ขัน ได แ ละเป น ธรรม ขจั ดพิ ธีการภาษี แ ละ
คาธรรมเนียมที่ซ้ําซอน ตลอดจนขอบังคับตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคของภาคการคา การผลิต
- ลดภาษีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ตองนําเขา
- พิจารณาลดหยอนภาษีกับกิจกรรมอุตสาหกรรมที่เปน ประโยชนบางประเภท เชน
การประหยัดพลังงาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม
๑.๖ สงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
- ขยายขอบเขตการดําเนินการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําของธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT) ใหมีการ
บริการอยางทั่วถึงในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้อาจใชเครือขายของธนาคารรัฐ เชน ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
- สงเสริมการสรางเครือขายอุตสาหกรรมใหครอบคลุมเชื่อมโยงทั้งระหวาง SMEs ดวย
กันเอง และระหวาง (SMEs) กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ
- พัฒนาสถาบัน (SMEs) ใหเขมแข็งและขยายศูนยสงเสริม (SMEs) ครบวงจรให
ครอบคลุมทุกกลุมจังหวัด เพื่อใหคําแนะนําใหความชวยเหลือแก (SMEs) และชุมชนดานการประกอบ
ธุรกิจ ดานการบริหารจัดการ และดานวิชาการและเทคโนโลยี รวมทั้งใหความชวยเหลืออยางเต็ม ที่
ดานขอมูลและการตลาด
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- จัดทําฐานขอมูลวิเคราะหทางเลือกการลงทุนของ (SMEs) โดยเฉพาะขอมูลที่เปน
ประโยชน ตอการตัด สิน ใจลงทุน อาทิ ทํ าเลที่ ตั้งทางธุ รกิจ อุต สาหกรรมที่นา ลงทุ น ความเสี่ย ง
แนวโนมผลประกอบการ แรงงาน แหลงเงินทุน คุณสมบัติของผูประกอบการ ปจจัยการผลิต ธุรกิจ
ตนแบบ
- ตั้ง “กองทุนรวมทุน” เพื่อรวมลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมยุทธศาสตร
- ตั้ง “กองทุนฟนฟูเอสเอ็มอี” ที่ไดรับผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี
- สงเสริมและชวยเหลือใหเกิดผูประกอบการใหมอยางนอย ๑๐,๐๐๐ คน ตอป โดยทํา
การฝกอบรมความรูและทักษะการประกอบธุรกิจแบบเขมขน และฝกอบรมพัฒนาแผนธุรกิจใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น
- จัดตั้งตลาดซื้อขายกิจการ (SMEs) มือสองผานระบบอินเทอรเน็ต
๑.๗ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมและสารสนเทศ
- สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการทั้งทางดานพาณิชยและ
อุตสาหกรรม
- สงเสริมระบบการคาอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ทั้งในประเทศและสนับสนุนการ
สงออก
- สรางเมืองเทคโนโลยี (Digital City) ในเมืองใหญทุกภาคเพื่อรองรับการพัฒนาและ
ใหบริการที่ทันสมัย
- ปรับลดและควบคุมคาบริการ โทรศัพท ทั้งโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่
๑.๘ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา
- ขยายการใหบริการการตรวจสอบและรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑใหทั่วถึง สนับสนุน
บริษัทเอกชนชวยรับภาระการตรวจสอบและรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
- เรงสรางบุคลากรการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
- จัดบริการการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ จัดตั้งศูนยวัตถุดิบ เชน การวิจัยยาง และ
วัสดุอื่นที่สําคัญ
- เร งจั ด การแกไ ขพระราชบั ญญั ติม าตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม ทั้ ง ผลิ ตภั ณ ฑ
ภายในประเทศและผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ
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๑.๙ การสงเสริมการลงทุน
- ปรับปรุงกฎหมายส งเสริม การลงทุน เพื่อกํ าหนดสิท ธิประโยชนแ ละเงื่อนไขให
สอดคลองกับผลประโยชนของประเทศลงทุน และเพื่อใหเกิดความเสมอภาคกันระหวางนักลงทุนไทย
และนักลงทุนตางชาติ
- ใหบริการชวยเหลือแกนักลงทุนในการจัดหาเทคโนโลยีตางประเทศ
๑.๑๐ การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
- สนับสนุนการสรางสาธารณูปโภค และนิคมอุตสาหกรรมใหรองรับกับอุตสาหกรรม
เฉพาะแตละประเภท เชน นิคมอุตสาหกรรม ระบบการขนสง ระบบไฟฟา และอุตสาหกรรมที่
กอใหเกิดมลภาวะใหอยูในบริเวณใกลกันเพื่อลดตนทุนการจัดการมลภาวะ
๑.๑๑ ผลักดันและสงเสริมระบบการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
- บังคับใชมาตรการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ปกปองทรัพยสินทางปญญาไทยใน
เวทีโลก รวมทั้งธุรกิจบันเทิง และอุตสาหกรรมซอฟตแวร
๒. ยุทธศาสตรการสงออก
๒.๑ สรางคุณภาพธุรกิจสงออก
- สงเสริมนักสงออกมืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถดานการตลาดของผูประกอบการ
- ปรับปรุงสถาบันสงเสริมการสงออก สรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั้งใน
และตางประเทศ
- เพิ่มจํานวนผูประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO
- เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ
๒.๒ สรางตลาดใหม
- ใหเงินชวยเหลือการศึกษาตลาดโดยผานสถาบันตาง ๆ
- ใหเงินสนับสนุนในการเปดตลาดใหมอยางเต็มที่
- จัดทํายุทธศาสตรการกระจายสินคา และการลงทุน เชิงยุทธศาสตรในประเทศที่เปน
ตลาดเปาหมาย
- รัฐ รวมมือกับภาคเอกชนสรางความตองการสิน คาเกษตรไทย ในตลาดตางประเทศ
โดยใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
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๒.๓ สรางความเปนธรรม
- ร วมกับภาคเอกชนในการสร างกติ กาที่ โปรงใส เปน ธรรมในเวทีก ารคาระหวา ง
ประเทศ
- บัง คับ ใช ก ฎหมายภายในประเทศอย างจริง จัง และเป น ธรรม รวมทั้ ง การตอบโต
พฤติกรรมทางการคาที่ไมเปนธรรม
- ปองกันการผูกขาดทางการคาในประเทศ
๒.๔ สรางไทยเปนศูนยกลางการคาในอินโดจีน
- จัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อสงเสริมการคาชายแดน และกระจายความเจริญ
สูภูมิภาค
- ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไมเอื้ออํานวยทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
ระเบียบพิธีศุลกากร
- สนับสนุน โครงสรางเสน ทางคมนาคมเชื่อมโยงประเทศเพื่อ นบานตามกรอบการ
พัฒนากลุมอนุภาคลุมแมน้ําโขง
- สงเสริมการจัดตั้งและบทบาทของบริษัทการคา (Trading Firms)
๒.๕ ปรับนโยบายเอ็กซิมแบงกใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ
- เพิ่ ม จํ า นวนลู ก ค าที่ ใ ช บริ ก ารเอ็ ก ซิ ม แบงกด า นการประกั น ความเสี่ ยงทางการค า
โดยเฉพาะกลุมที่เปนยุทธศาสตรหลักในการเปดตลาดใหม
- ปลอยสินเชื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการคาโดยรวม เชน ปลอยสินเชื่อเพื่อพัฒนา
ระบบขนสงและเสนทางคมนาคมในอินโดจีน ซึ่งจะเปนการตอยอดการพัฒนายุทธศาสตรเขตเศรษฐกิจ
ในภาคอีสาน
๒.๖ ทบทวนนโยบายการคาตางตอบแทน
- ยกเลิกนโยบายการคาตางตอบแทนในลักษณะที่เอื้อประโยชนตอบางกลุม
- สรางระบบการคาตางตอบแทนใหเปนธรรม เปดกวางใหผูประกอบการในประเทศมี
โอกาสมีสวนรวมในโครงการอยางเทาเทียมกัน
๒.๗ พัฒนาระบบใหบริการการออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา
- ใหความรูแกผูสงออกโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เรื่องการใชสิทธิ
ประโยชนจากกฎแหลงกําเนิดสินคา
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- ปรับปรุงกระบวนการออกใบรับรองแหลงกํา เนิดสิน คาใหส ะดวก รวดเร็ ว และ
ถูกตอง ปองกันการสวมสิทธิ์
๓. ยุทธศาสตรการเจรจาการคาระหวางประเทศ
๓.๑ เรงขยายการรวมตัวเศรษฐกิจในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก แกปญหาภายใตกรอบ
เขตการคาเสรีอาเซียน
๓.๒ สงเสริมการทําขอตกลงทางการคาไปในทิศทางกรอบพหุภาคี เพื่อสรางความไดเปรียบ
ในเวทีการคาโลก และขจัดอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี
๓.๓ ทบทวนขอตกลงเขตการคาเสรีทวิภาคี (Bilateral FTA) ที่ลงนามไปแลว
- ทบทวนรายละเอียดในสวนของขอตกลงเอฟทีเอที่เจรจาแลว รวมทั้งทบทวนกรอบ
ความตกลงและจํานวนประเทศที่เจรจา โดยนําเขาไปพิจารณาในกระบวนการรัฐสภา
- เรงศึกษาในรายละเอียดถึงผลกระทบของเอฟทีเอที่มีผลบังคับใชแลว
- เพิ่มการมีสวนรวมของภาคเอกชนในกระบวนการเจรจา โดยจะตองมีการศึกษาความ
ชัดเจนถึงลําดับความสําคัญและผลกระทบ
๓.๔ แกไขปญหาจากขอตกลงเขตการคาเสรีทวิภาคีที่เกิดขึ้นแลว
- จั ด ตั้ ง กองทุ น ปรั บ โครงสร า งและฟ น ฟู ผู ป ระกอบการและเกษตรกร ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากการลงนาม
- จั ด ทํ า โครงการปรั บ โครงสร า งการผลิ ต เพื่ อ บรรเทาผลกระทบ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันใหกับภาคธุรกิจ
๔. ยุทธศาสตรการคาภายในประเทศ
๔.๑ สงเสริมการคาปลีกที่เปนธรรม
- ออกกฎหมายคาปลีกเพื่อกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกอยางเปนระบบ ใหธุรกิจรายใหญ
และรายยอยอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
- แกปญหาสัญญาไมเปนธรรมระหวางคาปลีกรายใหญกับผูประกอบการรายยอย
- จั ดตั้ง กองทุน ช วยเหลื อคา ปลีก รายยอ ยที่ไ ดรับ ผลกระทบจากห างดิ สเคาทส โตร
รายใหญ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจคาปลีก
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๔.๒ การปองกันการผูกขาดและขจัดการแขงขันที่ไมเปนธรรม
- บังคับใชพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคาอยางเครงครัดโดยเฉพาะการออกเกณฑตาง ๆ
ที่ถูกละเลย และเปนอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมาย เชน การขายสินคาต่ํากวาตนทุน การมีอํานาจ
เหนือตลาด
- เรงพิจารณาขอรองเรียนตาง ๆ ที่ยังไมไดรับการวินิจฉัย พรอมทั้งเรงสรางความเขาใจ
ใหกับผูประกอบการทั้งรายใหญและรายยอยถึงเจตนารมณและแนวทางของกฎหมาย
- แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภาครัฐของประเทศตาง ๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ เพื่อ
ปองกันการฮั้วกันขามชาติที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจภายในประเทศ
- ตรวจสอบพฤติกรรมของผูผลิตเพื่อปองกันการรวมกลุมกันในระหวางหนวยธุรกิจ
(collusion) โดยมีจุดประสงคในการผูกขาดและเอาเปรียบผูบริโภค
- ลงโทษผูประกอบการที่มีลักษณะขจัดคูแขงขันโดยลักษณะฉอฉลและไมเปนธรรม
๔.๓ ปรับปรุงระบบบริหารการนําเขาและคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศ
- เรงกําหนดมาตรฐานสินคานําเขา เพื่อปองกันการเขามาตีตลาดของสินคานําเขาราคาถูก
ที่ไมไดมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูบริโภคในประเทศ
- พัฒนาระบบความปลอดภัยของการนําเขาสินคาเกษตร และสินคาประเภทอาหาร เพื่อ
ปองกันการสวมสิทธิ์ และการระบาดของโรคพืชและสัตว
- ปรับปรุงมาตรการการปองกัน การทุมตลาด (Dumping) จากสิน คาที่นําเขาจาก
ตางประเทศ
- ปกปองผลประโยชนของสินคาไทยที่สงไปจําหนายในตางประเทศ
๔.๔ สงเสริมความเปนธรรมในการฟนฟูกิจการ
- ออกพระราชบัญญัติฟนฟูกิจการแยกออกจากพระราชบัญญัติลมละลาย โดยพิจารณาใช
หลักเกณฑจากสภาพคลองทางการเงินของบริษัทในการเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
- ปรับกฎหมายใหเกิดความเปนธรรมแกคูความทุกฝายเพิ่ม มากขึ้น ทั้งฝายลูกหนี้ที่
ซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งผูค้ําประกันและเจาหนี้โดยไมคุมครองฝายใดฝายหนึ่งเปนพิเศษ
นโยบายดานสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
๑. นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒. นโยบายสาธารณสุข
๓. นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

๔. นโยบายพัฒนาสถาบันครอบครัวและสังคม
๕. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
๖. นโยบายการกีฬา
นโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
พรรคจงมีสยามจะดําเนินการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ลาสมัยหรือการ
ออกกฎหมายใหมมาบังคับใชเพื่อใหเอื้ออํานวย และสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมุงเนนถึงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลความเปน ธรรมในสังคม
รวมทั้งการสงเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด
พรรคจงมีสยามจะจัดตั้ งคณะกรรมการปฏิรูป กฎหมายใหเปน องคก ร ที่มีกฎหมายรองรั บ
สถานะและอํานาจหนาที่โดยตรงเพื่อ การปฏิรูป กฎหมายที่ลาสมัย ไมเหมาะสมกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งใหขอ เสนอแนะแกรัฐ บาล
รัฐสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยอาทิ เสนอใหปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดใหสอดรับกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันและ
ยืดหยุนตอสถานการณในอนาคตกฎหมาย สนับสนุนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับตลาดทุน และการสงเสริมการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดลอมและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนั้นพรรคจงมีสยามจะสงเสริมองคกรที่ดําเนินงานดานการใหความชวยเหลือประชาชนทางดาน
กฎหมายใหสามารถขยายขอบเขต การทํางานออกไปไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การปองกันและการปราบปราม
- พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดระบบสายตรวจ ตูยาม ที่พักสายตรวจ (ใหเหมาะสมกับ
สถานภาพและสถานการณในแตละพื้นที่)
- อบรมเพิ่มเติมความรูที่ใชในการปฏิบัติแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถระงับเหตุและ
ปราบปรามผูกระทําผิด (ใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว)
- กระจายการบริการและการปฏิบัติใหทั่วถึง (เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีกับประชาชน)
- ตั้งศูนยบริการ ปฏิบัติการใหทั่วถึง เพื่อเปนการปองปราม (ใหมีความพรอมในการเขาไป
ระงับแกไขปญหา)
- ศึกษาขอพิพาทของบุคคลหรื อกลุม บุคคล (เพื่อหาทางระงับเหตุที่คาดว าจะเกิดขึ้น หรื อ
อาจเกิดขึ้น)
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- จัดทําประวัติขอมูลบุคคลในทองถิ่นใหเปนปจจุบันสามารถเรียกใชไดตลอดเวลา
- เรงรัดจับกุมคดีสําคัญและคดีคางเกา เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชน กําหนดเปาหมาย
ในการจับกุมใหชัดเจน
- มีการระดมกวาดลางอาชญากรรมและตั้งจุดตรวจคนเปนระยะตามความจําเปน (ใหสุจริตชน
เดือดรอนนอยที่สุด)
- ปรับปรุงการติดตอสื่อสาร การสั่งการใหเจาหนาที่ไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด เพื่อสามารถ
ควบคุมที่เกิดเหตุไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
- จัดชุดเฉพาะกิจสืบสวนสอบสวน ติดตามคนรายเมื่อมีคดีสําคัญ หรือสะสางคดีคางเก า
ที่สําคัญหรือเปนภัยกับสังคม
นโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พรรคจงมีสยามจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให
ทัน สมัย และมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่ม ขีดความสามารถของการใหบริการดานความยุติธรรมให
สอดคลองกับพัฒนาการของปญหาใหม ๆ ที่วิวัฒนาการไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงของโลกพรรค จะมุงเนนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการดานความยุติธรรมที่สามารถ
ขจัดและปรับปรุงแกไขพันธะสัญญาและการกระทําที่ไมเปน ธรรม ซึ่งเนนการปกปองคุมครองสิทธิ
ประโยชนของประชาชนโดยเฉพาะความไมเปนธรรมที่ประสบอยูในชีวิตประจําวันอาทิกลุมผูบริโภค
สินคาอสังหาริมทรัพยสินคา อาหารและยาผูใชบริการทางสาธารณสุขและการแพทยผูใชบริการใน
สถาบันการเงินและเงินทุนหลักทรัพย ผูใชบริการดานประกันภัยประกันชีวิตและทรัพยสินผูใชบริการ
ดานเชาซื้อ พรรคจงมีสยามจะสงเสริมบทบาทและความสําคัญของกระบวนการปองกัน และระงับ
ยับยั้งขอพิพาทขั้น พื้น ฐานรวมทั้งสงเสริมระบบชองทางและความสําคัญของการรองทุกขกลาวโทษ
สิทธิการควบคุมตรวจสอบการแนะนําปรึกษาใหเปนเครื่องมือของประชาชนผูบริโภคผูดอยโอกาสและ
ผูเสียเปรียบใหมีโอกาสเขาถึงและไดใชประโยชนใ นการคุมครองและพิทักษสิทธิของตนเองมากขึ้น
“พรรคจงมีสยาม” จะเรงรัดพัฒนาระบบและกระบวนการอํานวยความยุติธรรมใหสามารถประกันหลัก
ความเปนธรรมแกประชาชนไดอยางแทจริง และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
สากล โดยเนนการคุมครองสิทธิของผูตองหาสิทธิของพยานสิทธิที่จะไดรับการชดเชยความเสียหาย
อันเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ และสิทธิตาง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบันกําหนดไว
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พรรคจะมุงเนนการพัฒนาสมรรถนะขององคกรสถาบันตุลาการ ของกระบวนการยุติธรรมให
สามารถแกไขปญหาความไมเปนธรรมและกรณีพิพาทระดับสากลไดโดยเฉพาะ การปกปองคุมครอง
สิทธิประโยชนของประชาชน นักลงทุนทรัพยสินทรัพยากร และผลประโยชนของชาติ
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในเรื่องการอํานวยความยุติธรรมให
ผูปฏิบัติมีจิตวิญญาณในการสอบสวน
- การอํานวยความยุติธรรม การสอบสวนตองปฏิบัติโดยถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ มีความโปรงใส ผูกระทําความผิดตองไดรับโทษ
- มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
- อบรมเพิ่มเติมความรูดานกฎหมาย รวมถึงระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- สงเสริมใหบุคลากรมีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของใหเหมาะสมและเปนปจจุบัน
- จัดบุคลากรใหมีจํานวนเหมาะสมกับการบริการประชาชนในทุกระดับ
- จัดอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหเหมาะสมและพอเพียง
- ผูปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม และเต็มเม็ดเต็มหนวยตาม
ความเปนจริง
- สรางความสัมพันธอันดีกับเจาหนาที่ตํารวจ หรือเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับประเทศใกลเคียง
หรือตํารวจสากล
การพัฒนาใหสถาบันครอบครัว
การพัฒนาใหสถาบันครอบครัวใหยึดมั่นในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ
(เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ระงับ ยับยั้งในการจะประกอบอาชญากรรม)
- สงเสริมสถาบันครอบครัว โดยจัดใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมวัน สําคัญตาง ๆ
ของศาสนา
- จัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละชุมชนนั้น เชน กิจกรรม
วันพอ วันแม วันผูสูงอายุ ฯ
- ละลายพฤติกรรม ลด ละ เลิก อบายมุขของประชาชน โดยเริ่มที่พอ แม แกที่ลูก เมื่อ
สถาบันครอบครัวเขมแข็ง จะสงเสริมใหสังคมเขมแข็ง ปลอดอาชญากรรมไปในตัว
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การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนประกอบสัมมาอาชีพ
การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนประกอบสัมมาอาชีพใหสามารถชวยเหลือตัวเองและ
สังคมได (เมื่อประชาชนมีงานทํา มีฐานะดี ก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะลดปญหาอาชญากรรม)
- สนับสนุนงบประมาณการอบรม ฝกสอนวิชาชีพ ใหแกการศึกษานอกโรงเรียน
- สนับสนุนบุคคลดอยโอกาส เชน ผูพิการ ผูพนโทษ ผูติดยาเสพติด ผูปวยเปนโรครายแรง
บางประเภท (เอดส) ใหมีโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถชวยเหลือตัวเองได
ทั้งนี้ เมื่อประชาชนมีอาชีพโดยสุจริตจะไมหันไปประกอบอาชญากรรมทําใหสังคมเดือดรอน
เปนการชวยเหลือทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจทางออม
การสงเสริมและพัฒนาใหทุกชุมชนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
การสงเสริม และพัฒนาใหทุกชุมชนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ใหมีสวนรวมในงานปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ
ใหกรมราชทัณฑเปนสถานที่ขดั เกลาผูตองขังหรือนักโทษ
ใหก รมราชทัณ ฑเป น สถานที่ขั ดเกลาผูตอ งขั งหรื อนั กโทษใหเป น คนดีไ ดจ ริง ๆ มีอ าชี พ
สามารถชวยเหลือตนเองเมื่อพนโทษได
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษ ใหมีงานทํา มีรายได ไมมั่วสุมยาเสพติดและอบายมุข
ตาง ๆ
การอบรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษตอ งทําเปน ขบวนการอยางมี ระบบ เช น
สถานที่ควบคุมนักโทษ และ/หรือ ผูตองขัง ตองเหมาะสม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
มีการฝกอาชีพตามความถนัด ความสามารถ และความตองการของแตละบุคคล
นโยบายสาธารณสุข
พรรคจงมีสยามมีเจตจํานงแนวแนที่จะแกปญหาระบบสาธารณสุขของประเทศ ที่เกิดจาก
โครงการ ๓๐ บาท รั ก ษาทุ ก โรค ที่ ส ง ผลกระทบอย า งกว า งขวาง ทั้ ง จากวิ ก ฤตแพทย ล าออก
การจั ด สรรงบประมาณไม พ อเพี ย ง ส ง ผลกระทบต อ ทั้ ง คุ ณ ภาพมาตรฐาน ส ง ผลตอ เนื่ อ งทํ า ให
โรงพยาบาลจํานวนมากประสบกับภาวะขาดทุนอยางหนัก ทําใหประชาชนจํานวนมากเลิกใชบริการ
จากโรงพยาบาลรัฐ โดยพรรคจงมีสยามจะเรงฟนฟูความเชื่อมั่นตอระบบสาธารณสุขไทยอยางแทจริง
ใหแกคนไทยทุกคน
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พรรคจงมีสยามจะเรงรัดการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งใหขยายระบบประกันสุขภาพใหทั่วถึงสงเสริม การผลิตและพัฒ นา
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพและพอเพียงตอภารกิจรวมทั้งจัดใหมีการกระจาย
บุคลากรที่เหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขที่ทันสมัยและ
คุมตอการใหบริการมาใชใหแ พรหลายและใหความสําคัญตอการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทยกับการบริการสาธารณสุขอยางจริงจัง
ขยายงานสาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุน องคกรชุม ชนสถาบัน ครอบครัวอาสาสมัคร
สาธารณสุขใหมีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธขยายผล
ใหประชาชนมีความรูความเขาใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองการสงเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง รวมทั้งการปองกันโรคปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงในภูมิภาคที่เขามากับ
กลุมแรงงานตางประเทศ และประชาชาติอื่น ๆ รวมทั้งการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคเอดส
ในกลุมเสี่ยงทุกกลุม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ ผูปวย ครอบครัวและชุมชนใหรูจัก
การปองกันและแกไขปญหาดวยตนเองเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนใหอยูในระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งกําหนดมาตรการเรงรัดให
มีการกําจั ดของเสีย ขยะติด เชื้อ และบําบั ดน้ํา เสียของสถานพยาบาลและสาธารณสุขอยางจริงจั ง
ตลอดจนจัดหาน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค ใหแกประชาชนในชนบทอยางทั่วถึงเขมงวดตอมาตรการ
คุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย และไดรับความเปนธรรมในการบริโภคอาหาร ยา สินคา
และผลิตภัณฑตาง ๆ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใชสมุนไพรเพื่อประโยชนในทาง
การแพทยและการสาธารณสุขรวมทั้งการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อการนี้ และ
สรางหลักประกันถวนหนาดังตอไปนี้
๑. หลักประกันสุขภาพถวนหนา แบงเปน 3 ระบบ ดังนี้
๑.๑ ผูประกันสังคมใหคงสิทธิผูใชประกันสังคมตามเดิม
๑.๒ ขา ราชการ/พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารการรั ก ษาข า ราชการและ
พนักงานรัฐ วิสาหกิจ โดยไมจําเปน ที่จะตองออกคาใชจายในการรักษาพยาบาลกอน ทั้งนี้ จะให
โรงพยาบาลเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากตนสังกัดโดยตรง
๑.๓ ประชาชนชาวไทย คนที่ไมไดอยูในกลุม ขาราชการ/ประกัน สังคม ไดแ ก เด็ก และ
เยาวชนอายุต่ํากวา ๑๘ ป ผูสูงอายุเกิน ๖๐ ป ผูยากไร ผูดอยโอกาส และกลุมคนผูที่สังคมควร
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ชวยเหลือเกื้อกูล ทุกกลุมมีสิทธิไดรับบริการโดยไมคิดมูลคา จากสถานพยาบาลในเขตที่อยูอาศัยที่
ตัวเองเลื อกไว โดยรัฐ อุ ดหนุ น คาใชจา ยรายหัว ทั้งหมด และจัดตั้ งบริ ษัทประกั น สุข ภาพ ซึ่ งเป น
หนวยงานอิสระรับผิดชอบเพื่อการนี้โดยตรง
๒. จัดตั้งระบบประกันแหลงเงินเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
โดยอาศัยเงินจากภาษีสรรพสามิต สุรา และยาสูบ โดยกลไก Earmark Taxation ซึ่งเปนหลัก
ของการใชภาษีจากการบริโภคที่สงผลทําลายสุขภาพมาใชเพื่อสรางสุขภาพ ทั้งโดยการปองกัน และ
รักษาพยาบาล เพื่อครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศที่ไมอยูภายใตระบบประกันสุขภาพอื่น ๔๔ ลานคน
๓. เพิ่มอัตราเหมาจายรายหัวเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางแทจริง
เพื่อใหเพียงพอที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและความครอบคลุม แกโรค โดยจะจัดสรรเงิน
งบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม ๑,๓๐๐ บาท เปน ๑,๗๐๐ บาทตอคนตอป ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจะแยกเงิน
งบประมาณคาบุคลากรทางการแพทยไวตางหาก
๔. รัฐจะเปดโอกาสใหบริษัทประกันภัยเอกชนเขามามีสวนรวมในการประกันสุขภาพ
ในกรณีที่มีความประสงคที่จะไดรับบริการพิเศษ เชน หองเดี่ยว การประกันภัยในตางประเทศ
การประกันภัยรวมกับการประกันชีวิต
๕. จัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายรายหัวที่เพิ่มขึ้น
ใหกัน คาใชจายเปน สวนหนึ่งเพื่อ ใชสําหรับการตรวจรางกายประจําปแ กสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวปละครั้ง รวมถึงการปรึกษาในเรื่องความรูเกี่ยวกับการสรางสุขภาพของครอบครัว โดยมี
แพทยประจําครอบครัวเปนผูใหคําแนะนํา
๖. สรางระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (Pre-Hospital Emergency Medical Service)
สรางระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยอาศัยเงินจากกองทุน
คุมครอง ผูประสบภัยจากรถ (โดยการแกพระราชบัญญัติดังกลาว) โดยจัดกลไกการอุดหนุนเงินตาม
คนไข เพื่อความเชื่อมโยงตอระบบหองฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล
๗. จัดตั้งกองทุนพิเศษภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เพื่อทําหนาที่ประกันภัยตอ (Reinsurance) เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงจากสถานพยาบาลในทุกระดับ
ใหสามารถใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อโรคที่มีคาใชจายสูงเปนพิเศษ (Catastrophic Illness) รวมถึงการ
จัดตั้งระบบอุดหนุนพิเศษเพื่อสถานพยาบาล ซึ่งมีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน การเรียน การสอน และ
การคนควาวิจัย ใหสามารถดํารงความเปนเลิศทางวิชาการ
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๘. เรงดําเนินการสรางระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลทุกระดับทั้งของภาครัฐและ
เอกชน
- เพื่อเปนหลักประกันในการไดรับบริการที่ดี “Quality Assurance” และ “Hospital Audit
and Accreditation”
นอกจากการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาอยางแทจริงใหแ กคนไทยทุกคนพรรคจงมี
สยามจะดําเนินการดานสาธารณสุขอื่น ๆ ดังตอไปนี้
๑. การเสริมสรางสุขภาวะของสตรีและเด็ก
- ใหสตรีทุกคนที่มีรายไดไมพอเพียงไดรับการตรวจสุขภาพประจําป โดยไมเสียคาใชจาย
ทั้งนี้ ใหรวมถึงการตรวจมะเร็งในเตานม และมะเร็งปากมดลูกดวย
- สงเสริมสนับสนุนใหสตรีมีครรภดื่มนมทุกวัน ตั้งแตรับรูวาตั้งครรภจนกระทั่งคลอด
- ใหมีการดูแลสตรีมีครรภที่มีรายไดไมพอเพียง ในชวงตั้งครรภและหลังคลอดอีก ๑ ป
- ใหเด็กทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพและดูแลรักษาโดยไมเสียคาใชจาย
- ใหมีกฎหมายคุมครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
- สงเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพในรูปแบบและภูมิปญญาที่หลากหลาย โดยเนนการ
ปองกันเปนหลัก
๒. ดานสถานบริการสุขภาพ
- เรงรัดพัฒนาสถานพยาบาลทุกแหงมีหลักประกันคุณภาพมาตรฐาน
- กระจายโรงพยาบาลใหญและอุปกรณทางการแพทยใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- จัดใหมีพยาบาลตําบล
- พัฒนาบริการสุขภาพ “โดยการสรางนําซอม”
๓. ดานบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
- แกวิกฤติการขาดแคลนและลาออกของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
- ผลิตบุคลากรทางการแพทยเพิ่มขึ้นอีกอยางนอยรอยละ ๒๐ ใน ๔ ป
- ยกระดับสถานะทางวิชาชีพการสาธารณสุข
๔. ดานการมีสวนรวมของประชาชน
- สงเสริม สนับสนุน อบต. และ อสม. เปนผูนําสุขภาพสูชาวบาน
- สรางแกนนําสาธารณสุขครอบครัวเปนรากฐานการมีสุขภาพถวนหนา
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๕. ดานการบริหารจัดการ
- ฟนฟูระบบคุณธรรมในการบริหารงานสาธารณสุข
- เรง รัดให มีการกระจายอํา นาจด านการสาธารณสุ ขตามพระราชบัญ ญัติกํา หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น
๖. ดานพัฒนาเทคโนโลยี
- เฝาระวังปองกันควบคุมโรคหรือปญหาสุขภาพที่อุบัติขึ้นใหมใหทันกาล
- เรงรัดใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมทางการแพทยแผนตะวันออก
- สงเสริมการผลิตผลิตภัณฑและบริการสุขภาพของไทยเพื่อการสงออกทั่วโลก
นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พรรคจงมีสยามถือวาการแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระสําคัญเรงดวนของชาติ ที่จะตองระดม
สรรพกําลังจากทุกสวนมาดําเนินการอยางเปนระบบ ครบวงจรและตอเนื่อง เพื่อควบคุมปญหาใหได
ภายใน ๒ ป และลดความรุนแรงของปญหาใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสังคมภายใน ๔ ป
พรรคจงมีสยามจึงกําหนดนโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้
๑. รณรงคสรางจิตสํานึกของประชาชนใหตระหนักถึงปญหามีพฤติกรรมตอตานขบวนการคา
ยาเสพติด และรวมกับภาครัฐในการแกไขปญหาอยางจริงจัง
๒. ดําเนิน การปรับ เปลี่ ยนคา นิย มและพฤติ กรรมในการใช ยาเสพติ ดของกลุม เสี่ ยง โดย
สนับสนุนใหมีการจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลานกีฬาตานยาเสพติดอยางเพียงพอ
๓. มุงเนนการสรางคนรุนใหมที่ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยการสรางภูมิคุมกัน ระยะยาว
ผานกระบวนการทางสถาบันการศึกษา ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนลดปจจัยเอื้อตอการใชยาเสพติด
เชน แหลงมั่วสุมอบายมุข
๔. จัดตั้งหมูบาน ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการปลอดยาเสพติดใหไดอยางนอย
รอยละ ๕๐ ของหมูบาน โรงเรียน และสถานประกอบการทั่วประเทศ
๕. ใหทุกจังหวัดสํารวจขอมูลจํานวนผูเสพติดและจัดทําทะเบียนผูเสพในระดับอําเภอและ
จังหวัด
๖. รณรงคชักชวนและใชมาตรการทางกฎหมายใหผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
๗. ใหจังหวัด และอําเภอ จัดตั้งสถานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ โดยใชสถาบันทาง
ศาสนา องคกรภาคเอกชน ชุมชนใหเพียงพอ และเอื้ออํานวยตอการถอนพิษยาและฟนฟูสมรรถภาพ
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๘. ให จั ด ระบบรองรั บ ผู ที่ ผ า นการบํ า บั ด รั ก ษาและฟ น ฟู ส มรรถภาพขึ้ น ในชุ ม ชน เพื่ อ
สอดสองดูแล และใหความชวยเหลือใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข
๙. สกัดกั้น การนําเขายาเสพติด และการสงออกเคมีภัณฑในทุกพื้นที่ช ายแดนทั่วประเทศ
อยางตอเนื่องจริงจัง
๑๐. จัดตั้งหมูบานตอตานยาเสพติดบริเวณชายแดนที่มีสถานการณปญหารุนแรง ไมนอยกวา
๒๐๐ หมูบาน ในทุกภาคของประเทศ
๑๑. ปราบปรามทําลายโครงการกลุม นักคา เครือขายผูที่เกี่ยวของ และอิทธิพลสนับสนุน
ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด พรอมทั้งจัดทํารายชื่อผูคายาเสพติด
รายจังหวัดและปราบปรามใหเสร็จสิ้นตามเปาหมาย
๑๒. ดําเนินการโดยเรงดวนกับหมูบานที่มีการคาและแพรระบาดของยาบาอยางรุนแรง อันเปน
เงื่อนไขสําคัญตอการแพรระบาดของชุมชนอื่น โดยใชมาตรการปราบปราม ปองปราม การปฏิบัติการ
จิตวิทยาและมาตรการพัฒนา
๑๓. จัด ใหมี ชุ ด ปฏิ บั ติ การ เพื่ อตอบสนองคํา ร องเรี ยนของประชาชนให ค รอบคลุม พื้ น ที่
ทุกจังหวัดและอําเภอที่มีการแพรระบาดอยางรุนแรงทั่วประเทศ
๑๔. ประสานความรวมมือในกลุมประเทศเพื่อนบานเพื่อหยุดยั้งการผลิต การคาและการนําเขา
ยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน โดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติการรวม
๑๕. ประสานความรวมมือกับนานาประเทศ และองคกรระหวางประเทศในการขจัดการผลิต
นอกประเทศ การลักลอบคายาเสพติดและเคมีภัณฑที่ใชในการผลิตยาเสพติดอยางจริงจัง
๑๖. ปฏิบัติตามพันธกรณีความรวมมือระหวางประเทศดานยาเสพติด ภายใตผลประโยชนของ
ประเทศเปนหลัก
๑๗. ดําเนินการใหมีกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามกลุมนายทุน ผูสนับสนุน
ระดับสําคัญ และเครือขายการคารายใหญ
๑๘. ใชมาตรการทางกฎหมายเขาดําเนิน การตอตานกลุมนักคา เครือขายการคา ผูเกี่ยวของ
ผูมีอิทธิพลเบื้องหลังและเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว เด็ดขาด และจริงจัง
๑๙. ให มี ก ระบวนการพิ จ ารณาคดี ย าเสพติ ด เป น กรณี พิ เ ศษ เร ง รั ด ดํ า เนิ น คดี ใ ห เ ป น ไป
อยางรวดเร็ว ใชการลงโทษอยางรุนแรงสําหรับคดีรายยอยหรือผูเสพจะเนนการลงโทษโดนมาตรการ
การชวยเหลือทางสังคมแทนการลงโทษรุนแรงตามกฎหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

๒๐. สงเสริมใหเกิดการรวมตัวในรูปของประชาสังคม เครือขายในกลุมประชาชน เพื่อตอสูกับ
ปญหายาเสพติดทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ
๒๑. สร า งกลไกการปฏิ บั ติ ง านแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในระดั บ หมู บ า น โดยจั ด ตั้ ง กลุ ม
อาสาสมัครตอตานยาเสพติด เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา
๒๒. สรางกลไกภาครัฐใหตอบสนองการดําเนิน งานแกไขปญหายาเสพติดของภาคประชาชน
โดย สนับสนุนการใชมาตรการทางสังคมเขามาแกไขปญหายาเสพติดพรอมทั้งสนับสนุนใหชุมชนใช
มาตรการทางสังคมที่มีอยูเพื่อการควบคุมปญหาในระดับพื้นที่
๒๓. เพิ่มความเปนเอกภาพในการแกไขปญหายาเสพติด ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
๒๔. ส ง เสริ ม ความเข ม แข็ ง และความพร อ มขององค ก รการแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ใน
ทุกระดับ
๒๕. จัดระบบการสนับสนุน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเอื้ออํานวยตอการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะระบบงบประมาณ จะเนนการกระจายลงสูพื้นที่การแกไขปญหา
๒๖. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ กําหนดภารกิจดานยาเสพติดเปนภารกิจสําคัญที่
ตองดําเนินการโดยเรงดวน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
๒๗. ให มี ก ารประเมิ น สถานการณ ป ญ หาและการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก าร
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพปญหาในทุก ๖ เดือน
นโยบายพัฒนาสถาบันครอบครัวและสังคม
ภายใตสภาวการณเชนนี้ ผลการสํารวจศึกษาชี้ชัดวา วิถีชีวิตของผูคนโดยทั่วไปเผชิญปญหา
นานับประการ หนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น คนจนเพิ่มมากขึ้น ผูคนไมมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกละเมิด ยิ่งไปกวานั้นภาวะแวดลอมของสังคมนําพาผูคนไปสู
ทัศ นคติ และคานิยมที่ฟุงเฟอ เหอเหิม เห็น เงินเปน คําตอบสุดทายของการแกไขปญหาในทุกเรื่อง
การประสบความสําเร็จในชีวิตคือการมีเงิน ซึ่งจะมาดวยวิธีใดก็ได ไมวาจะเปนการรวยทางลัดจากการ
เสี่ยงโชค เปนหนี้ หรือวิธีอื่น ๆ คานิยมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียร อดทน กําลัง
จะเลือนหายไป คุณธรรม จริยธรรม เปนสิ่งที่ผูคนกําลังมองขามและไมไดเปนกรอบยึดโยงแหงการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต อี ก สั ง คมจึ ง มองเห็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม พึ ง ปรารถนาเกิ ด ขึ้ น มากและเด น ชั ด ขึ้ น ไม ว า
จะเปนพฤติกรรมของเด็กหรือผูใหญ เชน การทุจริต ฉอโกง การไมมีวินัย การไมเคารพกฎหมาย
การเลนการพนันและอีกมากมาย
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พรรคจงมีสยามเชื่อวาสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความลึกซึ้งทางปญญาและอารมณจะเปน
สังคมที่พึงปรารถนาที่สามารถสรางความเชื่อมั่น ในมวลสมาชิกของสังคมทุกระดับซึ่งจะเปนพื้นฐาน
ของการสะสมความมั่งคั่งของประเทศ
ยิ่งกวานั้นพรรคตระหนักดีวามนุษยเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ การสงเสริมใหคน
ไทยมีทักษะและรับการถายทอดทักษะ เพื่อยกระดับความสามารถของตนเองใหเปนสากลนั้น จะเปน
หนทางหนึ่งของการอยูรอดจากภาวะวิกฤตในปจจุบัน และเปนการอยูรอดที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรีควบคู
กับความเขมแข็งของสถาบันสังคม ความเอื้ออาทรระหวางกันและความเกื้อกูลกันของพี่นองประชาชน
ในแตละทองถิ่นเปนพลังขับดันใหพี่นองประชาชนสามารถกําหนดวิถีชีวิต และทิศทางของการอยูรอด
ได โ ดยองค ก รทางสั ง คมที่ เ ข ม แข็ ง การเสริ ม สร า งความอบอุ น ในครอบครั ว การให โ อกาส
แกผูดอยโอกาส และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สงเสริม ใหชุม ชนมีความเขมแข็งสามารถเลือก
กระบวนการสรางความมั่งคั่งของตนไดดวยตนเองเพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพ และขอจํากัดตลอดจน
วิถีชีวิต และการสั่งสมทาง ภูมิปญญาของคนในชุมชนนั้นขจัดความไมเปนธรรม ตอการไดรับสิทธิ
ประโยชนคาตอบแทนอั น มีเหตุ มาจาก ความแตกตางทางกายภาพ เพศ เชื้ อชาติ ศาสนา ซึ่ง มี
ผลกระทบตอคุณภาพ การทํางาน และปริมาณรวมทั้งการพัฒนาและคุมครองเด็ก สตรี คนพิการ และ
ทุพพลภาพ มิใ หถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ขมเหงหรือถูกนําไปแสวงหาประโยชนใ นทางมิช อบ
สงเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรีในแตละชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาทในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กเพื่อปองกัน มิใหมีการเลือกปฏิบัติ
ตอ สตรี ใ นทุ ก ระดั บ ดํ า เนิ น การในทุ ก วิ ถี ท าง เพื่ อ ขจั ดป ญ หายาเสพติด รวมทั้ ง เร งรั ด การป อ งกั น
ปราบปรามการผลิตและเผยแพรยาเสพติดในหมูเด็ก และเยาวชนอยางจริงจังพรอมกับจัดใหมีระบบ
การฟนฟูสุขภาพและจิตใจของผูติดยาเสพติดใหสามารถกลับเขาสูสังคมไดอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
ดว ย ตระหนัก วา มนุษ ยเ ป น หั วใจสํ า คัญ ในระบบการผลิต และระบบเศรษฐกิ จแผนใหม พรรค
จึง ส งเสริม ใหเ อกชนมี สว นรว มในการพั ฒ นาทั กษะฝมื อ แรงงาน โดยให รั ฐ สนั บสนุ น มาตรการ
ดานการเงิน และการคลังเพื่อใหการพัฒนาทักษะ และฝมือแรงงานสามารถตอบสนองความตองการ
ของวิสาหกิจในแตละชุม ชนไดอยางเหมาะสมโดยไดรับคาตอบแทนที่เปน ธรรม เพื่อลดปญหาการ
วางงานและการอพยพเขามาหางานทํ าในเมื อง ขณะเดีย วกั น ก็ส ามารถยกระดับคุ ณภาพชี วิต ของ
ประชาชนในแตละทองถิ่นใหดียิ่งขึ้นดวยใหการคุมครองแกเด็กและเยาวชนมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ
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ถูกกดขี่ขมเหงโดยเฉพาะการคุมครองแรงงานเด็กอยางเขมงวดสงเสริมมาตรการดานการประกันสังคม
ขยายขอบขายการใหสวัสดิการดานแรงงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและแรงงานระยะ
สั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยจัดใหมีการศึกษาเสริมเพิ่มเติมจากระบบการศึกษาปกติ
เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีทัศนคติและพัฒนาการทางความคิดที่ดี โดยมีแหลงรวมความรูเสริม อาทิ
หองสมุดพิพิธภัณฑ แหลงนัน ทนาการ ศูนยเยาวชน สนามกีฬา รวมทั้ง การจัดฝกอบรม เพื่อเพิ่ม
ทักษะที่หลากหลายใหแ กเด็กและเยาวชนตามความถนัดเรงรัดกฎหมายเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคม
โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม เพื่อใหการคุมครองดูแลแกผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ
หรือทุพพลภาพ ผูติดยาเสพติด ผูปวยโรคเอดส ผูประสบภัย สาธารณะผูดอยโอกาส และผูขาด
ไร อุ ป การะส ง เสริ ม การรวมตั ว ของผู สู ง อายุ เด็ ก เยาวชน สตรี คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
ผูติดยาเสพติดผูปวยโรคเอดส ชาวชุม ชนแออัดผูดอยโอกาสและผูขาดไรอุปการะใหเปน องคกรที่
เขม แข็ งและให เข าไปมี สว นร วมในกระบวนการออกกฎหมาย กํา หนดนโยบายการวางแผนการ
ดําเนิน งานและการตัดสิน ใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิและผลประโยชนของกลุม ตน สงเสริมและ
สงเคราะหผูดอยโอกาสในสังคมใหสามารถปองกัน การเสื่อมสมรรถภาพการพิการและทุพพลภาพ
มุงฟน ฟู สมรรถภาพ ใหโ อกาสและสร างความเสมอภาคแกผูดอ ยโอกาสในสั งคมเพื่ อ ใหส ามารถ
พึ่งตนเองและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและสามารถเขาไปรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
สังคมไดอยางเต็มที่สงเสริมการรวมตัวของชุมชนทองถิ่นเพื่อการอนุรักษฟนฟูประเพณี ภูมิปญญา และ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของแตละทองถิ่นโดยเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเหลานั้น มีสวนรวมในการ
อนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาของตนเองสงเสริมความรวมมือของชุมชนตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศให
สามารถใชประโยชนรวมกันจากศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและเทคนิควิทยาการตาง ๆ
เพื่อตอบสนองตอความตองการ ของแตละชุมชนโดยปรับปรุงกลไกของรัฐใหอํานวยความสะดวก
และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
สมาชิกของสังคมโดยทั่วไปก็มีความยากลําบากอยูแลวในการดําเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรม
ดวยจริยธรรมและคุณธรรม ยิ่งเปนสตรีแ ละเด็กก็ยิ่งตองเผชิญปญหาและอุปสรรคเปนรอยเทาทวีคูณ
ผลแหงการพัฒนาดังกลาว หากจะพิจารณาใหลึกซึ้งจะพบถึงความไมเสมอภาค ความแตกตางของ
คุณภาพชีวิตระหวางหญิงและชาย คนชราและผูดอยโอกาส ในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง
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พรรคจงมีสยามตระหนักถึงความเปนจริงของสภาวการณที่เปนอยูดวยความกังวล ดวยความ
หวงใย “พรรคจงมีสยาม” จึงไดคิดกําหนดนโยบายแนวทางที่จะสรางภาวะและเงื่อนไขหลัก ๆ ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหคนทุกกลุมในสังคมไดมีโอกาสเทาเทียมในการพัฒนาตามศักยภาพและ
สามารถดําเนินชีวิตอยูใตภาวะแวดลอมที่ปลอดภัยและเอื้ออํานวยตอการเปนทั้งผูใหและผูรับที่มคี ุณภาพ
ในสังคม
๑. การเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัวและสงเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ ใหมีศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนที่มีคุณภาพในสถานประกอบการและชุมชนอยางทั่วถึง
๑.๒ ใหสามีลาหยุดในชวงที่ภรรยาคลอดบุตรได ๓๐ วัน และใหทั้งสามีและภรรยามีสิทธิใน
การผลัดกันลางานเพื่อดูแลบุตรในชวง ๖ เดือนแรกหลังคลอด
๑.๓ ใหมี “ลานชีวิต” ในชุมชน เพื่อใหสมาชิกทุกเพศ ทุกวัย ไดทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งกีฬา
ดนตรี ศิลปะวัฒนธรรม (เปนการสรางภูมิคุมกันในเบื้องตน) โดยใหเยาวชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม
ในดําเนินการบริหารจัดการเอง
๑.๔ จัดใหมีองคกรใหความรูกับผูที่กําลังจะสมรสในการใชชีวิตรวมกัน ตลอดจนการเลี้ยงดูบุตร
๑.๕ ให มี ศู น ย เ สริ ม สร า ง บริ ก าร ช ว ยเหลื อ ครอบครั ว ซึ่ ง รวมถึ ง การให คํ า ปรึ ก ษา
การชวยเหลือในเบื้องตนและการสงตอที่มีประสิทธิภาพ
๑.๖ จัดใหมี “ครอบครัวศึกษา” ซึ่งรวมถึง “ทักษะชีวิต” ในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย
ทั้งหลักสูตรในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
๑.๗ สงเสริมใหบุคลากรที่เกษียณอายุและมีคุณภาพเขารวมในการพัฒนาชุมชน
๑.๘ พัฒนาใหสถาบันครอบครัวยึดมั่นในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ
- การเคารพ สงเสริมสถาบันครอบครัว โดยจัดใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรม
วันสําคัญตาง ๆ ของศาสนา
- จั ด ให มี กิ จกรรมต า ง ๆ ตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของแต ล ะชุ ม ชนนั้ น เช น
กิจกรรมวันพอ วันแม วันผูสูงอายุ
-ละลายพฤติก รรม ลด ละ เลิก อบายมุ ข ของประชาชน โดยยกเลิก หวยบนดิ น
ตอตานการเปดบอนและจดทะเบียนโสเภณี
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๒. การสรางความเสมอภาค
๒.๑ รณรงคปรับเปลี่ยนทัศนคติตอบทบาทหญิงชาย ลดอคติทางเพศ ผานกระบวนการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัย
๒.๒ ปรับปรุง แกไข ยกเลิกหรือสรางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เพื่อใหเอื้ออํานวยตอการ
เสริมสรางโอกาสที่เทาเทียมในการดําเนินชีวิตของสตรี
๒.๓ สงเสริมใหทุกหนวยงานมีศูนยติดตามและปฏิบัติการเพื่อใหมีความเสมอภาคระหวาง
หญิง - ชาย รวมถึงการมีกลไกเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติดวย
๒.๔ สงเสริมใหสตรีไดมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกระดับในสัดสวนที่เหมาะสม
๒.๕ ขจัดการไมรูหนังสือของสตรีใหหมดไป (เนนโอกาสและการเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต)
๒.๖ ใหมีก องทุน พัฒนาสงเสริม ศั กยภาพสตรี เพื่อจะสามารถเขาร วมในกิจกรรมต าง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
๓. การพิทักษเด็ก สตรี และผูสูงอายุ
๓.๑ รณรงคและกําหนดใหการยุติความรุนแรง โดยเฉพาะตอสตรี และเด็กเปนวาระแหงชาติ
๓.๒ ใหมีเครือขายและศูนยบริการเบ็ดเสร็จเพื่อพิทักษสิทธิสตรี การชวยเหลือผูหญิงและเด็ก
แบบครบวงจร ตอเนื่อง และฉับไว โดยเฉพาะปญหาความรุนแรงในครอบครัว ปญหาการคาหญิงและ
เด็ก และปญหาแรงงาน
๓.๓ รณรงคใหทุกหนวยงาน/องคกรมีมาตรการ แนวปฏิบัติตลอดจนดําเนินการปองกันแกไข
ปญหาการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศ
๓.๔ รณรงคใหความรูเรื่องเพศสัมพันธที่รับผิดชอบ ใหทั้งหญิงและชายรวมกันรับผิดชอบ
๓.๕ สงเสริมการใหความรูเรื่องสิทธิแกเด็ก สตรี และผูสูงอายุ โครงการ “รูสิทธิ มีเสียง”
เพื่อเด็ก สตรี และผูสูงอายุ เชน อายุ ๖๐ ปมีเบี้ยเลี้ยง ศึกษาฟรี รักษาฟรี
๓.๖ สงเสริมการจัดตั้งเวทีประชาธิปไตยของเด็ก
๔. การสรางเสริมผูดอยโอกาสและคนพิการ
๔.๑ จัดตั้งศูนยเอื้อโอกาสระดับชุมชนทั่วประเทศ เพื่อใหเกิดการจัดสรรเวลา โอกาสและ
ทรัพยากร โดยการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม (เชนศูนยเรียนรู ศูนยฝกอาชีพ บานพักพิง โรงทาน)
๔.๒ สงเสริมพลังเครือขายชวยเหลือเด็กเรรอน และจัดใหมี “บานพักพิง” ชั่วคราวสําหรับ
ผูหญิง เด็ก และเยาวชนที่ไรบานจากสาเหตุตาง ๆ โดยใชกระบวนการเชิงสรางสรรคในการดําเนินงาน
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๔.๓ สนับสนุน การดูแลเด็กกําพรา การใหมีครอบครัวอุปถัมภ ครอบครัวทดแทนชั่วคราว
รวมถึงการสนับสนุนใหมีการรับเปนบุตรบุญธรรมและการรณรงคเปลี่ยนคานิยมของคนในสังคมให
เห็นคุณคาเด็กเทาเทียมกัน
๔.๔ พัฒนาเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (Learning Disabilities: LD) โดยจัดใหมี
โรงเรียนและบริการเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
๔.๕ ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการดวยกระบวนการสมัยใหม สงเสริมใหคนพิการไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพอยางทั่วถึง โดยเฉพาะคนพิการในชนบทหางไกลดวยการจัดตั้งแผนกเวชศาสตรฟนฟูใน
โรงพยาบาลทุกแหงในระดับอําเภอ และศูนยฟนฟูสาขาตาง ๆ อยางทั่วถึง
๔.๖ สนับสนุน บุคคลดอยโอกาส เชน ผูพิการ ผูพน โทษ ผูติดยาเสพติด ผูปวยเปนโรค
รายแรงบางประเภท (เอดส) ใหมีโอกาสในการประกอบอาชีพและสามารถดูแลตัวเองได
๔.๗ อํานวยความสะดวกทุกรูปแบบใหแกผูพิการ สนับสนุนการปรับระบบสาธารณูปโภคให
เอื้อตอการอยูรวมกันในสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งดานอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ
๔.๘ สงเสริม สนับสนุนการรวมตัวของผูพิการในทุกระดับเพื่อการชวยเหลือกันและการมี
สวนรวมทั้งดานสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรที่ทํางานเกี่ยวของกับผูพิการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการพัฒนาประสิทธิภาพใหชวยเหลือผูพิการอยางครอบคลุมรอบดานมากขึ้น
๔.๙ ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหแกผูพิการและผูอุปการะเลี้ยงดูผูพิการ เพื่อแบงเบา
ภาระทางภาษี อันจะชวยใหผูพิการมีพลังและกําลังใจในการพัฒนาสังคมรวมกับทุกคนในสังคมไทย
อยางสมศักดิ์ศรีตลอดไป
๕. การคุมครองผูบริโภค
๕.๑ ผลักดันใหมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีคุมครองผูบริโภค เพื่อดูแลทั้งดานสินคา และ
บริการตาง ๆ ตอผูบริโภค
๕.๒ ยกระดับ การคุม ครองผู บริ โ ภคโดยกํ า หนดมาตรฐานสุ ข อนามั ย อาหารที่ บ ริโ ภคใน
ประเทศใหไดมาตรฐานสากล
๕.๓ เรงกําหนดมาตรฐานสินคานําเขา เพื่อปองกันการนําเขาราคาถูกที่ไมไดมาตรฐาน
๕.๔ พัฒนาระบบความปลอดภัยของการนําเขาสินคาเกษตร และสินคาประเภทอาหาร เพื่อ
ปองกันการสวมสิทธิ์และระบาดของโรคพืชและสัตว
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๖. การพัฒนาที่อยูอาศัย
๖.๑ จัดหาที่ดินและที่อยูอาศัย ในราคาที่ประชาชนสามารถซื้อหรือเชาได โดยใชเทคโนโลยี
และวัสดุสมัยใหมที่เหมาะสม
๖.๒ จัด หาเงิ น กู ดอกเบี้ย ต่ํา ผา นทางธนาคารชุม ชน/โครงการธนาคารแรงงาน/โครงการ
ธนาคาร ขาราชการ
๖.๓ จัดตั้ งคณะกรรมการพัฒนาที่ อยูอ าศัย ระดั บท องถิ่ น ประกอบดว ย องคการบริ หาร
สวนจังหวัด ผูแทนชุมชน อาสาพัฒนา เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาที่อยูอาศัย
๖.๔ จัดผังเมืองและสาธารณูปโภคใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและพื้นที่นั้น ๆ
นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ดวยตระหนักวาการกอบกูภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยใหกลับฟนตัวนั้นจําเปนตองพึ่งพา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการตองนําเขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกภาคการผลิต และบริการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนเรื่องเหลานี้มีความจําเปนอยางยิ่ง นับตั้งแต
พื้น ฐานของการดํารงชีวิตกระบวนการเรียนรู กระบวนการฝกอบรมและเสริมทักษะโดยเฉพาะการ
รองรับการถายทอดดานทักษะและการพัฒนา ฝมือแรงงานเพื่อใหคุณภาพฝมือแรงงานที่เปนหัวใจของ
ระบบเศรษฐกิจแผนใหมสามารถดําเนินการตอไปได
พรรคจงมีสยามจึงมีน โยบายเรงพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความ
เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบสนองตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สงเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีใ นดานการวิจัยและการพัฒนา โดยใหการสนับสนุน แกหนวยงานของ
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเอื้อประโยชนตอการบริหารการจัดการและ
กระบวนการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สงเสริมการคน ควาวิจัยและจัดหารวมทั้ง
คัดเลือกทักษะที่เหมาะสมตอศักยภาพความเชี่ยวชาญและความชํานาญของคนไทยในการเลือกทักษะ
ของการผลิ ตที่ เ หมาะสม เพื่ อ สร า งขี ด ความสามารถในการผลิ ต เพื่ อ การส ง ออกและการบริ โ ภค
ภายในประเทศทั้งในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศในการวิจัย
และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบครบวงจร เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
ตอในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมทั้งการรับรูทางวิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเอื้อประโยชนตอการพัฒ นาดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของ
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เทคโนโลยีการรับการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรองรับการถายทอดทักษะรวมไปถึงการใหการ
คุมครองตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อประโยชนตอชุมชนทั้ง
ในทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใชประโยชนของความหลากหลายทางชีวภาพใหบังเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติแ ละชุมชนทองถิ่น ตาง ๆ อยางเปนธรรมและสมดุลดูแลใหมีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพโดยคํานึงถึงประโยชนในทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ อยางเปนธรรมโดยยึดหลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืน ยึดมั่นใน
หลักการของการแกไขปญหามลพิษตาง ๆ ที่กําหนดใหผูใดกอความเสียหายเปน ผูรับผิดชอบ โดย
บังคับใชกฎหมายตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการปองกันมิใหเกิดมลพิษอยางจริงจัง รวมทั้ง
สนั บ สนุ น บทบาทของชุ ม ชนและองค ก รพั ฒ นาเอกชนให มี ส ว นร ว มกั บ รั ฐ ในการแก ไ ขป ญ หา
สิ่งแวดลอม และมลพิษ รวมกัน เรงรัดการวางระบบควบคุมที่เหมาะสมตอสารพิษและวัตถุอัน ตราย
และการปองกันมิใหสารพิษและวัตถุอันตราย กอความเดือดรอนแกชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด
สงเสริม การใชเทคโนโลยีที่สะอาดและปราศจากมลภาวะ ใหมีบทบาทตอการดํารงชีวิตใหมากขึ้น
รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการพึ่งพาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไมจําเปน ควบคูกับการสงเสริมการประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบ เพื่อการใช
พลังงานอยางคุมคาที่สุด
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสําหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหมเพื่อใหตอบสนองตอความ
ตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตนทุนต่ําสามารถพัฒนาและขยายไดอยางยั่งยืน
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
๑. เรงรัดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ปาเปนรอยละ ๔๐ ใน ๑๕ ป
๒. ลดความขั ด แย ง และข อ พิ พ าทด า นสิ่ ง แวดล อ มส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นฐานของความสมดุล ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจน
เรงผลักดันพระราชบัญญัติปาชุมชน
๓. กระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากสวนกลาง และ
สวนภูมิภ าคไปสูอ งคกรปกครองส วนทองถิ่น รว มกับการสรางเสริมความรวมมื อระหวา งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ประชาชน และ พระสงฆ เพื่ อสร า งค า นิ ย มของสั ง คมให ต ระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม และมีความพอใจในการดํารงชีวิตอยางประสานสอดคลองกับธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนของระบบนิเวศน
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๔. เน น การใช ม าตรการทางเศรษฐศาสตรสิ่ งแวดล อม เพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
๕. สนับสนุนการศึกษาวิจัยดานสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความกาวหนา รวมถึง
เรงรัดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานทั้งในและนอกประเทศ
ปรับระบบเตือนภัยสิ่งแวดลอม ใหเปนระบบมีประสิทธิภาพ ตอบสนองการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
แทจริง
ลดมลพิษ
๑. สนับสนุนสงเสริม การลดทรัพยากร (Reduce) การนํากลับมาใชใหม (Recycle) และ
การใชซ้ํา (Reuse) รวมถึงการสรางความตระหนักตอผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
๒. สนับสนุนใหมีการจัดการของเสียและสารอัน ตรายอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเพิ่มความสําคัญตอการปองกันและกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกสในประเทศ
๓. เพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนหรือการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการลงโทษผูที่
ละเมิดหรือสรางความเสียหายตอสิ่งแวดลอม และกําหนดใหนําตนทุนทางสังคม (Social Cost) มาคิด
เปนตนทุนในการผลิต
๔. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา การใชพลังงานสะอาด การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
และนําออกสูการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม แหลงบริการ สวนราชการ ครัวเรือน และการขนสง ให
แพรหลายโดยเริ่มจากการเปลี่ยนระบบขนสงสาธารณะในเมือง
ดานอื่น ๆ
๑. ผลัก ดัน แหล งโบราณสถานและศิ ลปกรรมของประเทศให เป น ที่ย อมรับ ในทุ กระดั บ
รวมถึงอนุรักษ ปองกัน และฟนฟู โบราณสถานและศิลปกรรม เพื่อพัฒนาเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของประเทศ
๒. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนจากพื้นที่หนวยงานราชการ และใหสิทธิทางภาษีแกเอกชนที่ให
ใชที่ดินวางเปลา เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงพักผอนหยอนใจ เรียนรูทางธรรมชาติ เสริมสรางคุณภาพชีวิต
อนามัย และจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม
นโยบายการกีฬา
๑. สงเสริมกีฬาตั้งแตระดับเยาวชนจนถึงผูสูงอายุ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

- พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬา สามารถเลน กีฬาได และดู
กีฬาเปนการสงเสริมและจัดประเภทกีฬาตาง ๆ ใหเหมาะกับวัยเด็ก การสนับสนุนกีฬาที่สามารถเลนได
ในทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
๒. จัดทําแผนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬา
- จั ดหาสิ่ง อํา นวยความสะดวกตา ง ๆ ไวบ ริก ารการกีฬ าในทุก ระดับ ตลอดจนเก็ บ
ฐานขอมูลเรื่องความสะดวกดานการกีฬาที่มีอยูในโรงเรียนตาง ๆ
๓. เพิ่มความถี่ในการจัดการแขงขัน
- จัดใหมีการแขงขันกีฬาบอยครั้ง ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติเชนการ
จัดการแขงขันฟุตบอลเยาวชน สงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรม สโมสร สมาคม อยางแพรหลาย
๔. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรและผูฝกสอน
- เนนความสําคัญในการสงเสริมในเรื่องของการพัฒนาผูฝกสอน (โคช) สงเสริมความรู
และเทคนิคใหม ๆ แกผูฝกสอน (โคช)
๕. ตั้งกองทุนและสวัสดิการ
- จัดใหมีกองทุนและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรดานกีฬา โดยใหมีเงินตอบแทนเสมือน
เงินบํานาญใหหลังจากเลิกเลนไปแลว เพื่อสรางความมั่นคงทางวิชาชีพ
๖. พัฒนาดานวิทยาศาสตรกีฬา
- จัดตั้งศูนยวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเรงพัฒนาดานการกีฬาของไทย
เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนากิจการกีฬาประเภทตาง ๆ ที่มีศักยภาพสูงแบบมืออาชีพในทุกระดับทั้งระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก
๗. พัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ
- ใหความสําคัญกับนักกีฬาอาชีพทั้งในแงของงบประมาณในการสนับสนุนระหวางการ
ฝกซอม รางวัลหรือคาตอบแทนหลังจากการแขงขัน สวัสดิการในระยะยาวหลังจากไมไดเปนนักกีฬา
อาชีพ โดยอาจเตรียมจัดหาอาชีพ เชน การเปนผูฝกสอน (โคช) หรือเปนกรรมการในการตัดสิน จูงใจ
เยาวชนใหมาสนใจกีฬาในฐานะที่เปนอาชีพหนึ่งมากขึ้น สนับสนุนกีฬาใหเปนไปในเชิงพาณิชยโดยรัฐ
จะสนับสนุนมาตรการทางงบประมาณ หรือแรงจูงใจทางภาษีเพื่อใหบริษัทเอกชนเขามาสนับสนุนทั้ง
ทางดานการพัฒนา หรือคาตอบแทน จัดตั้งสวัสดิการเพื่อพัฒนาทางดานความสามารถของนักกีฬา
เนื่องจากจะเกิดการแขงขันที่สูงขึ้น
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๘. สรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและเอกชน
- สนับสนุนใหองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาการบริหารการกีฬา เพื่อใหการบริหารการกีฬา เปนระบบ
๙. สงเสริมและพัฒนาทางการกีฬา
- โดยการพัฒนาทางการกีฬาในมิติตาง ๆ จะทําให ประเทศไทยกลายเป น ศูน ยกลาง
การกีฬาและนันทนาการในภูมิภาคเอเชีย ภายในระยะเวลา ๔ ป
นโยบายทางการศึกษา เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมยุคใหมที่เปนสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรูจึงตอง
อาศัยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพสูง สรางคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู และคุณธรรม เพื่อใหประเทศไทยพึ่งตนเองได พัฒนาได
แขงขันได
พรรคจงมี ส ยามมี น โยบายและแนวทางที่ จ ะปฏิรู ป การศึ ก ษาให บ รรลุ ผ ลพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยถือวาการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ
ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และความมั่นคง ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเด็กไทยอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน
ดวยการเนนการอบรมใหเด็กมีฉันทะทางปญญา และวินัยแหงปญญา และสามารถใชปญญามาสรรค
สรางความคิด และความรูตาง ๆ ดวยตนเอง พรรคจงมีสยามจึงมีน โยบายการศึกษาและวัฒนธรรม
ดังนี้
๑. ขยายโอกาสและกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษารัฐ จะตองรั บผิดชอบการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลเด็กเล็ ก
ชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดระดับเตรียมอุดมศึกษาอยางทั่วถึงดวยความเสมอภาคและ
ความเปนธรรม โดยสวนกลางกับสวนทองถิ่นรวมกันดําเนินงาน กลาวคือ
๑.๑ รัฐจัดการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวม ๑๔ ป
๑.๒ สงเสริม ใหบิดามารดา บุคคล ชุม ชน องคกรชุม ชน องคกรเอกชน องคกรวิช าชีพ
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหไดรับ
สิทธิประโยชนอยางเพียงพอ
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๑.๓ จัดใหผูมีความบกพรองหรือผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษมีโอกาส
ไดรับการศึกษาที่สอดคลองกับศักยภาพ โดยใหการสนับสนุน ทั้งในดาน วิช าการ บุคลากร และ
ทรัพยากร เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษดังกลาว
๑.๔ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนชุดกีฬา - ชุดลูกเสือ - เนตรนารี และตําราเรียนใหฟรี ตลอดถึง
การเรียนคอมพิวเตอร
๑.๕ จัดอาหารเสริ มนมและอาหารกลางวั น ที่มี คุณภาพ ตั้ง แตเด็ กระดับอนุบาลถึง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน จัดอาหารกลางวันแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไมเก็บคาใชจายใด ๆ
ทั้งสิ้น
๑.๖ นักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะไดรับประกันสุขภาพจากรัฐ
๑.๗ รณรงคใหผูสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาใหไดรอยละ ๕๐
ภายใน ๑๕ ปขางหนา
๒. การศึกษาปฐมวัย
ปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติ ทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ใหสอดคลองกับปรัช ญาการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กไทยภายใตกรอบวินัยแหงปญญา
เขมงวดตอการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขาสูวิชาชีพครู ดวยการเนนประสิทธิภาพและทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยไมคุกคามตอความคิดสรางสรรค
เนื่องจากเด็กเล็กเปนวัยแหงรากแกวทางการศึกษา “พรรคจงมีสยาม” จึงใหความสําคัญแกการ
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพรอม โดยมีมาตรการดังนี้
๒.๑ ใหความรูคูสมรสใหม และแมที่ตั้งครรภ จะไดรับการดูแลสนับสนุนอาหาร บํารุงและ
การฝากครรภจากแพทย ตลอดถึง การเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตองและเหมาะสมตามวัย
๒.๒ สงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ป โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
ความถนัดและความสนใจของเด็ก พัฒนาครูผูดูและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูเรื่องพัฒนาการเรียน
และการเรียนรูเรื่องของเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กไทยที่อยูในวัยเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มีความ
พรอมที่จะเรียน
๓. ระดับประถม - มัธยมศึกษา
ในระดั บ นี้ น อกจากจะจั ด หลั ก สู ต รตามแนวทางพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาสตร แ ละเทคโนโลยี (ที่ เ หมาะสมกั บ ศัก ยภาพทางการผลิ ต ของแตล ะจั งหวั ด )
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รวมเทคโนโลยีดานคมนาคมสื่อสารในชั้นมัธยมปลาย จะเนนการฝกเปนพลเมืองดี คุณธรรมที่สําคัญ
ในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองของไทยที่ มีพระมหากษัตริ ยทรงเป น องคพระประมุ ข
จะเป ด โอกาสใหภ าคเอกชนเข ามี ส ว นรว มในการจั ด หลัก สู ต รเพิ่ม เติ ม เพื่ อ ให ก ารผลิ ต บุค คลากร
ที่จบมัธยมศึกษามีความสามารถที่จะสนองความตองการของทองถิ่นไดเมื่อเขาสูตลาดแรงงาน
๔. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาจะเรงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
สามารถกอประโยชนแ กตนเองและสังคมสวนรวม โดยมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยา ง
เหมาะสม เพราะได รั บ การศึ กษาอบรมในระดับ อุ ด มศึ ก ษามาแล ว ขณะเดี ย วกั น บั ณ ฑิ ต ในทาง
สังคมศาสตรจะตองมีความสามารถนําความคิดมาสรางสรรคตอสังคม สามารถใหคําตอบแกสังคมได
อยางมีคุณคา และมีความหลากหลายตามความเปนจริงของโลกยุคใหม โดยจะเรงสงเสริมการพัฒนา
และปรับปรุงการเรียนการสอน คุณภาพของผูสอน ตลอดจนอุปกรณการศึกษาตาง ๆ ที่จําเปน
ดังนั้นจึงจําเปนตองปรับโครงสรางและคุณภาพ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารและความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ โดย
๔.๑ กํ า หนดให มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในท อ งถิ่ น อย า งทั่ ว ถึ ง และเพี ย งพอเพื่ อ รองรั บ ผู จ บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๒ สนับสนุนใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการ
คนควาวิจัย (จะเนนการวิจัยที่สามารถนําไปใชในการผลิต,การแปรรูปและการขาย) เพื่อพัฒนาองค
ความรูและพัฒนาสังคม โดยมุงความเปนเลิศทางวิชาการ และความสามารถในการแขงขันระดับชาติ
(โดยจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาดานตาง ๆ ใหมีสัดสวนไมนอยกวา ๒ ของ
ผลิตภัณฑรวมของประเทศภายในระยะเวลา ๕ ป)
๔.๓ สนับสนุน สถาบัน อุ ดมศึกษาใหบริห ารงานอยางอิสระ มีเสรีภาพทางวิช าการและมี
รายไดที่เพียงพอตอการดําเนินงาน
๔.๔ ส ง เสริ ม ใ ห มี ก ารประเมิ น เพื่ อ จั ด ระดั บ คุ ณ ภาพ และม าตรฐ าน การศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
๔.๕ จัดใหมีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่เพียงพอสําหรับความจําเปน และความเดือดรอนของ
ผูที่ตองการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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๕. อาชีวศึกษาและการฝกอบรม
ในระดับอาชีวะศึกษานั้น จะใหความสําคัญแกวิทยาลัยวิช าชีพตาง ๆ เพราะถือวาวิทยาลัย
วิชาชีพ เปนหัวใจของการคงอยูของระบบเศรษฐกิจไทยยุคใหม และคุณภาพของผลผลิต ของวิทยาลัย
วิชาชีพ คือ หัวใจของอนาคตเศรษฐกิจไทย โดยจะใหการสนับสนุนเปนพิเศษแกกลุมวิชาชีพเปาหมาย
พรอ มทั้ง เรง เพิ่ ม คุณ ภาพของนัก ศึกษาให ตอบสนองต อความต องการในโครงสร างเศรษฐกิจ ใหม
สงเสริมความรวมมือทางเทคนิควิชาการ และทักษะระหวางวิสาหกิจใน ตางประเทศ หรือสถานศึกษา
ในตางประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรูถายทอดความรูและทักษะตาง ๆ มาสูวิทยาลัยวิชาชีพของ
ไทย ตามความเหมาะสม ความถนัด ความพรอมและศักยภาพของแตละสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของ
บุคลากรและ ผูสําเร็จการศึกษาสงเสริม ใหวิทยาลัยวิช าชีพใชประโยชนอยางสูงสุดจากการรับการ
ถายทอดทักษะจากตางประเทศมาถา ยทอดเพื่อยกระดับ คุ ณภาพฝ มือแรงงานให สูงขึ้น ด วยระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนหรือระบบการศึกษาเสริมเพื่อชวยลดปญหาการขาดทักษะฝมือ แรงงานที่มี
คุณภาพ
สําหรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม สงเสริมการเรียนการสอนของระบบการศึกษานอกโรงเรียน
อยางกวางขวางเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตโดยใหบริการดานการเรียน การสอน
ในวิทยาการตาง ๆ อยางหลากหลายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยจะใหความสําคัญตอการศึกษา
นอกโรงเรียนเทาเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ปจจุบัน การอาชีวศึกษาของไทยไมสามารถพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพเพียงพอ สําหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศได เนื่องจากขาดความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรม จึงจําเปน ตอง
ปฏิ รู ป การอาชีว ศึ ก ษา โดยให ภ าคอุ ต สาหกรรมและสถานประกอบการมี บ ทบาทในการจั ด การ
อาชีวศึกษามากขึ้น
๕.๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติอาชีวะศึกษาและฝกอบรมอาชีพเพื่อกําหนดทิศทางการปฏิรูป
การอาชีวศึกษาที่เปนเอกภาพของประเทศ
๕.๒ ให สถานศึก ษา หน วยราชการที่เ กี่ย วข อง สมาคมอุ ตสาหกรรมรถยนตก ารเกษตร
และ/หรือสภาการเกษตรแหงชาติ และสถานประกอบการ จัดการอาชีวศึกษารวมกันในรูปแบบทวิภาคี
เพื่อพัฒ นาบุคลากร ที่มีทัก ษะฝมือ แรงงานที่มีคุ ณภาพ สอดคลองกับ ความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทั้งการเกษตร การบริการ และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยสงเสริม ใหภาคเอกชนมี
บทบาทเปนผูนํามากขึ้น
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๕.๓ จัดใหครูอาชีวศึกษาไดรับการพัฒนาความรูและทักษะที่ทันสมัยอยางตอเนื่องตลอดเวลา
เพื่อรองรับการผลิตนักศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรี
๕.๔ จัดใหมีกองทุนอาชีวศึกษาและการฝกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของคนไทยใหมี
คุณภาพกับความตองการของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพอิสระได แตสําหรับแรงงานที่มี
งานทําอยูแลว รัฐจะสนับสนุนใหภาคเอกชนสงพวกเขาเขามาทําการฝกอบรม เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
๖. ปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการเรียนรูคือหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกระดับ
การศึกษา เพื่อใหคนไทยทุกคนเปนคนดี คนเกง และเรียนอยางมีความสุข
๖.๑ สงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยหลักของ สุ (ฟง) จิ (คิด) ปุ (ถาม - คนควา)
ลิ (เขียน) และหลักขององค ๔ แหงการศึกษา คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพละศึกษา
๖.๒ ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน
เน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ฝ ก กระบวนการคิ ด การปฏิ บั ติ จ ริ ง ของการเรี ย นรู จ ากประสบการณ
การสอดแทรกคุ ณ ธรรมในทุ ก วิ ช าและจั ด การเรี ย นรู ใ ห เ กิ ด ในทุ ก ที่ ทุ ก เวลาเพื่ อ ให ก ารเรี ย นรู
เปนกระบวนการที่ตอเนื่องตลอดชีวิต
๖.๓ จัดใหผูเรียนทุกคนเรียนดนตรี และกีฬาควบคูไปกับความรูดานวิชาการเพื่อใหมีการ
พัฒนาที่สมบูรณทั้งกายวาจาใจ โดยทุกคนตองมีทักษะทางดานดนตรีและกีฬาอยางนอยที่สุดอยางละ ๑
ประเภท โดยเฉพาะทักษะทางดนตรีไทย เพื่อใหมีความซาบซึ้งในความเปนไทย และทักษะการวายน้ํา
ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต
๖.๔ สงเสริม ใหครูแ หงชาติ ครูตนแบบ ครูแกนนํา และคณาจารยตน แบบ เปน ผูนําการ
ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อเปลี่ยนแปลงการสอนของครู
๖.๕ จั ด ให มี ก องทุ น เพื่ อ ปฏิ รู ป การเรี ย นรู เพื่ อ ยกย อ งให ร างวั ล สถานศึ ก ษาที่ ป ระสบ
ความสําเร็จ ในทางปฏิรูปการเรียนรูตามแนวทางจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
๗. การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การศึกษาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศแตเมื่ อ
เปรียบเทียบกับนานาชาติ พบวาการศึกษาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของไทยอยูในอันดับทาย ๆ ของโลก
จึงจําเปนตองใหความสําคัญตอการศึกษาดานนี้อยางจริงจังและเปนรูปธรรม
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๗.๑ จัดทํากฎหมายสงเสริมการเรียนการสอนวิช าวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อเปน
นโยบาย และมาตรการในการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษา ใหมีความพรอมทั้งดานการเรียนการสอน
การวิจัย การผลิต และพัฒนาครู คณาจารยทางดานวิทยาศาสตร โดยมีระบบสนับสนุนทรัพยากรที่
เพียงพอ
๗.๒ จัดใหมีโรงเรียนวิทยาศาสตรเพิ่ม ขึ้น เพื่อ ใหสรางเด็กไทยที่มีความสามารถทางวิช า
วิทยาศาสตรใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ทัดเทียมประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และเปนพื้นฐาน
สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๗.๓ เรงรัดการผลิตกําลังคน ดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีใหเพียงพอ
ตอความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยจะจัดทําแผนเปาหมายการ
ผลิตในแตละอยางชัดเจน
๗.๔ เพิ่ม จํานวนนั กศึ กษาระดั บ ปวช. ปวส. และปริญ ญาตรีท างด านวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อภาคอุตสาหกรรมอีก ๒๐% ในระยะ ๑๐ ปขางหนา
๘. การศึกษาภูมิปญญาไทย
ดวยตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาไทย “พรรคจงมีสยาม” จึงมีนโยบายที่จะอนุรักษฟนฟู
และถายทอดภูมิปญญาไทยโดยผานระบบการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ จึงมีมาตรการดังตอไปนี้
๘.๑ ใหมีการนําภูมิปญญาไทยมาใช ในการจัดการเรียนการสอนอยางสมดุล กับภูมิปญญา
สากล โดยมีการฟนฟู วิจัย พัฒนา อนุรักษ และถายทอดภูมิปญญาไทย ทั้งในรูปแบบการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย
๘.๒ ยกยองทรัพยากร บุคคล ซึ่งเปนผูทรงภูมิปญญาไทยในชุมชน และสงเสริมใหมีบทบาท
ในการถายทอดภูมิปญญาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ และในรูปแบบศูนยการเรียน โดยใหไดรับการ
สนับสนุนทางการเงิน การฝกอบรมพัฒนา เพื่อใหมีศักดิ์ศรีเชนเดียวกับครูในสถานศึกษา
๙. การศึกษาภาษาตางประเทศ
เนื่ อ งจากภาษาต า งประเทศมี ค วามจํ า เป น สํ า หรั บ การสื่ อ สารในโลกยุ ค ข อ มู ล ข า วสาร
แตการศึกษาภาษาตางประเทศในปจจุบัน ยังไมเอื้อใหคนไทยใชภาษาตางประเทศไดอยางดี “พรรคจงมีสยาม”
จึงมีนโยบายที่จะสงเสริมการเรียนการสอนภาษาของประเทศ โดยมีมาตรการดังนี้
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๙.๑ สงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษควบคูไปกับการเรียนคอมพิวเตอร เพื่อใหคนไทยทุกคน
มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดอยางดี มีทักษะในการสื่อสารตลอดจนมีความสามารถแสวงหา
ความรู โดยผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙.๒ เนนและใหความสําคัญเปนพิเศษ กับภาษาของประเทศเพื่อนบาน ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนยกลางของพัฒนาในภูมิภาค
๑๐. การพัฒนาวิชาชีพครู
“พรรคจงมีสยาม” ตระหนักดีวาครูคือเฟองจักรที่สําคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษา แต
เนื่องจากวิชาชีพครูในปจจุบันอยูในสภาวะตกต่ํา จึงจําเปนตองปฏิรูปวิชาชีพครูโดยดวนโดยมีมาตรการ
ดังนี้
๑๐.๑ จัด ให มี แ ผนการผลิ ต ครู ใ ห เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บความต อ งการ ในการพั ฒ นา
การศึกษาของประเทศทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับจิตวิญญาณความเปนครู
และคุณธรรมของครูมากขึ้น
๑๐.๒ สนับสนุนงบประมาณใหกับกองทุนพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และ
กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีการพัฒนาและเชิดชูเกียรติครูใ น
ฐานะอาชีพที่มีความสําคัญ มีเกียรติ และศักดิ์ศรี
๑๐.๓ ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อปฏิรูปวิชาชีพครู ไดแก กฎหมายวาดวยการออกใบประกอบ
วิช าชีพครู และใบประกอบวิช าชีพผูบริหารเพื่อยกระดับมาตรฐานวิช าชีพครูใ หเปน วิช าชีพชั้น สูง
การออกกฎหมายวาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนสําหรับครูบางประเภท การลดหยอนภาษีเงินไดของครู
เพื่ อใหค รูมี ร ายได สูง กวา ขา ราชการทั่ วไปอัน เป น แรงจู งใจใหมี ค นดี คนเก ง เข าสู อาชี พครูม ากขึ้ น
โดยเฉพาะคณิต ศาสตร และวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละภาษาต า งประเทศและวิช าอื่ น ใดที่ ย าก
ความสนใจเปนครูดานนี้มีนอย แตสําคัญยิ่งสําหรับการพัฒนาประเทศ
๑๐.๔ จัดใหครูไดรับสวัสดิการพิเศษที่ทัดเทียมกับวิชาชีพเฉพาะอื่น ๆ และมีกองทุนเพื่อการ
แกไขปญหาหนี้สินครู เพิ่มกองทุนกูยืมสรางบาน ใหครูอยางทั่วถึง
๑๑. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พรรคจงมีสยามไดดําเนิน การใหมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจนเปนผลสําเร็จแลว เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
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แหงชาติเปนไปตามกฎหมาย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ใหดีขึ้นในระดับมาตรฐานสากล จึงมี
มาตรการดังนี้
๑๑.๑ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐาน และประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พรอมทั้งเรงรัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหมีการนํา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ทุกประการ
๑๑.๒ จัดใหมีการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพการทํางานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนการประกันคุณภาพการประเมินอีกชั้นหนึ่ง
๑๑.๓ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลการดํ า เนิ น งานในรายงานประจํ า ป และนํ า ไปพิ จ ารณา
ประกอบการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถานศึกษาดวย
๑๒. การบริหารและการจัดการศึกษา
พรรคจงมีสยามใหความสําคัญกับนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ตลอดมา และเพื่อใหบรรลุเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจึงมีนโยบายที่จะกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังคณะกรรมการของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยมีมาตรการดังนี้
๑๒.๑ เรงรัดปรับปรุงความพรอมเพื่อรับรองการกระจายอํานาจ ทั้งในระดับสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรของ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
๑๒.๒ สนับสนุน การทํ าวิจัยและโครงการนํารอ ง เพื่อพัฒนารูปแบบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา โดยเนนความมีอิสระในการจัดการ
การศึกษา ความเปนกลางทางการเมืองและศาสนาและการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการศึกษา
๑๒.๓ ให มีก ารกระจายอํ า นาจการบริห ารและจัด การศึ ก ษาไปสูส ถานศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ทุกแหง เพื่อใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา และเรงรัดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกแหงมีคณะกรรมการสถานศึกษา โดยใหมีบทบาทในการกํากับดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑๒.๔ สนับสนุนภาคเอกชนใหมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรเงิน
อุดหนุนการลดหยอนหรือยกเวนภาษี และใหนําหลักสูตรจากตางประเทศมาใชสอนไดตามความเหมาะสม
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๑๒.๕ ประสานและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีพรอมที่จะจัดการศึกษาได
๑๓. ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
พรรคจงมีสยามเนนความสําคัญของการศึกษาตลอดมาจึงจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษา
เพิ่มขึ้น โดยไมมีการตัดทอนแมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและจะยิ่งใหความสําคัญมากขึ้นกับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อ สนั บสนุ น ใหก ารปฏิ รูป การศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแห งชาติ โดยจะ
ปรับปรุงทั้งวิธีการสรรหา การจัดสรรและการใชทรัพยากร โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและความคุมคา
ของการใชทรัพยากรใหมากที่สุด
๑๓.๑ จัดใหมีระบบ “ภาษีเพื่อการศึกษา” ตามความเหมาะสมของเขตพื้นที่การศึกษาแตละแหง
โดยสวนกลางจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มใหเขตพื้นที่ที่ขาดแคลนเพื่อใหสามารถเลี้ยงตัวเองได และเพื่อความ
เทาเทียมกันในมาตรฐานการศึกษา
๑๓.๒ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรรวมกันของหนวยงานการศึกษาในทองถิ่น ใหการใช
ทรัพยากรเปนไปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และใหมีระบบการตรวจสอบการใชทรัพยากร โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพและความโปรงใสในการใชทรัพยากร
๑๓.๓ ปรับปรุงกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใหเพียงพอในระดับอุดมศึกษา ปรับเงื่อนไข
อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการใชคืน เพื่อใหไดเงินคืนเขากองทุนเพิ่มขึ้น และปรับปรุงดานการบริหาร
และการกํากับดูแ ลใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีผูจัดการและคณะทํางานเต็มเวลา มีระบบฐานขอมูล
กลางและมีระบบการติดตามประเมินผล
๑๔. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในยุคของสังคมขอมูลขาวสารหรือยุคโลกาภิวัฒน เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายขอมูล
ขาวสารสารสนเทศมีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอน “พรรคจงมีสยาม”
จึงกําหนดมาตรการ ดังนี้
๑๔.๑ ให มี แ ผนแม บ ทเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา เพื่ อ วางโครงสร า งพื้น ฐานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ โดยภายในป พ.ศ. ๒๕๕๐ สถานศึกษาทุกแหงตอง
เชื่อมโยงเขากับระบบอิน เตอรเน็ต และเปดโอกาสใหคนไทยเรียนรูอยางเทาเทียมดวยการจัดบริการ
Internet ฟรี
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๑๔.๒ กํากับดูแลใหมีการใชคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการ
สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เพื่อประโยชน
สําหรับการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑๔.๓ สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะ
ในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๑๔.๔ จัดใหมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารและการเรียนการสอนอยา ง
เพียงพอ โดยมีเปาหมายใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนมีความสามารถในการสืบคนความรู
ทางอินเตอรเน็ตไดดวยตนเอง
๑๔.๕ ร ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในการอบรมครู ทั่ ว ประเทศให มี ค วามสามารถในการใช
คอมพิวเตอรและสรางสื่อการเรียนโดยใชระบบอินเตอรเน็ตได
๑๕. ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเปน เอกลักษณและรากฐานของการสรางสรรคความสามัคคีและ
ความมั่ น คงของชาติ การที่ จ ะธํ า รงรั ก ษาเอกลั ก ษณ ข องชาติ ใ ห ค งไว ใ นท า มกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒนจําเปนตองมีมาตรการดังนี้
๑๕.๑ สงเสริม ใหพระ นักบวช และบุคลากรทางศาสนา ไดรับการพัฒ นาเรื่องการสอน
ศาสนา และมีบทบาทในการสอนคุณธรรม ทั้งในสถานศึกษาและในศาสนสถาน
๑๕.๒ สงเสริ มการศึ กษาของสงฆโ ดยใหมี การเที ยบโอนเนื้อ หาสาระและประสบการณ
กับการศึกษาที่จัดใหกับคนทั่วไปได
๑๕.๓ ใหการยกยองและสงเสริมพระและนักบวชที่เปนตนแบบของการจัดการศึกษา
๑๕.๔ สรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองทางศาสนาอยางมีเอกภาพ
๑๕.๕ ร ว มมื อ กั บ องค ก รของทุ ก ศาสนาในการพั ฒ นาสั ง คม โดยเฉพาะด า นศี ล ธรรม
ดานจริยธรรมและดานคุณธรรม
๑๕.๖ สงเสริมการทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรมไทยทุกดานใหเจริญดวยการศึกษาคนควา วิจัย
ฟนฟู และพัฒนา ใหวัฒนธรรมไทยเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการแกปญหาในการดําเนินชีวิต และ
การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศ
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๑๕.๗ พัฒนาการจัดการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุก
ระบบและทุกระดับการศึกษา ใหบูรณาการการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และของชาติไดอยางถูกตองและนําไปใชในชีวิตจริงได
๑๕.๘ สงเสริมการลงทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม และการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
และแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุน ผูสรางสรรคงานใหพัฒนางานที่มีคุณภาพ
มีความมั่นคงในชีวิต และเปนการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
๑๖. ชุมชนแหงการเรียนรู
พรรคจงมีสยามตระหนักดีวาชุม ชนคือหัวใจสําคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศ จึงมี
นโยบายที่จะใหชุมชนเขมแข็ง โดยใชกระบวนการเรียนรูเปนฐานในการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
การฝกอาชีพ การปลูกฝงคุณธรรม การสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนการแกปญหาความยากจนและ
ปญหายาเสพติด โดยมีมาตรการ ดังนี้
๑๖.๑ สงเสริม ใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ นชุมชน ทั้งในเรื่องการศึกษา การพัฒ นา
อาชีพ การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยใหมีการจัดศูนยการเรียน
ชุมชน การจัดพิพิธภัณฑและนิทรรศการเกี่ยวกับทองถิ่น การออมทรัพย การพัฒนาเกษตรกรรมและ
หัตถกรรมในชุมชน
๑๖.๒ จัดสรรเงิน อุดหนุนใหกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสรางสังคมไทย
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูที่คนไทยทุกหนแหงสามารถเรียนรูไดทุกที่และตลอดชีวิต
๑๖.๓ สงเสริมการดําเนิน งานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ ก
ศูนยวิทยาศาสตร หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลปะ สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬานัน ทนาการ แหลงขอมูล และแหลงเรียนรูอยาง
พอเพียงเพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงการเรียนรูไดมากขึ้นและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
พรรคจงมีสยามสนับสนุนใหองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นมี
สวนรวมตอการพัฒนาการกีฬาอยางจริงจังควบคูกับการสรางเอกภาพในการบริหาร และการจัดการดาน
การกีฬาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการกีฬาของชาติใหกาวหนาอยางยั่งยืน พัฒนาสถาบันการกีฬา
ทั้งของรัฐและเอกชนใหมีการวัดความสามารถที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพนักกีฬา โดยใหการ
สนับสนุนเปนพิเศษดานงบประมาณซึ่งจะเนนที่การนํางบประมาณไปใชสงเสริม และพัฒนากิจกรรม
พื้นฐานทักษะและความสามารถในเชิงกีฬาของนักกีฬามากกวาที่จะนําไปสรางสิ่งปลูกสรางที่ไมจําเปน
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การนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการกีฬามาประยุกตใชในการยกระดับคุณภาพการ
กีฬาของประเทศ ดูแลสวัสดิการของนักกีฬาใหไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมเพื่อ ตอบแทนกั บ
ชื่อเสียง เกียรติคุณที่นักกีฬาไดกระทําใหแกประเทศชาติ
นโยบายดานตางประเทศ
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยและเอเชียกําลังประสบกับปญหาเศรษฐกิจที่รุน แรงการแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจจึงตองแกไขทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยเพิ่มบทบาท
ของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศใหมากขึ้น
นอกจากนั้นนโยบายตางประเทศจะตองใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือระหวาง
ชุมชนไทยและชุมชนนานาชาติเพื่อผลประโยชนรวมกันของทุกฝายอยางเทาเทียมเพื่อกาวสูศตวรรษที่ ๒๑
ภายใตปรัชญาสรางไทยสูอนาคตโดยใหความสําคัญตอธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตความสัม พัน ธ
ระหวางประเทศตลอดจนความมั่นคงและการเมืองระหวางประเทศ พรรคจึงมีนโยบายตางประเทศดังนี้
๑. สรางความพรอมในประเทศเพื่อรองรับการแสดงบทบาทในเวทีโลก โดยใชประสบการณ
และผลสําเร็จในการพัฒนาความเปนประชาธิปไตยของประเทศใหเปนประโยชน รวมถึงการสรางธรรมาภิบาล
(Good Governance) ทั้งทางภาคการเมือง การปกครอง ธุรกิจ เพื่อเสริม สรางศักยภาพดานความ
โปรงใส และความนาเชื่อถือใหกับประเทศชาติ ตลอดจนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม พูนศักยภาพของประเทศใหสามารถแขงขัน ใน
ประชาคมโลกไดอยางภาคภูมิ
๒. ดําเนินนโยบายตางประเทศ เพื่อผลประโยชนของคนในชาติโดยสวนรวม ธํารงไวซึ่ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศ โดยเนนการพัฒนาศักยภาพของคน (Human Resource Development)
และรักษาเพิ่มพูนความปรองดองทามกลางความหลากหลายในสังคม ตลอดจนรวมมือกับประชาคมโลก
ในกรอบพหุภาคีมากกวาการแยกดําเนินการกับคูเจรจารายกรณี (ทวิภาคี) บนพื้นฐานของการเจรจาที่
เป น ธรรมและเท า เที ย มเพื่ อ ปกป อ งผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศ และมุ ง มั่ น เพิ่ ม พู น
ผลประโยชนใหกับประเทศชาติทั้งดานการคา การลงทุน การคนควาและการวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา
๓. สรางบทบาทการเปน ผูนําในการแกไขปญหาที่สําคัญรวมกัน ในภูมิภาคอาเซียน และ
ความรวมมือในกรอบภูมิภาคอื่น ๆ เชน ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเซียแปซิฟก (APEC) ความ
ร ว มมื อ อนุ ภู ม ิ ภ าคทวิ ภ าคี (ASEM) โดยรว มผลัก ดัน ให มีประชาคมความมั่ น คงแบบสมบูร ณ
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(Comprehensive Security Community) รวมทั้งประชาคมความมั่นคงของมนุษย (Human Security Community)
ควบคูไปกับประชาคมเศรษฐกิจ (Economic Community) และรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการแกปญหา
อาชญากรรมขามชาติ เชน การคามนุษย ปญหาสิน คาหนีภาษี การกอการรายในภูมิภาค ตลอดจน
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันในภูมิภาค เชน ไบโอเทคโนโลยี และ Life-Science
เพื่อสรางความเกื้อกูลและสัมพันธภาพอันดี รวมถึงผลประโยชนรวมกันในกรอบของอาเซียน
๔. เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมกับประชาคมโลกและองคกรระหวางประเทศ (UN/WTO)
โดยรวมเปนผูนําในการแกปญหาสําคัญที่กระทบตอชาวโลกตามปฏิญญาสหัสวรรษแหงสหประชาชาติ
(UN Millennium Development Goals) โดยเฉพาะการขจัดความยากจนและความอดอยาก ความเทา
เทียมกัน ในสิทธิม นุษยชน ไดรับการศึกษาขั้น พื้น ฐานอยางทั่วถึง เพิ่ม คุณภาพชีวิตของมารดาและ
ลดอั ตราการตายของทารกแรกเกิด รณรงคแ กป ญหาโรคติ ดต อร ายแรง และความยั่งยื น ทางดา น
สิ่งแวดลอม ตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
พรรคจงมีสยามมุงมั่นรวมมือกับประเทศอาเซียนและองคกรสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลกที่ไทยเปนภาคีสมาชิกรวมกันแกไขปญหาโครงการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งเปน
เรื่องเรงดวนอยางเปนระบบ เพื่อเปนเกราะกําบังผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของทุนระหวางประเทศ
อยางรวดเร็วยึดมั่น ตอพัน ธกรณีของไทยตามกฎหมายระหวางประเทศกฎบัตรสหประชาชาติความ
รวมมือระหวางประเทศและความรวมมือตาง ๆ ซึ่งไทยเปนภาคีรวมทั้งการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยส งเสริมความสัม พั น ธอั น ดีแ ละความรวมมือกั บ
ประเทศเพื่อนบาน และกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยไมแทรกแซงกิจการภายในระหวางกันและยึดถือหลักการ
ตางตอบแทนซึ่งกันและกันรวมทั้งประสานความรวมมือในการปราบปรามยาเสพติด พัฒนาบทบาท
ของไทยใหเปน ที่ เชื่อถือ และยอมรับพรอ มทั้งขยายบทบาทในดานการเมือ งและเศรษฐกิจ ระหวา ง
ประเทศ ใหกวางขวางทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติสงเสริมใหนานาชาติรวมลงทุนกับไทยดวยการ
ใชมาตรการทางการเงินการคลังของกันและกันเพื่อใหเกิดความรวมมืออยางใกลชิดกับทุกฝาย ทั้งฝาย
ธุรกิจในตางประเทศกับฝายธุรกิจไทยเรงสรางสิ่งอํานวยความสะดวกระหวางประเทศอยางครบวงจร
เพื่อสรางความคลองตัวในการประสานความรวมมือระหวางวิสาหกิจตางประเทศกับวิสาหกิจไทย
สงเสริมกระทรวงการตางประเทศใหมีบทบาททางรุกในเวทีระหวางประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับสวนราชการอื่นและภาคเอกชนของไทยในการปฏิบัติการตาม
นโยบายดังกลาวบุคลากรที่จะมาทําหนาที่ดานการตางประเทศ จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ภายใตกระบวนการที่ไดกําหนดไวอยางจริงจัง เพื่อใหสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนของประเทศในการ
เจรจาความรวมมือระหวางประเทศ และรักษาผลประโยชนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพในทุก
ดานพัฒนาและเสริมศักยภาพของหนวยงานในตางประเทศใหมีขีดความสามารถในการหาขอมูลและ
ประสานกับวิสาหกิจในตางประเทศที่ตองการมาลงทุนในไทย รวมทั้งการลงทุนดานทักษะและเงินทุน
ของแต ล ะประเทศ พร อ มกั บ ดู แ ลประสานกั บ ธุ ร กิ จ เหล า นี้ อ ย า งใกล ชิ ด ปรั บ ปรุ ง กลไกของรั ฐ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอ
การจัดตั้งหนวยงานเพื่อรวมศูนยรับผิดชอบการเจรจาการคาตางประเทศ เพื่อประโยชนในการตอรอง
รวมทั้งการลดขนาดตัวแทนและปรับปรุงการประสานงานของหนวยงานราชการในตางประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารใหทันสมัย โดย
ประสานนโยบายระหวางหนวยงานราชการดานการตางประเทศและเอกชน เพื่อใหภาคเอกชนไดรับ
ขอมูลที่ถูกตองทันสมัยและใหหนวยงานราชการในตางประเทศ สามารถใชขอมูลใหเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่อยางทันทวงทีหนวยงานของรัฐทุกหนวยในตางประเทศจะตองมีบทบาทชวยประสาน
และสงเสริมการพัฒนาการสงออกของสินคาไทย การพัฒนาการลงทุนในประเทศการพัฒนาแรงงานไทย
การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วในประเทศไทย ตลอดจนจั ด ส ง ข อ มู ล ทางกฎหมายกฎข อ บั ง คั บ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับชองทางธุรกิจตาง ๆ ที่นักธุรกิจไทยสนใจใหทราบโดยทั่วถึงตลอดจนชวยประสาน
การเจรจาใหนักธุรกิจไทยไดรับความสําเร็จในการสงออกสินคาของตน
ขอบังคับพรรคจงมีสยาม พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคจงมีสยาม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคจงมีสยาม ไดมีมติเปน
เอกฉันทกําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปน แนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการ
ดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรค ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคจงมีสยาม พ.ศ. ๒๕๕๐”
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ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคจงมีสยาม” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“JONG MEE SIAM PARTY” ใชชื่ออักษรยอวาภาษาไทยวา “จมส.” ใชชื่ออักษรยอวาภาษาอังกฤษวา “JMSP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

(๑) ภาพเครื่องหมายพรรคโดยมีคําอธิบายความหมายภาพและเครื่องหมายพรรค ดังนี้
“พรรคจงมีสยาม” จะเปนกลไกทุกดานโดยเฉพาะความมั่นคงของประเทศ มีศักยภาพอันที่จะ
พิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประชาชน และผลประโยชน
ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคง ยั่งยืน และเปนประเทศที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เปนที่
ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา สามารถเปน ที่พึ่งของประชาชนไดเสมอ ซึ่งดํารงไวดวยความใสสะอาด
บริสุทธิ์ สันติธรรม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตลอดกาลนาน
“พรรคจงมีสยาม” ใชเครื่องหมายเปนภาพเทพยดาพระอาทิตยทรงราชสีหสีทองเหยียบปุยเมฆ
สีขาว ภายในวงกลมพื้น สีสม ขอบโดยรอบมีแถบสีแดง ขาว น้ําเงิน ขาว แดง มีอักษรภาษาไทย
อยูใตปุยเมฆวา “พรรคจงมีสยาม”
ขอบวงกลมแถบสี หมายถึ ง การพิทั ก ษ รั ก ษาเอกราชและความมั่น คงของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ประชาชน และผลประโยชนของชาติ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง
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เทพยดาพระอาทิ ตยพื้น สี สม หมายถึง ผูใ หแ สงสวางและคุณธรรมตอ สรรพสัต วทุกชีวิ ต
ในโลก เปนผูที่ทรงไวซึ่งความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และเปนผูมีเสถียรภาพและความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ
ราชสีหสีทอง หมายถึง เปนผูที่ดํารงไวซึ่งความมีอํานาจ มีอิทธิฤทธิ์ที่แกรงกลา มีความ
แข็งแรง มีอายุยืนยาว ตลอดกาลนาน และเปนสัญลักษณแหงบารมีธรรมที่มีความดีงามอันประเสริฐสูงสง
ปุยเมฆสีขาว หมายถึง ละอองน้ําที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกและมลทินใด ๆ พรอมที่จะหลั่ง
ลงมาใหประชาไทยชื่นใจทุกหมูเหลาดวยความบริสุทธิ์และสันติธรรม
(๒) ตรายางเครื่องหมายของพรรคจงมีสยามสําหรับประทับรับรองเอกสาร เปนเครื่องหมาย
ยอในลักษณะเดียวกันตาม (๑) แตใชสีเดียวลวน ดังภาพ

ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรคจงมีสยาม ตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๙/๑๐๔ หมูที่ ๕ หมูบานปรีชา
๒ ถนนนวมินทร (ซอย ๓๐) แขวงบึงกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
ขอ ๖ สาขาพรรคจงมีสยามที่ไดรั บอนุมัติใ หจัดตั้ง ณ ที่ใ ดใหเรียกวาพรรคจงมีสยาม
สาขา .....................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิกพรรคจงมีสยามมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(๒) สมาชิกสามัญ
ขอ ๘ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแ ก บุคคลที่มีอุปการะคุณตอพรรคหรือผูทรงคุณวุฒิพิเ ศษ
หรือผูเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหเชิญเขามาเปนสมาชิก โดยบุคคลนั้นตองตอบรับ
การเชิญเปนหนังสือ และยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรค
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ขอ ๙ สมาชิ ก สามั ญ ได แ ก บุ ค คลที่ ยื่ น ใบสมั ค รตามข อ บั ง คั บ พรรคและคณะ
กรรมการบริหารพรรคมีมติอนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญตองเสียคาบํารุงพรรคประจําปสวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารของพรรค
ขอ ๑๑ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมาอยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
ขอ ๑๒ การสมัครเปนสมาชิกพรรคจงมีสยามใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรค
ตอเลขาธิ การพรรคหรือ ตอประธานสาขาพรรค แลวใหเลขาธิก ารพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรค และเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน
สมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๓ การคัด คานผู สมัครเปน สมาชิกสามัญต องทําเปน หนั งสือมี สมาชิก สามัญ รับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวยคําคัดคานใหยื่นตอเลขาธิการพรรค
หรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณีและใหสงวนคําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาว
การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกให
ออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๔ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๑
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๙ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๖ การสิ้น สุด ของสมาชิกภาพตามขอ ๑๕ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตํา แหนงเป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคการเมืองตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น และมติดังกลาวตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคการเมืองทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาล
รัฐ ธรรมนูญ ภายในสามสิบวั น นับ แต วัน ที่ พรรคการเมืองมีม ติคัด คานวา มติดั งกล าวมีลัก ษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้น สุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ
วินิ จ ฉั ย แต ถ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วินิ จ ฉั ย ว ามติ ดั ง กลา วมี ลั กษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปน สมาชิกพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคพรรคการเมืองสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภา
และนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๗ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคจงมีสยามใหปฏิบัติดังนี้
(๑) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ใหยื่นหนังสือเปนหลักฐานตอเลขาธิการพรรคและมีผลเมื่อหัวหนา
พรรคลงนามรับใบลาออก
(๒) สมาชิกสามัญ ใหยื่นใบลาออกตอสํานักงานใหญของพรรคและมีผลเมื่อสํานักงานใหญ
พรรคไดรับหนังสือแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
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(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
การบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๙ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๒๐ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
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(๒) พรรคจะจัดการส งเสริม สถานภาพของสมาชิก ใหมี สมรรถภาพตอการดํ ารงชีวิต ของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุม ครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริม อาชีพ ใหกับมวล
สมาชิก
(๔) พรรคจะใหค วามสําคั ญแก มวลสมาชิก พรรคทุก ทานอยา งเต็ม รู ป แบบ โดยใหถื อว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๑ เพื่ อ เป น การส ง เสริม ความรู ความเข า ใจทางการเมื อ งแก สมาชิ ก และประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวก
เขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตัวกัน ในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุมกัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
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หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๒๒ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคจงมีสยามใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ
เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรคทุ ก ระดั บ ต อ งยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ข องพรรคและไม ฝ า ฝ น ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดย
ขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
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(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติและมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๔ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาเจ็ดคนประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๕ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๔
(๓) ให หั วหน า พรรคที่ไ ด รับ เลื อกตั้ ง ใหม เสนอชื่อ บุ ค คลที่ เห็ น สมควรให เ ปน กรรมการ
บริ ห ารพรรคในตํ า แหน ง ต า ง ๆ ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ความอาวุ โ สทางการเมื อ ง
ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึง่ ของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตน เปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเ สนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อ ใหที่ประชุม ใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
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ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตํ าแหนง หัวหนา พรรควา งลงตาม (๒) และ (๗) ใหร องหัวหน าพรรคลําดับต น
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิ ด กรณี อื่น อั น เป น เหตุ ใ ห ค ณะกรรมการบริห ารพรรคพ น จากตํา แหน ง ทั้ง คณะหรื อ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตนใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อ
ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคที่พน จากตําแหนง อยูใ นตํา แหน งเพื่ อปฏิ บัติหน าที่ต อ ไปจนกวานายทะเบี ยนพรรคการเมือ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๘ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคใหเปน ไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจ ารณาจั ด สรรเงิ น เพื่ อเป น ค า ใช จา ยเกี่ ย วกั บ การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรรเปน
จํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ค วามเห็น ชอบในการแต ง ตั้ งหรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของ
พรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการต าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ให การดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
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(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่น ที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็น สมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๙ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปน ผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
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(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรคมี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนา
พรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเ สนอรายงานตอ คณะกรรมการบริห ารพรรคที่ ประชุ ม ร วมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว มคณะ
กรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุม
ใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรค มี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารพรรคหรื อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ใ นการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สิน และ
งบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้งใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่คัดเลือก
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สมาชิ ก พรรคที่ เ หมาะสมและมี คุณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย เพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๓๑ ในการพิจ ารณาคั ดเลื อกสมาชิก พรรค เพื่ อส งเข าสมัค รรับ เลื อ กตั้ งเป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ให สํ า นั ก งานใหญ ของพรรค มี ห น าที่ ใ นการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคผู ป ระสงค ที่ จ ะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปน บุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมายมี ค วามรู ค วามสามารถเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๓๒ การตัดสิน ของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๓๓ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๔ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคประจําเขตหรือทองที่แ ละสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่น เปน
ผู พิ จ ารณาแล ว แจ ง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคได รั บ ทราบและพิ จ ารณาต อ ไปในกรณี ที่ ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใดให
ขึ้น อยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคเปน ผูพิจารณาอนุมัติตามความประสงคของ
สมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยสาขาดังกลาวตอง
มีสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ในวาระแรกตองไมนอยกวา
ภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎหมาย
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ขอ ๓๖ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขารวบรวมสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวันและเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหวั หนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิบหาวัน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุม สาขาดังกลาวตองมีสมาชิกพรรคในสาขา
พรรคนั้นเขาประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๘ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในสาขาพรรค
นั้นจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระ
แลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๔๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๘
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(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขา
พรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๘ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอ ขั ดข องและแนวทางแก ไขที่ส าขาพรรคไดป ระสบป ญ หาตอ พรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๒ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค เมื่อมีเหตุ
ใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขา
พรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมีอํานาจเรียกประชุมใหญ
สาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
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ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบ
รับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๓ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๒
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๔ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแ ทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดให
มอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๔๕ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๖ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มี
อยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
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คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๗ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๘ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกของพรรคดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๔ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๙ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๘ มาประชุม ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมให
รองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับ
ถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห ร องเลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด
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ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราวใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิก พรรคทราบลวงหนาไม นอยกว าเจ็ด วัน โดยใหระบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนา
พรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น
ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุม คณะกรรมการบริ หารพรรคตอ งมีก รรมการบริห ารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเ ลขาธิการพรรคเป น
เลขานุ ก ารในที่ ประชุม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรือ ไมอ าจปฏิ บั ติ หน า ที่ไ ด ก็ ใ ห ร อง
เลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๖ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูใ น
ขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด และ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่ อ มี ผู เ ข า ชื่ อ รอ งขอให เ รี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญตามวรรคแรกให ค ณะกรรมการสาขาพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
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คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระให
เปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๗ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๘ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๘ มาประชุม ไมนอยกวา
สามสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๖๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขา
พรรคไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๖๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๒ คํา บอกกล า วเรีย กประชุ ม ใหญ สาขาพรรคทุ ก คราวให ประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งเดือนตอครั้ง และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรอง
ประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม แตถ า
เลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่
แทน
ขอ ๖๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๖ ให คณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือ งมี หน า ที่รั บผิ ดชอบเกี่ย วกั บ การบริห าร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อ
แสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๘ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทินที่
ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับ สนุ น จากรั ฐ และรายไดอื่น ที่มี กับการใชไ ปของค าใชจา ยดํ าเนิ น การของพรรคการเมือ ง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไว โดยชัดเจน
งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๙ งบการเงิน ที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตอ งเสนอที่ประชุม
ใหญของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา และ
ปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่งหัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงินตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
ขอ ๗๐ ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง มีหนาที่ยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนง
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ขอ ๗๑ หัวหนาพรรคการเมือ ง กรรมการบริหารพรรคการเมือ ง กรรมการสาขาพรรค
การเมือง และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับการบริจาค
ขอ ๗๒ บรรดาเงิน ที่พรรคการเมื องไดรั บการบริจาคมา ใหหั วหนาพรรคการเมือ งและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิช ยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีใ นนามของพรรค
การเมืองนั้น
ในกรณีที่ หัวหนา พรรคการเมือ งและเหรัญญิก พรรคการเมือ งนําเงิ น ไปฝากไวกับ ธนาคาร
พาณิชย ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของ
ทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดเปดบัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๓ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการ
ลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๔ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๗๓ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วาไมมีมูล
หั ว หน า พรรค มี อํ า นาจสั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ย ได แต ห ากสอบสวนแล ว เห็ น ว า มี มู ล ให เ สนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๕ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตอ งใหโอกาสแกผูถูกกล าวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
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(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๕) ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหา
ออกจากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๗ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๖
วรรคหา ใหหั วหน าพรรคเสนอตอ คณะกรรมการบริหารพรรคใหค วามเห็น ชอบในเบื้อ งตน แล ว
ดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๖
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๘ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๙ การแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๘๐ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๑ พรรคจงมีสยามมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารงรักษาพรรคใหดํารง
อยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๘๒ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๓ ในกรณีที่พรรคจงมีสยามตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคตกเปนของสภากาชาดไทย
ภายหลังจากการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคจงมีสยาม
คณะกรรมการบริหารพรรคจงมีสยาม จํานวน ๑๑ คน คือ
๑. นายเอกไท
ปทุมวันณรัฐ
หัวหนาพรรค
๒. นายศาตรฐพณ
บุนนาค
รองหัวหนาพรรค
๓. พลเรือโท รังสรรค
เตมียเวส
รองหัวหนาพรรค
๔. นายอิสระภัทร
คุณประเสริฐ
เลขาธิการพรรค
๕. นางพรพิมล
ปทุมวัน
รองเลขาธิการพรรค
๖. นางอัฎศวพัน
แกวจินดา
เหรัญญิกพรรค
๗. นายสุพจน
อาวาส
โฆษกพรรค
๘. นายบงกานณ
ลิ้มสิริโสธรภัทร
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายพัฒนดิถี
แสงชูโต
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายคมนทศักดิ์
ศรีมหันต
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นางรัฐชกรจันธ
วรารัตนสุภากุล
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

