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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคประชาธิปตย
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปตย ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตอมา
ไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือ ง เรื่อง ตอบรับ การเปลี่ย นแปลงขอ บังคับพรรคการเมือ ง
พรรคประชาธิปตย ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ และลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ นั้น
บัดนี้ พรรคประชาธิปตยไดแจงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีในคราวประชุมใหญสามัญ
พรรคประชาธิปตย ประจําป ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ มีมติ ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคประชาธิปตย โดยยกเลิกนโยบายพรรคประชาธิปตย พ.ศ. ๒๕๒๖
และใหใชนโยบายใหม ดังนี้
อุดมการณของพรรคประชาธิปตย
ใหไวเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙
๑. พรรคจะดําเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์
๒. พรรคจะดําเนินการเมืองดวยความซื่อสัตย สุจริตตอประชาชน
๓. พรรคจะดําเนินการเมืองโดยอาศัยหลักกฎหมาย และเหตุผลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แหงรัฐธรรมนูญ
และเพื่อเปนเยี่ยงอยางแกอนุชนรุนหลังใหมีความนับถือ และนิยมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
๔. พรรคจะไมสนับสนุนระบบและวิธีแหงเผด็จการ ไมวาจะเปนระบบและวิธีการของรัฐบาลใด ๆ
๕. พรรคจะกระจายอํานาจการดําเนินการในทองถิ่นใหม ากที่สุดเทาที่จะทําได เนื่องจาก
ความใกลชิดขององคกรในทองถิ่นมีมากกวาสวนกลาง
๖. พรรคมีจุดประสงคที่จะใหคนไทยมีที่ทํากิน-ที่อยู และอาชีพ และจะเคารพกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินสวนบุคคล แตมิไดละเลยที่จะคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
๗. พรรคเชื่อวา การแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งที่จําเปน ในกิจการที่เห็นวาการแทรกแซงจะ
เปนประโยชนแกสวนรวม เชน กิจกรรมสาธารณูปโภค
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๘. พรรคจะสงเสริมและรักษาไวซึ่งการศึกษา ศาสนา สาธารณสุขและสาธารณูปการ ศิลป
วรรณกรรม จารีตประเพณี ธรรมเนียมอันดีของชาติและความปลอดภัยของประชาชน
๙. พรรคเชื่อวา การปองกันประเทศนั้น ตองอาศัยการกอใหเกิดความรวมมือพรอมเพรียง
ของประชาชนผูเปนเจาของประเทศ และจะตองใหมีการบํารุง กําลังหลักคือกองทัพใหทันสมัยทั้งคุณภาพ
และปริมาณเทาที่จะเหมาะสมแกแผนการทางยุทธศาสตรและนโยบายทางการเมือง
๑๐. พรรคจะสงเสริมสัมพันธภาพระหวางประเทศ
นโยบายพรรคประชาธิปตย
ดวยเหตุที่สถานการณของโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหมที่ทันสมัย
และกาวหนาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จนกลายเปนวาโลกปจจุบันเปนโลกใบเล็กที่สามารถติดตอสื่อสาร
ไดใ นชวงเสี้ยวนาที เหตุการณที่เกิดขึ้น ไมวามุมไหนของโลกก็จะมีผลกระทบทั่วไปไมมากก็นอย
พรรคประชาธิปตยตระหนักดีถึงสถานการณตาง ๆ จึงไดกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับความเปนจริง
ในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการเมืองและการบริหาร ดานเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และดานสังคม
พรรคมีนโยบายจะปฎิรูปการเมืองใหเปนการเมืองของภาคประชาชนที่บริสุทธิ์ โปรงใส และ
เที่ยงธรรม จะพัฒนาการบริหารภาครัฐใหสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว
และเปนธรรม ใหประชาชนมีสวนรวม และตรวจสอบไดตลอดเวลา และที่สําคัญก็คือจะสรางความเขมแข็ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเปนหนวยงานที่ใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง และเพื่อเปน
รากฐานอันสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ในดานเศรษฐกิจจะดําเนินนโยบายโดยรักษาเสถียรภาพทางดานการเงินและการคลังของประเทศ
จะสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนสามารถดําเนินการทางธุรกิจดวยหลักบรรษัทภิบาล จะแกไขกฎหมาย
ระเบียบ หรือคําสั่งที่ไมสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของเอกชน โดยใหหนวยงานของรัฐทําหนาที่
กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของเอกชนแทนการควบคุม จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหมีปริมาณและ
คุณภาพเพิ่มขึ้นในพื้นที่เทาเดิม รวมทั้งการจัดการเรื่องการตลาดควบคูกันไป จะควบคุมการใชจายเงิน
งบประมาณของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับดานสังคม พรรคประชาธิปตยจะมุงเนนใหหลักประกัน
ในดานสวัสดิการแกผูยากไร ผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ ผูพิการ สวนผูใชแรงงานก็จะขยายหลักประกัน
ใหทั่วถึง และครอบคลุมทุกความตองการอันจําเปนที่ทุกคนควรจะไดรับการบริการ งานดานสาธารณสุข
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จะตองจัดใหมีกระจายใหครอบคลุมทุกพื้นที่ไมวาชนบทหรือเมือง การสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย
และความเปนเลิศในการแขงขันในทุกระดับ การใหหลักประกันผูประกอบอาชีพดานเกษตรเมื่อถึงวัยที่
ไมสามารถทํางานได และจะปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง และหาทางปองกันโดยเพิ่ม
สวัสดิการใหเจาหนาที่ของรัฐใหเหมาะสมกับสถานการณของประเทศ โดยมีรายละเอียดของนโยบาย
ดานตาง ๆ ดังนี้
นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
สถานการณการเมืองที่ไมมีเสถียรภาพ มีความแตกแยกทางแนวความคิดดานการเมืองอยางรุนแรง
ประกอบกับ หนวยราชการถูกขอครหาวาเปนแหลงคอรรัปชัน นักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐสวนหนึ่ง
มุงแตแสวงหาผลประโยชนโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของประชาชน ประสิทธิภาพของงานก็ลด
ถอยลงไป ทั้งนักการเมืองและเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐสวนหนึ่ง มิไดทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
การทํางานไมโปรงใส และกระบวนการตรวจสอบออนแอ จริยธรรมหาไดยาก จรรยาบรรณของกลุมวิชาชีพ
ขาดหายไป
เหลานี้เปนสาเหตุประการสําคัญที่ทําใหระบอบประชาธิปไตยของเราไมเขม แข็งจนมีผลให
ความมั่นคงของรัฐออนแอลงไปดวย
พรรคประชาธิปตยจึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ โดยมุงเปาหมายไปถึงการสราง
ประชาธิปไตยที่มั่นคง และเปนประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทยอยางแทจริง ไมใชของกลุมใดกลุมหนึ่ง
และมุงสรางหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การสรางประชาธิปไตยใหมั่นคงก็โดยการกระจายอํานาจทางการปกครองไปสูประชาชนอยางแทจริง
นั่นก็คือ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบมีความเขมแข็งและประชาชนมีสวนรวมไดมากขึ้น
โดยถือเสมือนวาทั้ง ๒ สวนนี้ คือสวนเดียวกันและเมื่อ “ทองถิ่นเขมแข็ง ประชาธิปไตยก็จะมั่นคง”
และในที่สุดประเทศชาติก็จะมั่นคงดวย
การจะสรางประชาธิปไตยใหมั่นคง ซึ่งเปนเปาหมายหลักนั้น จําเปนตองปรับปรุง แกไขและ
กําหนดยุทธศาสตรเสียใหม โดยใหองคกร หรือองคาพยพของประเทศทุกสวน ทั้งโครงสรางของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือการใชหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวย รวมทั้ง
การจัดองคกรตรวจสอบตาง ๆ ใหมีความเขมแข็ง และมีความเปนอิสระอยางแทจริง และในทายที่สุด
ประชาชนจะตองมีสวนรวมและตรวจสอบในทางใดทางหนึ่งใหไดมากที่สุดดวย
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การปรับปรุงการอํานวยความยุติธรรมทุกขั้นตอนใหโปรงใสเปนธรรมและรวดเร็ว การคุมครอง
สิทธิมนุษยชน การคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สําหรับปญหาเรงดวนที่จะตองดําเนินการในทันทีคือการแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอย
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังรายละเอียดของนโยบายในดานตาง ๆ ดังนี้
นโยบายดานการแกไขปญหาชายแดนภาคใต
พรรคประชาธิปตยตระหนักดีวา ปญหาชายแดนภาคใตเปนปญหารีบดวนที่พรรคจะตองดําเนินการ
แกไขบนพื้นฐานของการรวมมือ รวมใจจากทุกฝายคือทั้งภาครัฐ ผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่นและองคกร
ทุกองค โดยมีเปาหมายจะนําสันติสุขมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ หรือ
ที่เรียกวา “ซาลาตัน ดารุลอามาน” ใหจงได
พรรคประชาธิปตยจึงไดกําหนดนโยบายเพื่อนําสัน ติสุขกลับคืนมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต
ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรในการแกปญหาความไมสงบ มีนโยบายโดยสังเขป ดังนี้
๑.๑ กําหนดใหมีรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีรับผิดชอบการแกปญหา โดยทําหนาที่
กํากับ ดูแลสํานักงานคณะกรรมการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตที่จะจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ และทําหนาที่
เปนประธานคณะกรรมการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต มุงเนนการมีสวนรวมของทุกฝายและทุกภาค
สวนในการรวมแกปญหาใหไดผลอยางเปนรูปธรรม
๑.๒ การใชการทูตเชิงสรางสรรคกับตางประเทศ ในการแกไขปญหา
๑.๓ ใชกระบวนการยุติธรรมกับผูกระทําความผิดอยางเครงครัดและเปนธรรม ทั้งในสวน
เจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลผูกระทําผิดอื่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑ กําหนดใหจังหวัดชายแดนภาคใตเปน “เขตพัฒนาพิเศษ” ดานเศรษฐกิจมีนโยบาย
โดยสังเขป ดังนี้
๒.๑.๑ ใหสิทธิพิเศษทางภาษี อาทิ การยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะของการโอนที่ดิน
ยกเวนภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
๒.๑.๒ ยกเวนการนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทั้งของนายจางและลูกจาง
เปนระยะเวลาหนึ่ง
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๒.๑.๓ จัดใหมีเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหกับผูประกอบการอยางเพียงพอ
๒.๑.๔ การพัฒนาใหเปนเขตอุตสาหกรรมสินคาฮาลาล
๒.๑.๕ พัฒนาใหจังหวัดชายแดนใตเปนศูนยกลางการคาไมหอม (กฤษณา)
๒.๑.๖ เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตร
๒.๑.๗ สงเสริมโครงการพลังงานทดแทนในชุมชน
๒.๑.๘ เพิ่มทักษะแรงงานไทย สนับสนุนใหไปทํางาน เพื่อหารายไดในตางประเทศ
๒.๑.๙ เปดดานชายแดนเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมการคาและการทองเที่ยว
๒.๒ กําหนดใหเปน “เขตพัฒนาพิเศษ” ตามวิถีอิสลาม ดังนี้
๒.๒.๑ เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดสรรงบประมาณ
เปนกรณีพิเศษในอัตรากาวกระโดด เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และทั่วถึงโดยเร็ว
๒.๒.๒ สงเสริมใหเปน “ศูนยกลางอิสลามศึกษานานาชาติ” โดยพัฒนาปอเนาะ
แบบดั้ งเดิ มให เป นหนึ่ งในสถาบั นการศึ กษาที่มี ศั กยภาพในระดั บนานาชาติ รวมทั้งเพิ่ มเติ มหลั กสู ตร
พัฒนาอาชีพควบคูไปดวย
๒.๒.๓ จัดใหมีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา โดยไมมีดอกเบี้ย
๒.๒.๔ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ส ถาบั น การเงิ น ตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม
ในรูปแบบตาง ๆ
๒.๒.๕ จัดตั้ง “กองทุนซากาด” ในชุมชนอยางเปนระบบ โดยใหคณะกรรมการกลาง
อิสลามประจําจังหวัดเปนผูดูแล
๒.๒.๖ จัดตั้ง “ ศาลซารีอะห ” เพื่อดูแลกรณีพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก
๒.๒.๗ สนับสนุน ใหจังหวั ดชายแดนภาคใตเปน ศูน ยกลางด านประวัติศ าสตร
ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบอิสลาม
นโยบายดานการปฏิรูปการเมือง
พรรคประชาธิปตยไดประกาศอุดมการณทางการเมืองไวชัดเจน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๘๙ วา
“พรรคจะดําเนินการเมือง โดยวิถีอันบริสุทธิ์ โดยอาศัยหลักกฎหมายและเหตุผล เพื่อความศักดิ์สิทธิ์
แหงรัฐธรรมนูญและเพื่อเปนเยี่ยงอยางแกอนุชนรุนหลังใหมีความนับถือและนิยมในระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยเปน ประมุข” ซึ่งอุดมการณนี้พรรคไดถือปฏิบัติดวยความมั่นคงมาโดยตลอด
แตหลายปที่ผานมา การเมืองไทยไดเปลี่ยนแปลงไปสูยุคของการใชเงิน ใชอํานาจ หรือการปฏิวัติ
รัฐประหาร เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจรัฐ โดยมิไดเปนไปตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยางแทจริง การเมืองไทยจึงวนเวียนอยูในวงจรอันชั่วรายมากยิ่งขึ้น
จนกลายเปนปญหาสําคัญของประเทศชาติในปจจุบัน
พรรคประชาธิปตยจึงไดกําหนดนโยบายดานการปฏิรูปการเมืองไว ดังนี้
๑. ใหมี “แผนพัฒนาการเมือง” และ “สภาพัฒนาการเมือง” ที่เปนอิสระ เพื่อนําไปสูการปฏิรูป
นักการเมือง พรรคการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ องคกรอิสระ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน
สื่อและประชาชน เพื่อจัดทํามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและติดตามสอดสองใหเปนไปตามแผนและ
มาตรฐานดังกลาว โดยรวมถึง การเผยแพรความรูดานการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในทุกระดับ รวมทั้งสถานศึกษา
๒. จัดตั้ง “กองทุน พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง” โดยมีกฎหมายรองรับ เพื่อสนับสนุน
สง เสริ ม กิ จ กรรมและการรวมตั ว เปน เครื อ ข า ยของประชาชนทุ ก รู ป แบบโดยเร็ ว เพื่ อ สนั บ สนุ น
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหมีผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง
๓. ปฏิรูปการบริหารจัดการระบบราชการใหมีความเปนอิสระ และไมเปนเครื่องมือทางการเมือง
นโยบายดานการกระจายอํานาจ
พรรคประชาธิป ตย ประกาศอุด มการณข องพรรคมาตั้ งแตวั น ที่ ๖ เมษายน ๒๔๘๙ ว า
“พรรคจะกระจายอํานาจการดําเนินการในทองถิ่นใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เนื่องจากความใกลชิดของ
องคกรในทองถิ่นมีมากกวาสวนกลาง” ดวยอุดมการณที่ประกาศมาชานานดังกลาว จึงเปนพันธกิจของ
พรรคที่จะตองดําเนินการการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางจริงจัง เพราะพรรค
เชื่อวา “เมื่อทองถิ่นเขมแข็ง ประชาธิปไตยก็จะมั่นคง” ประชาชนก็จะไดรับประโยชนโดยเทาเทียมกัน
พรรคประชาธิปตย จึงไดกําหนดนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไว ดังนี้
๑. ถายโอนภารกิจและงบประมาณ โดยมีเปาหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได
คิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหาภายในสี่ป
๒. สนับสนุนใหมีการบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อสอดรับการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
และสนับสนุนใหทองถิ่นที่มีความพรอมจัดตั้งเปนมหานคร
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๓. กําหนดใหรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียมจากการประกอบการในทองถิ่นใด ใหตกเปน
ของทองถิ่นนั้นในอัตราที่เหมาะสม แมจะมีภูมิลําเนานอกทองถิ่นนั้น
นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
พรรคประชาธิปตยถือวา หัวใจสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็คือ การมีสวนรวม
ของประชาชน ซึ่งจะตองเดินคูกันไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน พรรคจึงสงเสริมและสนับสนุนบทบาท
ของประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่ตองอาศัยความคิดเห็นของประชาชน หรือที่มีผลกระทบ
กับประชาชน หรือกิจการสาธารณประโยชนตาง ๆ
พรรคประชาธิปตยจึงกําหนดนโยบายดานนี้ไว ดังนี้
๑. สนับสนุนใหกลไกของรัฐเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทุกมิติ ตามกรอบกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ
๒. จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง” ใหเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนอยางเปนรูปธรรม ในการทํากิจกรรมและการรวมตัวกันเปนเครือขายทุกรูปแบบ
๓. ใหมี “กฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน” โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ
โดยตรง
๔. จัดทํา “แผนพัฒนาการเมือง” และจัดตั้ง “สภาพัฒนาการเมือง” ที่เปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวม เพื่อกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององคาพยพตาง ๆ ในทางการเมือง ตลอดจน
เพื่อติดตาม สอดสองใหเปนไปตามแผนและมาตรฐานดังกลาว
๕. จัดใหมี “ที่ปรึกษาฝายกฎหมายภาคประชาชน” โดยการจัดองคกรในสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแ ทนราษฎรมาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและชวยยกรางกฎหมาย รางขอบัญญัติทองถิ่นและแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหประชาชน
๖. จัดทํา “กฎหมายวาดวยการออกเสียงประชามติ” เพื่อฟงความเห็นของประชาชนเพื่อประกอบ
การตัดสินใจ หรือเพื่อชี้ขาดปญหาใดปญหาหนึ่งใหเปนที่ยุติ
๗. สนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสเขามาตรวจสอบภาครัฐมากขึ้น โดยสามารถเปนผูเสียหาย
เพื่อฟองรองคดีทุจริตตอศาลและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ได
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๘. ใหฝายบริหาร นิติบัญญัติ องคกรอิสระ และองคกรอื่ น ตามรัฐ ธรรมนูญ อยูภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารดวย เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล
และความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ได
๙. สนับสนุนและใหสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อจูงใจใหประชาชนและภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการดูแลสังคมและชุมชน ทั้งการใหบริการสังคม การศึกษา การฝกอาชีพ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การอยูอาศัย รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
พรรคประชาธิปตยตระหนักดีวาสิทธิมนุษยชนของคนไทยตองไดรับหลักประกันจากหนวยงาน
ของรัฐอยางเทาเทียมกันในทุกเพศ ทุกวัยและจะนําบทบัญญัติใ นรัฐ ธรรมนูญในเรื่องสิทธิมนุษยชน
มาใชใหมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
พรรคประชาธิปตยจึงไดกําหนดนโยบายไว ดังตอไปนี้
๑. ใหรัฐและประชาชนทุกภาคสวนมีความตระหนักในเรื่อง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค การไมเลือกปฏิบัติ มาตรการพิเศษสําหรับผูดอยโอกาส โดยการใหความรู
ความเขาใจผานสื่อ สถานศึกษา และกระบวนการตาง ๆ
๒. สงเสริม สนับสนุนใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริม
สิทธิมนุษยชน ตรวจสอบ และฟองรองผูละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง
๓. ใหมีการอนุวัฒนกฎหมาย เพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาและกติการะหวางประเทศที่เกี่ยวกับ
เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ไทยใหการรับรองไว
นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
พรรคประชาธิปตยเห็นความสําคัญเปน อยางยิ่งที่จะปองกัน และปราบปรามการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในทุกภาคสวน ไมวาในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งนี้ เพราะการคอรรัปชันเปน
การบอนทําลายประเทศอยางรุนแรง แมแตประเทศที่เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติก็ยังรวมกันทํา
พันธสัญญาเพื่อปองกันและแกไขเรื่องนี้ ปจจุบันพฤติกรรมการทุจริต ผลประโยชนทับซอน มีความสลับ
ซับซอนและมีการกระทํากันเปนกระบวนการ จึงยากตอการปองกันและตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนการกระทํารวมกันทั้งนักการเมือง ขาราชการ เอกชน และประชาชน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

พรรคประชาธิปตยจึงกําหนดนโยบายเพื่อปองกันและแกไขปญหาไว ดังนี้
๑. ปรับปรุงและแกไขกฎหมายและกฎ ระเบียบที่ลาสมัยและไมสอดคลองตอรูปแบบการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในปจจุบัน รวมทั้งออกกฎหมายใหม ๆ เพื่อปองกันการทุจริต
ประพฤติมิช อบ เชน ออกพระราชบัญญัติวาดวยการพัสดุแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การจัดซื้อจัดจาง การขยายและยกเลิกอายุความในคดีทุจริต เปนตน
๒. ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโดยเสมอกันอยางจริงจัง ในทุกภาคสวน
๓. สนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสเขามาตรวจสอบภาครัฐมากขึ้น โดยสามารถเปนผูเสียหาย
เพื่อฟองรองคดีทุจริตตอศาลและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ได
๔. สงเสริ ม คุณธรรมคูความรูทั้ งในและนอกสถานศึก ษา และปลู กฝงคา นิยม “คนไทย
ตองไมโกง”
๕. บังคับใชกฎหมายวาดวยผลประโยชนทับซอนอยางเครงครัด
๖. ปฏิรูประบบราชการ โดยลดขั้นตอน ปรับแกกฎและระเบียบ เพื่อลดโอกาสและชองทาง
การทุจริตของเจาหนาที่
นโยบายดานการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ
พรรคประชาธิปตยมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ใหกะทัดรัด มีความคลองตัว
สามารถบริการแกประชาชนไดโดยรวดเร็ว จะปรับปรุงกระทรวง กรม ใหเอื้ออํานวยตอการบริหารงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกลุมงานที่มีหนาที่เหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน อยูในกระทรวง หรือกรมเดียวกัน
แกไขใหหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชนมีอํานาจอนุญาตหรืออนุมัติตามที่ประชาชนรองขอ หนวยงาน
ระดับกระทรวง หรือกรม จะใหทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางมาตรฐานการทํางาน ตรวจสอบ
และใหการสนับสนุนทั้งในดานวิชาการและการเงิน กําหนดอํานาจหนาที่ของกระทรวง กรม จังหวัด
ใหชัดเจน ไมซ้ําซอน กับภาระหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
พรรคประชาธิปตยมีนโยบาย ดังนี้
๑. สรางบทบาทการเปนผูนําของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีใหเขมแขง
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหมีกระทรวง
และสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง รวม ๒๐ กระทรวง โดยสํานักนายกรัฐมนตรีเปนสํานักเดียว
ที่มีฐานะเทียบเทากระทรวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

เพราะฉะนั้น เห็นสมควรปรับปรุงสวนราชการใหมของสํานักนายกรัฐมนตรีเปน ดังนี้
๑. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๒. กรมประชาสัมพันธ
๓. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
๔. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๕. สํานักคณะรัฐมนตรี (เดิมเรียกวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
ฯลฯ
เพื่อใหคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมีความเปนผูนําเขมแข็งตามบทบัญญัติกฎหมายทีม่ อี ยูแ ลว
เห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ จัดตั้งสํานักคณะรัฐมนตรีแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่สราง
ความเขมแข็งในการทํางานของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานนี้มีหนาที่ในการ
๑.๑.๑ วางแผนการทํางานภายใตกรอบของสํานักคณะรัฐมนตรี
๑.๑.๒ ทําหนาที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรการบริหารของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
๑.๑.๓ ชวยเหลือการทํางานทั้งในดานวิชาการ และงานบริหารทั่วไปในสํานัก
คณะรัฐมนตรี
๑.๑.๔ ติดตามการทํางานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
หรือไม มีอุปสรรคตรงไหน เพื่อจะไดรายงานคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา รวมทั้งมีการประเมินผลการทํางานตามนโยบายทุกระยะ
๑.๒ ให เ ลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป น ตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ซึ่ ง มี ฐ านะเที ย บเท า
รองนายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาสํานักคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ภายใตสํานักคณะรัฐมนตรีจะแบงสวนราชการออกเปนสํานักงานตาง ๆ ตําแหนง
หัวหนาสํานักงานมีลักษณะยืดหยุน ได คือใหบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถดํารงตําแหนง
นี้ได ทั้งนี้ ตามที่จะกําหนด
๑.๔ ใหมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ที่มีจํานวน ๕ คน ถึง ๙ คน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานสําคัญ ๆ ทั้งในเรื่องนโยบายและการบริหาร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

๒. ปรับปรุงโครงสรางและการบริหารของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
การบริหารงานในภาครั ฐ ไมวา จะเปน ราชการสว นกลาง ราชการสวนภู มิภาคหรื อ
ราชการสวนทองถิ่นถูกวิพากษวิจารณกัน มากวาไมเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน มีการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง ทําใหเปน อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตนเปน อยางมาก ทั้งนี้
เพราะองคกรเหลานี้
๒.๑ มีการรวมศูนยอํานาจอนุมัติหรืออนุญาตอยูที่ผูมีอํานาจสูงสุดขององคกรที่มีลักษณะ
เปนยอดปรามิด ทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการประชาชน
๒.๒ มีขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอน นับตั้งแตสวนภูมิภาคถึงสวนกลาง และแตละ
ขั้นตอน ก็ตองผานเจาหนาที่หลายคน
๒.๓ งานบางอยางตองผานหลายหนวยงานที่ไมไดอยูในสังกัดองคกรเดียวกัน ซึ่งกวาจะผาน
แตละองคกรก็ตองใชเวลานาน
๒.๔ มีการเรียกรองผลประโยชนอันมิชอบแทบทุกโตะ แทบทุกขั้นตอน โดยประชาชน
มิอาจหลีกเลี่ยงได
๒.๕ การปรับปรุงกระทรวง กรม ครั้งหลังสุดแทนที่จะสรางความสะดวกใหแกผูรับบริการ
แตกลับขยายใหใหญขึ้นและสับสน เปนการจัดกลุมงานไมสอดคลองตอความเปนจริงในทางปฏิบัติ
พรรคประชาธิปตยมีน โยบายที่จะปรับปรุงอํานาจหนาที่แ ละโครงสรางของราชการบริหาร
สวนกลาง คือ กระทรวง กรม และหนวยงานอื่น และราชการสวนภูมิภาคคือจังหวัดและอําเภอ
เสียใหม เพื่อใหเกิดความชัดเจนและไมซ้ําซอนกัน โดยยึดเปาหมายหลักเพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และถูกตรวจสอบไดงาย โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนดวย ดังนี้
๑. การปรับปรุงกระทรวง กรม
จะปรับปรุงกระทรวง กรม ใหกะทัดรัด งานไมซ้ําซอนและมีความคลองตัวในการทํางาน
๒. การแบงภารกิจใหรับผิดชอบ
๒.๑ ราชการบริหารสวนกลาง ไดแก กระทรวง กรม และหนวยงานอื่นในสวนกลาง
ใหมีภารกิจ ดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

๒.๑.๑ งานดานศาลยุติธรรม งานดานความมั่นคง งานดานตางประเทศ งานดาน
เศรษฐกิ จ และการคลั ง หลั ก งานด า นสาธารณู ป โภคสํ า คั ญ ๆ เช น การสื่ อสารประเภทต า ง ๆ
งานคมนาคมหลัก เปนตน ทั้งนี้ โดยถือหลักการวา งานบริการประชาชนโดยตรงจะตองเปนภารกิจ
ของหนวยงานในพื้นที่
๒.๑.๒ งานดานการกํ าหนดนโยบายและวางมาตรฐานการทํางานใหราชการ
สวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติ
๒.๑.๓ งานติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามพื้น ที่ใ น
จังหวัดตาง ๆ
๒.๑.๔ งานสนับสนุนและสงเสริมหนวยงานปฏิบัติตามพื้นที่ทั้งในดานวิชาการ
บุคลากรและดานการเงิน
๒.๒ ราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอําเภอ ใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๒.๒.๑ งานบริ การประชาชน ตามภารกิจ ที่มี กฎหมายกํ าหนด หรือ ที่ไ ดรั บ
มอบหมายจากกระทรวง กรม หรือหนวยงานอื่น ในสวนกลาง ทั้งนี้ โดยอํานาจอนุญาตหรืออนุมัติ
เบ็ดเสร็จอยูที่หนวยงานนั้น ๆ เชน ถาเปนงานในหนาที่ของกรมปาไม ก็ใหเปนอํานาจของปาไมจังหวัด
หรือปาไมอําเภอ แลวแตกรณี เปน ตน ทั้งนี้ ราชการสวนกลางแตละสวนจะเปนผูกําหนดระเบียบ
กฎเกณฑในการอนุญาตหรืออนุมัติของหนวยงานนั้น ๆ ในราชการสวนภูมิภาคไวใหชัดเจนเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
๒.๒.๒ งานนโยบายของรัฐบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดรับนโยบายจากรัฐบาล
หรือราชการสวนกลางแลวก็นํานโยบายนั้นมามอบหมายใหหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามนโยบาย โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูประสานงาน ติดตามผลและแกปญหาใหกับหนวยงาน
ปฏิบัติโดยตรงหรือที่รวมปฏิบัติ ทั้งนี้ ถาเปนระดับอําเภอ ก็ใหเปน หนาที่ของนายอําเภอทําหนาที่
เชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดในอําเภอนั้น ๆ
๒.๒.๓ การประสานงาน ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีอํานาจหนาที่
ในการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในจังหวัดหรือภายในอําเภอ แลวแตกรณี โดยไมมี
อํานาจอนุมัติหรืออนุญาตในภารกิจของหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ เวนแตงานใน
หนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระทรวงมหาดไทยหรืองานที่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบไดวางไวโดยเฉพาะ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

๒.๒.๔ การกํากับ ดูแล ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีอํานาจหนาที่
ในการกํากับ ดูแลราชการบริหารสวนทองถิ่นเพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ตามมาตรฐานกลาง
ที่กําหนดไว
๒.๓ ราชการบริหารสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการ
บริหารสวนจัง หวัด กรุงเทพมหานคร และเมือ งพัทยา ก็จะตองมีก ารปรับ ปรุงเช น กัน ทั้ง ในดา น
โครงสรางบุคลากร การใหบริการ รวมทั้งการทํางานที่โปรงใส ตรวจสอบไดงาย โดยองคกรที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบและประชาชน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่จะตองมีเพิ่มมากขึ้น เพราะในอนาคต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ แกไขปญหาในพื้นที่ตามรัฐธรรมนูญ
๓. ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และเขาถึงประชาชนผูใชบริการ
๔. ลดกําลั งเจาหนาที่บ างประเภทอย างนอ ยรอยละ ๓ ตอป โดยไมใ ห มีผลกระทบต อ
เจาหนาที่ปจจุบัน และจะปรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งจัด
สวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ ใหตามความเหมาะสมเพื่อมิใหเกิดความเดือดรอน จะไดทํางานเพื่อประชาชน
อยางเต็มที่
๕. ใหมีกฎหมายวาดวยการพัสดุแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่ใชอยูในปจจุบัน ทั้งนี้
เพื่อปองกัน มิใ หมีการใชอํานาจโดยไมสุจริตของฝายบริหารที่ออกระเบียบหรือยกเวน ระเบียบเพื่อ
ผลประโยชนตนเองและพวกพอง
๖. สงเสริม ใหมีระบบรัฐ อิเล็กทรอนิก ส (E - Government)

และระบบชองทางเดีย ว

(Single Gateway) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
๗. จัดระบบการใหบริการของภาครัฐ (Service Agreement) ใหสามารถตอบสนองตอเอกชน
และประชาชนผูรับบริการอยางแทจริง
๘. จัดระบบการจางพนักงานราชการ ลูกจางภาครัฐ ใหมีความมั่นคงและมีความเปนธรรม
มากขึ้น
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นโยบายดานการอํานวยความยุติธรรม
พรรคประชาธิปตยเห็นความสําคัญที่จะปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม โดยยึดถือในหลักการ
ที่วารัฐ จะตองอํานวยความยุติธรรมที่เปน ธรรมใหเกิดขึ้นแกประชาชนทุกคนอยางสุจริต เสมอภาค
และเทาเทียมกัน แตในความเปนจริงกระบวนการยุติธรรมยังมีปญหาในทางปฏิบัติอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสอบ ซึ่งถูกวิพากษวิจารณถึงความไมโปรงใสหรือหาประโยชน
ในการดําเนินงานตามหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติ ทําใหประชาชนผูบริสุทธิ์ที่ถูกกลาวหาตองเผชิญกับปญหา
นานัปการ
พรรคประชาธิปตยจึงเห็น ความจํา เปน ที่จะต องปรับปรุง แกไขการอํานวยความยุติธรรม
ใหแกประชาชนตามนโยบาย ดังนี้
๑. การจั ดใหมี องคก รประนอมขอพิพ าท กระบวนการชะลอการฟองและกระบวนการ
ตอรองการลงโทษ โดย
๑.๑ จัดใหมี “องคกรประนอมขอพิพาท” เพื่อทําหนาที่ประนอมขอพิพาทในคดีแพง
และคดีอาญาอันเปนความผิดที่ยอมความไดทุกขั้นตอน ตั้งแตระดับชุมชน ชั้นตํารวจ ชั้นอัยการ ชั้นศาล
โดยจัดใหมี “กรมประนอมขอพิพาท” สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อดูแลใหการประนอมขอพิพาท
เกิดขึ้นไดจริง
๑.๒ จัดใหมี “กระบวนการชะลอการฟอง” สําหรับคดีประมาท ลหุโทษ และคดีที่มี
อัตราโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป โดยประกอบดวย ตัวแทนสํานักอัยการสูงสุดและผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
แตละจังหวัดทําหนาที่พิจารณาการชะลอฟอง โดยหากผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดซ้ําภายในระยะเวลา
ที่กําหนดใหอัยการสั่งไมฟองได
๑.๓ จัดใหมี “กระบวนการตอรองการลงโทษ” ในศาลยุติธรรม เพื่อใหจําเลยมีสิทธิ
เลือกรับโทษ โดยไมตองสืบพยานบนพื้นฐานความพอใจของทั้งโจทกและจําเลย เพื่อลดภาระงาน
ศาลยุติธรรม
๒. การปรับปรุงองคกรตํารวจ
๒.๑ แยกหนวยงานที่มิไดปฏิบัติภารกิจหลัก เชน ตํารวจปาไม ตํารวจรถไฟ หรืองานที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดตามกฎหมายทองถิ่น ใหไปสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง
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๒.๒ กระจายการบริหาร งบประมาณ บุคลากรไปยังกองบัญชาการตํารวจนครบาล
และกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคและกองบัญชาการอื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบ โดยใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมเปนคณะกรรมการบริหารสูงสุดในสัดสวนใกลเคียงกัน
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหสถานีตํารวจเปนของประชาชนที่แทจริง โดยใหประชาชน
เข ามามี สว นร วมในการเปน กรรมการบริห ารสถานี ตํา รวจและกํา หนดที่ ม าและอํ านาจหน าที่ ของ
กรรมการใหชัดเจน
๒.๔ ทุกหนวยงาน ทุกสถานีตํารวจ ตองรายงานประชาชนในพื้นที่ทุกป ในเรื่อง ผลงาน
นโยบายที่จะดําเนินการตอไป รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลงานของตํารวจในฐานะ
ผูใชบริการ
๒.๕ ใหมีสํานักงานรับเรื่องราวรองทุกข เพื่อใหประชาชนสามารถรองเรียนตํารวจได
อยางเปนรูปธรรม
๓. การปรับปรุงองคกรอัยการ
๓.๑ ใหทุกหนวยเผยแพรคําสั่งฟอง คําสั่งไมฟอง พรอมดวยเหตุผลใหผูมีสวนไดเสีย
ทราบทุกคดี เพื่อเปนการเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร ใหตรวจสอบไดเพื่อความโปรงใส
๓.๒ ใหทุกหนวยงาน รายงานประชาชนทุกปในเรื่อง ผลงาน นโยบายที่จะดําเนินการ
ตอไป รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลงานของอัยการในฐานะผูใชบริการ
๔. ศาลยุติธรรม
๔.๑ ปรับปรุงการพิจารณาคดีแบบตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความยุติธรรม
ที่แทจริง โดยการเวนวรรคระหวางการสืบพยานของแตละฝายและระหวางการสืบพยานโจทก สืบพยาน
จําเลย โดยยังคงคํานึงถึงความรวดเร็วและเปนธรรม
๔.๒ ใหมีการเผยแพรคําพิพากษาศาลฎีกาทุกคดี
๕. ศูนยยุติธรรมชุมชน
๕.๑ จัดตั้ง “ศูนยยุติธรรมชุมชน” โดยในระยะแรกใหเนนในชุมชนหนาแนนและชุมชนเมือง
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการอํานวยความยุติธรรม ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาททั้งคดีแพงและคดีอาญา
ซึ่งเปนความผิดอันยอมความได
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๕.๒ จัดบริการดานทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแกราษฎรผูมีรายไดนอยเพื่อให
สามารถตอสูคดีได
๖. การราชทัณฑ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูตองขังใหดีขึ้น โดยการเพิ่มงบประมาณตอหัวตอผูตองคุมขัง
และปรับปรุงเรือนจําใหเพียงพอ รวมทั้งการพิจารณายายเรือนจําออกนอกเขตชุม ชน เชน เรือนจํา
บางขวาง จังหวัดนนทบุรี เปนตน
๗. สภาทนายความ
สงเสริม บทบาทของสภาทนายความในการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยจัด
งบประมาณอุดหนุนใหในสัดสวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
พรรคประชาธิปตยใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โดยจะสรางกลไกการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชนอยางจริงจัง รัดกุม รวมทั้งจะปรับปรุงกลไก
การปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งมีการมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งใกลชิดกับประชาชนเปนผูรับผิดชอบเพิ่มขึ้น อันเปนการเสริม งานของตํารวจที่มีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยตรง
พรรคประชาธิปตยจึงมีนโยบายไว ดังนี้
๑. ใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเองและ
ชุมชนไดมากขึ้นดวยการสรางกลไก “อาสาสมัครคุมครองชุมชน” ทั่วประเทศ โดยสนธิกําลังระหวาง
ตํารวจบานและกองปราบอาสาของสํานักงานตํารวจแหงชาติใ นแตละพื้น ที่ เพื่อทําหนาที่ระวังภัย
เบื้องตน ตั้งแตระดับชุมชนขึ้นไป ภายใตการสนับสนุนและรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน โดยมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการดาน
๒.๑ จัดใหมีการจัดเวรยามตรวจตราในพื้นที่ทั้งสายตรวจเดินเทา สายตรวจ รถจักรยาน
และสายตรวจรถจักรยานยนตตามความเหมาะสมของพื้นที่
๒.๒ เพิ่มจํานวนตูยาม จุดแจงเหตุ จุดตรวจและจุดพักสายตรวจใหทั่วถึงครอบคลุมใน
แตละพื้นที่
๒.๓ ติดตั้งและเพิ่มไฟฟาแสงสวางในชุมชนและตรอก ซอย ใหทั่วถึง
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๒.๔ ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดในที่สาธารณะและที่ชุมนุมชน
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปราม โดย
๓.๑ ติดตั้งโทรศั พทสายตรงแจงเหตุห รือระบบสั ญญาณแจงเหตุระหวา งชุม ชนและ
สถานีตํารวจประจําพื้นที่เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจทราบเหตุและจับกุมผูกระทําผิดไดทันทวงที
๓.๒ จัดตั้งหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงาน สอดสองและติดตามความคืบหนาของ
เหตุท่ไี ดรับแจงจากประชาชนสามารถติดตามสอบถามความกาวหนาของแตละกรณีได รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาการสอบสวนใหมีความชัดเจนใหมากที่สุดและพนักงานสอบสวนจะตองแจงผลการสืบสวน
สอบสวนและความคืบหนาของการสืบสวนใหผูรองทุกขทราบเปนระยะ
๓.๓ ดําเนินการกวาดลางจับกุมเหลามิจฉาชีพและผูคายาเสพติดอยางจริงจัง
๓.๔ ฝกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ “สายสืบ” และจัดตั้ง “ชุดเฉพาะกิจ” เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในเชิงรุก ในการสืบหาขาวการกระทําความผิดและผูกระทําผิดใหไดอยางรวดเร็วและเพื่อปองกัน
การกระทําความผิดกอนลวงหนา
นโยบายดานธรรมาภิบาล
พรรคประชาธิปตยใหความสําคัญตอการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งนี้ เพราะการดําเนินการโดยมิชอบกับหลักธรรมาภิบาลยอมทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส
หรือการทุจริตคอรรัปชันในทุกระดับ ซึ่งเปนปญหารายแรงของประเทศชาติที่จะตองแกไขอยางจริงจัง
พรรคประชาธิปตยกําหนดนโยบายดานธรรมาภิบาลไว ดังนี้
๑. ใหมีพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยมีองคกรทําหนาที่วางกรอบ
นโยบาย สนับสนุนและสงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทุกระดับ
๒. จัดทําคุณสมบัติมาตรฐานบรรษัทภิบาล โดยมีแรงจูงใจแกนิติบุคคลที่มีบรรษัทภิบาล จัดให
มีรางวัลบรรษัทภิบาลดีเดน และสงเสริม สนับสนุนใหผูบริโภค ซื้อสิน คาและบริการจากธุรกิจที่มี
บรรษัทภิบาลและมีความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายดานการทหารและการปองกันประเทศ
พรรคประชาธิปตยมีเจตนารมณอันแนวแนที่จะสงเสริมและพัฒนาใหกองทัพมีกําลังพลที่มีคุณภาพ
และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ มีความพรอมที่จะปองกันประเทศ โดยไมเบียดเบียน รุกราน
ผูใด มีอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานะของประเทศ จัดสวัสดิการใหแกทหารและ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

ครอบครัวใหเพียงพออยางเหมาะสมและมีศักดิ์ศรี เพิ่มศักยภาพของแตละกองทัพใหเขมแข็ง เพื่อพรอม
ที่จะปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ไดทันทวงทีในทุกโอกาส
พรรคประชาธิปตยไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. ดําเนินนโยบายเปนมิตรกับนานาประเทศ และแกไขปญหาโดยสันติวิธี โดยจะประสาน
นโยบายดานการตางประเทศกับการทหารอยางใกลชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการใชกําลัง
๒. ทหารจะตองไดรับการฝกอบรมใหเปนทหารในระบอบประชาธิปไตย มีความสํานึกในหนาที่
ความรับผิดชอบตอประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รัฐธรรมนูญและประชาชน
๓. สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธในประเทศ และการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณของ
กองทัพใหทันสมัย
๔. สงเสริม สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและการพัฒนาทางการทหาร การพัฒนาความรู
ความสามารถของกําลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีสวนรวมของนักวิชาการและภาคเอกชน
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ เชน การสรางพาหนะ การผลิตอาวุธยุทโธปกรณทาง
การทหาร เพื่อทดแทนการนําเขา เปนตน
๕. ปรับปรุงคุณภาพชีวิตทหารและครอบครัวทหารโดยใหมีสวัสดิการที่เพียงพอ ในฐานะ
เปน ผูพร อมจะเสี ยสละชีวิ ตในการปองกัน ประเทศและพิ ทักษ ไวซึ่ งสถาบัน พระมหากษัต ริย เช น
สวัสดิการดานที่อยูอาศัย การดูแลรักษาพยาบาล โอกาสและอนาคตทางการศึกษาของบุตร โดยเฉพาะ
ทหารชั้นผูนอยและทหารที่บาดเจ็บ หรือพิการจากการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งครอบครัวของทหารดังกลาว
๖. จัดใหมี “องคกรเคหะเพื่อครอบครัวทหาร” ทําหนาที่จัดสรางที่อยูอาศัยราคาถูกใหแกทหาร
ที่เกษียณอายุราชการ
๗. การจัดกําลังทหารในยามปกติ จะตอ งใหสอดคลองกับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
นโยบายดานตางประเทศ
พรรคประชาธิปตยจะดําเนินนโยบายอยางเปนมิตรที่ดีกับนานาประเทศ มีความมุงมั่นตามวิถีทาง
ทางการทูต เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางประเทศ
ใหกวางขวางและแนนแฟนอยางมีศักดิ์ศรีและดําเนินบทบาทในเวทีโลก โดยเคารพในกฎบัตรสหประชาชาติ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

(UN) ยึดมั่นในพันธกรณีกับองคกรที่เปนสมาชิก ใหความสําคัญกับกระบวนการเจรจาพหุภาคี และ
ทวิภาคี ทั้งตองสรางกลไกการเจรจาที่คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
พรรคประชาธิปตยจึงกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. ดําเนินนโยบายระหวางประเทศโดยอิสระและมีศักดิ์ศรี โดยคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ
๒. สงเสริมความรวมมือแบบบูรณาการกับอาเซียนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
๓. สรางไทยเปนตัวแบบของความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรมในเวทีโลก โดยอาศัยทุนทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนประวัติศาสตรอันตอเนื่องยาวนานของไทย เพื่อใหไดรับการยอมรับ
ในเวทีโลก ในฐานะผูนําดานคานิยมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
๔. ในการทําสนธิสัญญาระหวางประเทศจะตองเปดเผยขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ และ
ตองรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดเสียในสังคม อีกทั้งตองทํางานคูขนานกับรัฐสภา และมีมาตรการเยียวยา
ใหกับผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม
๕. ทบทวนสนธิสัญญาระหวางประเทศ เชน FTA ในสวนที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบ
ตอสังคมและประชาชน
นโยบายดานเศรษฐกิจ
พื้น ฐานของเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน เริ่ม สูญเสียความพรอมที่จะแขงขัน กับนานาประเทศ
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดยที่ใ นภาคการผลิต ยังมีปญหาเรื่อ งผลิตผลตกต่ํา เห็น ไดจากผลผลิ ต
ตอไรใ นภาคการเกษตรอยูใ นระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศคูแ ข ง และไมมี สัญญาณที่ดีขึ้ น
(ตัวเลขในชวงป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ ผลิตภาพของผลผลิตดานเกษตรกรรมลดลงรอยละ ๑.๙๔)
ทั้งหมดนี้สอดคลองกับการจัดอัน ดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยสถาบัน พัฒ นา
การจัดการนานาชาติ (IMD) ซึ่งไดประกาศลดอันดับประเทศไทยลงจากอันดับ ๑๐ (จากประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ๑๕ ประเทศ) ในป ๒๐๐๖ เปนอันดับ ๑๔ ในป ๑๐๐๗ และยังมีแนวโนม
ที่จะลดลงอยางตอเนื่อง หากยังไมอาจแกไขปญหาไดอยางจริงจัง
ดวยเหตุที่เศรษฐกิจไทยอยูในสภาพดังกลาว ทําใหระดับรายไดของคนไทยเติบโตโดยเฉลี่ย
อยูในระดับต่ํามาก ภาวะความยากจนยังอยูคูกับคนไทยอยางตอเนื่อง การกระจายรายไดยังเปนปญหา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๖๙
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๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

สําคัญที่หมักหมม คนไทยรอยละ ๒๐ ของทั้งประเทศ มีรายไดคิดเปนรอยละ ๘๐ ของรายไดทั้งประเทศ
ขณะที่คนไทยอีกรอยละ ๘๐ กลับมีรายไดเพียงรอยละ ๒๐ ของรายไดทั้งประเทศ เปนชองวางที่มี
แนวโนมขยับหางออกไปทุกที
การแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของไทยตองอาศัยการพัฒนาหลาย ๆ ดานควบคูกันไป ตองอาศัย
ความรวมมืออยางใกลชิดในทุกดานจากภาครัฐกับเอกชน เพื่อใหเกิดทิศทางการพัฒนาอยางเปนเอกภาพ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการขนสงและโลจิสติกสเปนเรื่องหนึ่งที่มีความจําเปน เพื่อลดตนทุน
ใหกับภาคธุรกิจทั้งเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ และเพื่อเปน การสรางจุดเชื่อมโยงไทยกับ
นานาชาติ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนที่ตองเรงขจัดออกไปโดยเร็ว คือ การสรางกติกา
การแขงขันที่เปนธรรมใหเกิดขึ้น เพราะนอกจากจะเปนประโยชนตอนักลงทุนไทยแลว ยังเปนการสงเสริม
ใหเกิดการลงทุนจากตางประเทศดวย ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมยังเปนกลไกหลักในการพัฒนา
ประเทศที่ตองเรงพัฒนาขีดความสามารถในทุก ๆ ดานอยางเต็มที่ ประสานกับการนําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาปรับใชอยางเหมาะสม สําหรับภาคการคา บริการและการทองเที่ยว ตองพยายามเพิ่มสัดสวน
ปริม าณการคาใหมากขึ้น โดยสรางโครงขายสนับสนุน ตาง ๆ รวมทั้งปรับปรุงกฎเกณฑใ หเอื้อตอ
การพัฒนา ที่สําคัญนั้น ตองพัฒนาบุคลากรอยางจริงจังทั้งในเชิงปริม าณและคุณภาพ เพื่อรองรับกับ
การขยายตัวของการบริการและการทองเที่ยวในอนาคต
พลังงานถือเปนหัวใจหลักสําคัญอีกปจจัยหนึ่งตอทิศทางในการพัฒนาประเทศ การวางแผน
ดานพลังงานอยางเปน ระบบ เพื่อ ใหแ นใจวาประเทศไทยจะมีพลังงานใชไดอยางเพียงพอเปน เรื่อง
จําเปน การเสาะหาแหลงพลังงานสํารองและการพัฒนาพลังงานทดแทนเปนกุญแจสําคัญที่จะทําให
ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงาน
สุดทายที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันก็คือ การสรางภูมิตานทานทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการนอมนําหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในทุกมิติ ทั้งในสวนของการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในระดับชาติและการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเปนฐานสําคัญของการพัฒนา
เหลานี้ก็เพื่อความมั่นใจวาเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไดอยางมีคุณภาพ มีความยั่งยืน และประชาชนไทย
ทุกคนไดประโยชนโดยถวนหนา สมดังปณิธานที่พรรคประชาธิปตยยึดมั่น คือ “ประชาชนตองมากอน”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๗๐
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๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

นโยบายการแกปญหาความยากจน
การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหยั่งยืนตองเริ่มจากการแกไขปญหาความยากจนและการกระจาย
รายไดเสียกอน สําหรับประเทศไทยนั้น ปญหาดังกลาวเปนสิ่งที่สั่งสมมานานตั้งแตอดีต ดังจะเห็นได
จากรายไดสุทธิของประชาชนลดต่ําลง หนี้ครัวเรือ นสูงขึ้น สงผลใหการออมของครัวเรือนลดลง
อีกทั้งการกระจายรายไดยังเปนปญหาสําคัญที่หมักหมม คนไทยรอยละ ๒๐ ของทั้งประเทศ มีรายได
คิดเปนรอยละ ๘๐ ของรายไดทั้งประเทศ ขณะที่คนไทยอีกรอยละ ๘๐ กลับมีรายไดเพียง รอยละ ๒๐
ของรายไดทั้งประเทศ เปนชองวางที่มีแนวโนมขยับหางออกไปทุกที
พรรคประชาธิปตยตระหนักดีวาปญหาความยากจนและการกระจายรายไดเปนเรื่องที่ซับซอน
และเชื่อมโยงหลายมิติเขาดวยกันที่จะตองไดรับการแกไขอยางเปนระบบจึงไดกําหนดนโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายเพิ่มรายได
๑.๑ จัดตั้งกองทุ น เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อเพิ่มการจางงาน เปน แหลง ทุน หมุน เวีย น
ชวยเหลือ การฝกอาชีพ และชวยเหลือดานปจจัยพื้นฐานทางการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุย เครื่องอบ
เครื่องจักรกลทางการผลิต ลานตากผลผลิต โรงสีขาว และหองเย็น เปนตน
๑.๒ จัดตั้ง “ธนาคารที่ดิน” เพื่อใหเกษตรกรเชาที่ดินของรัฐที่ไมไดใ ชประโยชนใ น
ราคาถูก เพื่อ ใหทําโครงการเกษตรทฤษฎีใ หม และสนับสนุน รายไดใ หถึง ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน
ตอครัวเรือน
๑.๓ สงเสริมการเพิ่มรายไดโดยจัดใหมีโครงการปลูกปา เพื่อฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
ในแตละภาค และสงเสริมโครงการปลูกไมโตเร็วในพื้นที่ของตนเอง โดยรัฐสนับสนุนตนกลา
๑.๔ จัดใหมีระบบการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนอยางทั่วถึง ในรูป
“สวัสดิการชุมชน”
๒. นโยบายลดคาใชจายและหนี้
๒.๑ ปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชนใหกับคนยากจน เกษตรกร และครู เปน ตน
โดยจัดใหมี “หมอหนี้” เขาชวยเหลือในการจัดทําแผนการชําระหนี้ใหกับลูกหนี้ใ นระบบที่มีวงเงิน
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยลูกหนี้ที่สมัครเขาโครงการจะไดรับการลดหนี้ ยืดระยะเวลาชําระหนี้
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือพักชําระดอกเบี้ย แลวแตกรณี
๒.๒ จัดใหมีโครงการปลูกไมใชหนี้
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นโยบายดานการสงเสริมการลงทุน
ภาคเอกชนนับวา เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อน กําหนดทิศทาง และพัฒนา
เศรษฐกิจ เนื่องจากมีขนาดใหญถึงรอยละ ๘๐ ของเศรษฐกิจ ทั้งการสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางประเทศ
เพื่อใหมีการถายทอดเทคโนโลยีอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และการพัฒ นานักธุรกิจไทยใหสามารถตอ สูใ นการแขง ขัน ทั้งในเวทีร ะดับประเทศและระดับโลก
ลวนแลวแตเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะนอกจากจะเปน การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ของ
ประเทศแลว ยังเปนการสรางรายไดใหกับประเทศในระยะยาวอีกดวย การสงเสริมการลงทุนทั้งในภาค
ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเกษตร เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรม จึงเปนเรื่องพิเศษที่จําเปนตองไดรับ
การสงเสริม สนับสนุน
โดยพรรคประชาธิปตยมีนโยบาย ดังนี้
๑. จัดตั้งกองทุนการลงทุนรวมภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เพื่อสงเสริม
ใหเอกชนลงทุนทั้งในและตางประเทศ ในกิจการที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
ติดตามและประเมินผลโครงการ และมีสํานักงานสงเสริมการลงทุนทําหนาที่เปนศูนยขอมูลและอํานวย
ความสะดวกในการลงทุน
๒. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีปจจัยสงเสริมการลงทุน เชน
๒.๑ ปลอดภาษีนําเขาสินคาทุนประเภทเทคโนโลยีสะอาด และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒.๒ ปลอดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา ๕ ป และลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รอยละ ๕๐ ใน ๕ ปตอมา
๒.๓ จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหแกผูประกอบการ
๒.๔ จัดใหมีศูนยบริการภาครัฐครบวงจร
๒.๕ ตั้งศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม ผลผลิต พัฒนาสินคา เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ การแปรรูปและ
การตลาด
๒.๖ จัดโครงขายระบบขนสงเพื่อเชื่อมโยงแหลงผลิตกับโรงงานและการสงออกหรือ
กระจายสินคา
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นโยบายดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
จากการจัดลําดับของสถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (IMD) สําหรับประเทศในภูมิภาค
เอเซีย - แปซิฟ ก ๑๕ ประเทศ ขีดความสามารถของไทยตกต่ํ าลงจากอัน ดับ ๑๐ ในป ๒๐๐๖
เปนอันดับ ๑๔ ในป ๒๐๐๗ ซึ่งสงผลกระทบอยางสูงในการพัฒนาประเทศไปสูความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางยั่งยืน ดังเห็นไดจากการขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในอันที่จะเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเทคโนโลยีการผลิตสวนใหญตางลวนอยูในการครอบครองของตางชาติ ทําใหไทย
ไดมูลคาเพิ่มจากคาแรงในการผลิตเพียงอยางเดียว เปนตน พรรคประชาธิปตยจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางเรงดวน ดังนี้
๑. ใหมีคณะกรรมการรว มภาครัฐและเอกชน เปน กลไกหลักในการผลั กดัน การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
๒. ใหมี “คณะกรรมการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาแหงชาติ” เพื่อกําหนดนโยบาย และ
เปนตัวเชื่อมระหวางนักธุรกิจและสถาบันวิจัยตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน
และสถาบันวิจัย เพื่อใหการวิจัยและพัฒนาสามารถสนองตอบตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงและเปนรูปธรรม
๓. จัดตั้งกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน โดยใหรัฐบาลรวมลงทุนในการวิจัยรอยละ ๕๐
รวมทั้งจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหกับภาคเอกชนที่ตองการเขารวมการวิจัย
๔. ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ ๓๐ เปนรอยละ ๒๕ ในเวลา ๔ ป
๕. ลดภาษีเครื่องจักรนําเขาที่ไมสามารถผลิตไดภายในประเทศ และเทคโนโลยีที่นําเขาเพื่อ
ใชในการผลิตเหลือรอยละ ๐ ภายใน ๔ ป
๖. ปกปองและสงเสริมระบบการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดย
๖.๑ บังคับใชมาตรการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเปนไปตามกรอบองคการการคาโลก
๖.๒ ปกปองทรัพยสินทางปญญาไทยในเวทีโลก
๗. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษ วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการลงทุน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มาใชในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๘. ปฏิรูประบบคมนาคมและขนสงของประเทศ ตามแนวนโยบายดานคมนาคม ขนสง
และโลจิสติกสของพรรค
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๙. ปฏิรูปโครงสรางและระบบพลังงาน โดยยึดแนวทางการพัฒนาพลังงานแบบพึ่งตนเอง
ตามแนวนโยบายของพรรค
๑๐. ปรับโครงสรางภาษีนําเขาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
นโยบายดานการพลังงาน
พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ แตการพัฒนาประเทศในอดีต ไมสามารถ
ลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิง ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียเงินตราตางประเทศ
ในการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ ๙๐ ของปริมาณความตองการภายในประเทศ อีกทั้งการใช
พลังงานทั้งในภาคการขนสง ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนยังไรประสิทธิภาพนํามาซึ่งการสิ้นเปลือง
พลังงานอยางนาวิตก ตลอดจนโครงสรางเชื้อเพลิง การผลิตไฟฟามีตนทุนสูงและขาดการกระจายชนิด
ของเชื้อเพลิงอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้จึงจําเปน ตองปฏิรูปโครงสรางและระบบพลังงานครั้งใหญ
โดยยึดแนวทางการพัฒนาพลังงานแบบพึ่งตนเองใหมากที่สุดและการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน
ใหประเทศมีพลังงานใชอยางพอเพียง คํานึงถึงสิ่งแวดลอม และปญหาโลกรอน รวมทั้งการสงเสริม
ประสิทธิภาพและประหยัดการใชพลังงาน การเรงรัดพัฒนาพลังงานทดแทน การสํารวจและพัฒนา
แหลงพลังงานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศโดยเฉพาะเขตพัฒนารวมกับประเทศเพื่อ นบาน
การสงเสริม การใชพลังงานสะอาด การกําหนดโครงสรางราคาพลังงานที่เหมาะสมและเปน ธรรม
และการปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสงเสริมการแขงขัน
ในธุ รกิ จพลั งงานและการขั บเคลื่ อนโครงการเชิ งยุ ทธศาสตร พลั งงานให เป น รู ปธรรม เพื่ อเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยพรรคประชาธิปตยมีนโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน
๑.๑ ตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟาและพลังงาน เพื่อใหมีองคกรกํากับ
ดูแลกิจการดานพลังงานและไฟฟา
๑.๒ ตรากฎหมายสงเสริมพลังงานทดแทน มีคณะกรรมการพลังงานทดแทนแหงชาติ
และสํานักงานพัฒนาพลังงานทดแทน
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๒. นโยบายเชิงยุทธศาสตรเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๒.๑ สนับสนุน ให มีโรงงานผลิตซิ ลิคอนบริสุ ทธิ์เพื่ อสง เสริม อุตสาหกรรมพลั งงาน
แสงอาทิตย
๒.๒ ดําเนินโครงการศูนยกลางอุตสาหกรรมรถยนตเอทานอลระดับภูมิภาค โดยสงเสริม
การนําเขา การประกอบและการผลิตรถยนตเอทานอล ดวยมาตรการสงเสริมการลงทุนและมาตรการ
ภาษีเพื่อสนองตอบความตองการภายในประเทศและการสงออก
๒.๓ ผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลางเอทานอลระดับภูมิภาค เพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูน ยกลางการผลิตเอทานอลระดับภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟก โดยมีเป าหมายพัฒ นาโครงการในพื้น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง รวมทั้งในประเทศกลุมอาเซียนและผนึก
ความรวมมือกับประเทศผูผลิตเอทานอลรายใหญของโลก ไดแก บราซิล สหรัฐ จีน อียู อินเดีย ฯลฯ
๒.๔ สงเสริมการจัดตั้ง “เขตพัฒนาพิเศษอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน” ในรูปนิคม
อุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมและขยายการลงทุนอุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกอื่น ๆ สําหรับการผลิต จําหนายในประเทศและสงออกตางประเทศ เชน พลังงานชีวมวล
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานกาซชีวภาพ พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานคลื่นและ
พลังงานเซลลเชื้อเพลิง
๒.๕ ผลักดันโครงการ “หมูบานพลังงานพอเพียง” โดยสรางโรงไฟฟาชุมชน โดยใช
เชื้อเพลิงชีวภาพกําลังผลิตรวมกัน ๕๐๐ กิโลวัตตในพื้นที่ ๗๐๐ ตําบล (๑๐% ของตําบลทั้งประเทศ)
รวมกําลังการผลิตไฟฟา ๓๕๐ เมกกะวัตต ภายในป ๒๕๕๔ โดยดําเนินการในรูปวิสาหกิจพลังงาน
ไตรภาคีระหวางองคกรปกครองทองถิ่นกับภาคเอกชนและภาคเกษตรกร โดยรัฐบาลกลางสนับสนุน
งบประมาณสวนหนึ่ง
๒.๖ ผลักดันโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ําและ
พลังงานความรอนใตพิภพกําลังการผลิตรวม ๓๕๐ เมกกะวัตต ภายในป ๒๕๕๔
๓. นโยบายพลังงานทดแทน
๓.๑ สงเสริมการใชน้ํามันแกสโซฮอล ๙๕ และแกสโซฮอล ๙๑
๓.๒ สงเสริมใหใชน้ํามัน E ๙๕ สําหรับรถจักรยานยนต รถเอทานอล
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๓.๓ ผลักดันไบโอดีเซลชุมชน B ๑๐๐ สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล B
๑๐๐ จํานวน ๑,๐๐๐ แหง ในพื้นที่เทศบาล อบต. เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร โดยใชน้ํามัน
ปรุงอาหารใชแลวและพืชน้ํามันเปนวัตถุดิบ โดยมีเปาหมายการผลิตวันละ ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร หรือปละ
๑๕๐ ลานลิตร
๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนโครงการ “ไบโอดีเซลชนบท” โดยจัดใหมีโรงงานผลิต
ไบโอดีเซลชนบทระดับตําบล สําหรับเครื่องยนตดีเซลหมุนชา โดยใชพืชพลังงานในทองถิ่น เชน สบูดํา
มะพราว และปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบ สําหรับเครื่องยนตทางการเกษตรและชลประทาน
๓.๕ กําหนดนโยบายและมาตรการบริหารจัดการวัตถุดิบพืชน้ํามันพืชอาหาร โดยกําหนด
พื้นที่ปลูกพืชน้ํามันกับพืชอาหาร ดวยการจัดโซนการปลูกพืชน้ํามันและพืชอาหารใหชัดเจนและสอดคลอง
กับความตองการของตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัตถุดิบและลดตนทุนการผลิตเอทานอล
และไบโอดีเซล รวมทั้งการปรับปรุงสายพันธุพืชน้ํามันและการเพิ่มผลผลิตตอไรใหมีประสิทธิผลสูงสุด
ตลอดจนการควบคุมการสงออกวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล
๓.๖ ริเริ่ม โครงการวิสาหกิจพลังงานไตรภาคีแ ละระบบพัน ธะเกษตรสัญญา(Contract
Farming) โดยนํารูปแบบการบริหารจัดการรวมไตรภาคี ภาคเอกชน ภาครัฐและภาคเกษตรเปนแนวทาง
ดําเนินโครงการวิสาหกิจพลังงาน ภายใตระบบพันธะเกษตรสัญญา (Contract Farming) เพื่อเปน
หลักประกันรายไดของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและพื้นที่ที่ไมไดใชประโยชน
๓.๗ ริเริ่มจัดตั้งองคกร “พันธมิตรพลังงานชีวภาพแหงเอเชีย”
๔. นโยบายพลังงานสะอาด
๔.๑ กําหนดใหร ถราชการและรถบริก ารสาธารณะใชพลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิ ษ
ทางอากาศ
๔.๒ สนับสนุนการใชกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดกาซเรือนกระจก และแกไข
ปญหาโลกรอน
๔.๓ สงเสริมใหมีการใชเชื้อเพลิงที่สะอาด เชน กาซธรรมชาติ ในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงงานหนาแนน และในโรงไฟฟาเพื่อทดแทนน้ํามันเตา รวมทั้งเรงดําเนินการ
ขยายการใชกาซธรรมชาติใ นยานพาหนะในเชิงพาณิช ย เพื่อชวยลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ๆ ในภูมิภาค

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

๕. นโยบายการไฟฟา
๕.๑ ทบทวนเปาหมายกําลังการผลิตไฟฟาสํารองตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย ๒๕๕๐ - ๒๕๖๔ (PDP ๒๐๐๗) ใหม ใหถูกตอง แมนยําเพื่อไมใหเปนการลงทุนที่สูง
เกินความเปนจริงและตองสํารองกําลังการผลิตไฟฟาไมต่ํากวารอยละ ๑๕ เพื่อความมั่นคงดานไฟฟา
๕.๒ ปรับปรุงแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ๒๕๕๐ - ๒๕๖๔ (PDP
๒๐๐๗) โดยใหมีการศึกษาแผนพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย
๕.๓ ปรับเพิ่มเปาหมายการผลิตของผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ในแผน
พัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย ๒๕๕๐ - ๒๕๖๔ (PDP ๒๐๐๗) โดยเรงรัดโครงการการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ําและพลังงานความรอนใตพิภพ
๕.๔ กํา หนดมาตรการสนั บ สนุ น การผลิ ต ไฟฟ า ในรู ปแบบพลั งงานความร อ นร ว ม
ในโรงงานตาง ๆ
๕.๕ สงเสริม สนับสนุน ให กฟผ. รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชนในการผลิตไฟฟาและกาซจากขยะ
๕.๖ ดํารงฐานะ กฟผ. เปนผูผลิตไฟฟาไมนอยกวารอยละ ๕๐ เพื่อการรักษาความมั่นคง
ดานพลังงานและความเหมาะสมของราคาไฟฟา
๖. นโยบายการแสวงหาและพัฒนาแหลงพลังงานใหม
๖.๑ สงเสริม รัฐ วิสาหกิจและบริษัทคนไทย แสวงหาและลงทุนหรือรวมลงทุนแหลง
พลังงานใหมหรือโครงการผลิตไฟฟาในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก
๖.๒ เรงรัดดําเนิน การเจรจาพื้น ที่ทับซอนกับประเทศเพื่อนบานเพื่อรวมพัฒนาแหลง
พลังงานใหม
๖.๓ เรงดําเนินการเปดสัมปทานเพื่อสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานใหมภายในประเทศ
ทั้งบนบกและในทะเล
๗. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
๗.๑ บริหารราคาน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใหราคาสะทอนถึงตนทุนและราคาที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกลไกตลาด โดยคํานึง ถึงภาวะเศรษฐกิ จภายในประเทศควบคูกั บสถานะขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
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๗.๒ ปรับปรุงโครงสรางอัตราคาไฟฟา ทั้งราคาขายปลีกและราคาขายสง เพื่อใหสะทอนถึง
ตนทุนที่แทจริง
๗.๓ สงเสริมการขนสงทางทอสําหรับน้ํามันและกาซ แยกกิจการทอกาซธรรมชาติให
เปนอิสระ และอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการที่รัฐแตงตั้ง
๗.๔ กําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคากาซธรรมชาติและคาผานทอใหมีความเปนธรรม
และพัฒนาระบบการกํากับดูแลใหมีความชัดเจนและโปรงใส
๗.๕ ปรับปรุงระบบการซื้อขายกาซธรรมชาติใ นปจจุบัน จากระบบที่เปน การผูกขาด
การซื้อก าซธรรมชาติจากแหลงตา ง ๆ เพียงรายเดียว เปน ระบบที่เพิ่มทางเลือ กใหมีผูซื้อ และขาย
กาซธรรมชาติมากขึ้น เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมในการซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงตาง ๆ
๗.๖ ปรับปรุงโครงสรางราคาขายกาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว ใหเปน ธรรม
เพื่อลดภาระคาครองชีพของประชาชน
๗.๗ ปรับปรุงการใชกองทุน เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเปน กลไกในการสราง
แรงจูงใจใหกับโครงการทางดานการอนุรักษพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
๗.๘ เรงดําเนินการอนุรักษพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม
๗.๙ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานประสิทธิภาพการใชพลังงานและการอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งการนําเอาผลการวิจัยไปใชในโรงงาน อาคารและครัวเรือน
๗.๑๐ บรรจุหลักสูตรการอนุรักษพลังงานและประสิทธิภาพการใชพลังงานในสถานศึกษา
๗.๑๑ เรงรัดใหมีการกําหนดมาตรฐานการทดสอบ และมาตรฐานระดับประสิทธิภาพ
การใชพลังงานขั้นต่ําของเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ รวมทั้งการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และสงเสริมใหมีการผลิตเครื่องมืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพ การใชพลังงานสูง และการผลิตอุปกรณ
หรือวัสดุที่ชวยใหเกิดการอนุรักษพลังงาน
๗.๑๒ สงเสริมบทบาทขององคกรปกครองทองถิ่น องคกรเอกชนและภาคประชาชนใน
การอนุรักษพลังงานและการประหยัดพลังงาน
๗.๑๓ สนับสนุนองคกรปกครองทองถิ่นจัดตั้งศูนยประสิทธิภาพพลังงาน ใน ๗๖ จังหวัด
ทั่วประเทศ เพื่อเปน แหลงสาธิตอุปกรณอนุรักษพลังงาน และใหบริการขอมูลขาวสาร ตลอดจน
การฝกอบรมแกประชาชนและผูสนใจในทองถิ่น
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๗.๑๔ กําหนดหลักเกณฑการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
สําหรับยานยนต โรงงานและอาคารใหม
นโยบายดานการคมนาคม ขนสงและโลจิสติกส
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในปจจุบันจําเปนตองมีการวางโครงสรางพื้นฐานที่เขมแข็ง
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทางการแขงขันของชาติ ในระยะเวลาหลายปที่ผานมา การวางโครงสราง
การขนสง และโลจิสติกสดังกลาวของไทยเปนไปดวยความลาชาและขาดการวางแผนที่ดี จนทําใหเกิด
ความเสียหายมูลคามหาศาลในทางเศรษฐกิจ สูญเสียงบประมาณของรัฐ และสูญเสียความไดเปรียบ
ทางการคาของภาคเอกชนไทย อีกทั้งประเด็นปญหาดังกลาวไดสรางความเสียหายเชิงสังคมและสิ่งแวดลอม
ดังเชน อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้นและความรุนแรงในมลพิษทางอากาศจากการเพิ่มขึ้นของการขนสง
ทางถนน
พรรคประชาธิปตยตระหนักถึงความสําคัญของโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ จึงมี
ความตั้งใจพัฒนารูปแบบการขนสงและโลจิสติกสใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมองไปถึง
อนาคตการพัฒนาของประเทศอยางยั่งยืน และผลกระทบรอบดานจากนโยบายดังกลาว เพื่อประโยชน
ของประชาชนทั่วทุกพื้นที่หนวยธุรกิจตาง ๆ และสมาชิกประชาคมโลก
จึงไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. ยกมาตรฐานทางในชนบทเปนถนนคอนกรีตลาดยาง ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร ในหมูบาน
ระหวางหมูบาน ระหวางตําบล ทั่วประเทศ
๒. พัฒนาระบบโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส (E-Logistics)
๓. ปฏิรูประบบรางและองคกรการรถไฟ โดย
๓.๑ สรางรถไฟรางคูครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
๓.๒ ขยายโครงขายรถไฟสายใหมสูภูมิภาค
๓.๓ ขยายโครงขายรถไฟชานเมืองเขาสูกรุงเทพมหานคร
๓.๔ สรางโครงขายรถไฟเชื่อมโยงจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
๓.๕ ปฏิรูปองคกรรถไฟ โดยแยกกิจการกอสรางโครงสรางพื้นฐานกับกิจการบริหาร
ทรัพยสินและธุรกิจออกจากกัน
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๔. เรงรัดการพัฒนาระบบขนสงมวลชน
๔.๑ เรงรัดการกอสรางรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔.๒ ขยายเสนทางแอรพอรต ลิงก จากสถานีรถไฟมักกะสันไปสนามบินดอนเมือง
๔.๓ ปฏิรูปองคกรและการบริการขนสงมวลชนในกรุงเทพ เขตปริมณฑลและตางจังหวัด
๕. ปฏิรูประบบการขนสงทางน้ําและองคกรขนสงทางน้ํา โดย
๕.๑ พัฒนาทาเรือแหลมฉบังเปนประตูการคาระดับภูมิภาค
๕.๒ เพิ่มสัดสวนการขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศและชายฝง
๕.๓ จัดตั้งองคกรบริหารการขนสงทางน้ํา
๕.๔ สรางโครงขายการขนสงทางน้ําเชื่อมโยงระบบขนสงอื่น ๆ
๕.๕ กอสรางและปรับปรุงสถานีขนสงสินคาทางลําน้ําในแมน้ําสายสําคัญและชายฝง
๖. พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกสทางดานอากาศ โดย
๖.๑ พัฒนาสนามบินอูตะเภาเปนศูนยกลางการซอมบํารุงอากาศยาน
๖.๒ พัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินของเอเซีย
๖.๓ สงเสริมสนามบินดอนเมืองใหดําเนินกิจการตาง ๆ ไดอยางเต็มศักยภาพ
๖.๔ ใหสนามบินหลัก เชน เชียงใหม หาดใหญ และดอนเมือง เปนศูนยกลางการขนสง
ทางอากาศ สําหรับการขนสงสินคาทางอากาศไปตลาดตางประเทศ
๗. พัฒนาโครงขายถนนและสถานีบรรจุและแยกสิน คากลอง เพื่อเชื่อมโยงระบบขนสง
หลายรูปแบบอยางตอเนื่องทั้งภายในและตางประเทศ
๗.๑ บริหารจัดการระบบขนสงหลายรูปแบบในประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
๗.๒ สรางระบบโครงขายถนนมอเตอรเวยและถนนยุทธศาสตร
๗.๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงทางหลวงสายประธานและสายหลักใหเชื่อมโยงและ
เขาถึงพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินโครงการถนนสี่ชองจราจรระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ และ
ขยายโครงขายถนนมอเตอรเวย
๗.๓ จัดใหมีสถานีบรรจุและขนสงสินคา และศูนยกระจายสินคาในภูมิภาค
๘. พั ฒ นาระบบการขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ๕ ภู มิ ภ าค (กลาง เหนื อ ใต ตะวั น ออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ) และเชื่อมโยงการขนสงและการคาชายแดน โดย
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๘.๑ พัฒนาระบบขนสงมวลชนในเมืองหลักของภูมิภาค
๘.๒ พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคาผานแดน
๘.๓ ผลักดันการดําเนินงาน การตรวจรวมจุดเดียวรวมกับประเทศเพื่อนบาน ตามดานชายแดน
เชน ดานหนองคาย แมสอด มุกดาหาร สระแกว ดานสิงขร ชองเม็ก เปนตน
๘.๔ สงเสริมใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบโลจิสติกสรวมกันกับประเทศ
เพื่อนบาน
๘.๕ พัฒนาพื้นที่แวดลอมดานมุกดาหาร แมสอด เพื่อสามารถใชประโยชนจากถนน
สายเสนทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor)
๘.๖ ดํา เนิน โครงการสะพานเศรษฐกิ จ (Land Bridge) ในภาคใต เชื่ อมอ าวไทย
และอันดามัน
๙. พัฒนาบุคลากรโลจิสติกสและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดย
๙.๑ จัดตั้งคณะกรรมการการขนสงและโลจิสติกสแหงชาติ สํานักงานกองทุนสงเสริม
ประสิทธิภาพการขนสงและโลจิสติกสและแผนแมบทการขนสงและโลจิสติกส
๑๐. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ กระบวนการบริหารและการใหบริการ โดย
๑๐.๑ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบการขนสงสิน คาทางราง ทางถนน ทางน้ํา และ
ทางอากาศ
๑๐.๒ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรและสรรพากร
๑๐.๓ ออกกฎหมายลําดับรอง ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
๑๐.๔ ออกกฎหมายรองรับธุรกิจใหบริการโลจิสติกส
นโยบายดานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พรรคประชาธิปตยมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสงเสริมการลงทุน และกระตุน
เศรษฐกิจเปนการเฉพาะ โดยจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้
๑. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมขาว ครบวงจร
๒. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมน้ําตาล ครบวงจร
๓. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมยางพารา ครบวงจร
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๔. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ครบวงจร
๕. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ครบวงจร
๖. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสะอาด อีสเทิรนซีบอรด
๗. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลาดกระบัง
๘. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
๙. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การคาชายแดน ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
นโยบายดานการพาณิชยและการกําหนดกติกาการแขงขันที่เปนธรรม
การสงเสริมและสรางสรรคทางดานการพาณิชย และการกําหนดกติกาการแขงขันทางการคา
ที่เปนธรรมเปนเปาหมายสําคัญที่พรรคประชาธิปตยจะตองดําเนินการใหมีผลอยางจริงจังเปนรูปธรรม
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. สงเสริม สนับสนุน ใหภาคเอกชนเปน ผูนําในทางธุรกิจการคาทั้งในและตางประเทศ
โดยรัฐเปนผูสงเสริม สนับสนุนและปรับบทบาทภาครัฐจากการควบคุมเปนผูกํากับ ดูแล
๒. การออกกฎหมายคาปลีกเพื่อกํากับ ดูแลธุรกิจคาปลีกอยางเปนระบบ โดยใหธุรกิจรายใหญ
และรายยอยอยูรวมกันอยางยั่งยืน
๓. ทบทวนขอตกลงเอฟทีเอที่มีปญหาทั้งที่กําลังอยูระหวางการเจรจาและที่เจรจาไปแลว โดยเนน
การมีสวนรวมของภาคประชาชน กําหนดมาตรการการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ และนําเขาสูกระบวนการ
พิจารณาของรัฐสภา
๔. บังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเร็ว รวมทั้ง
เรงออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวของโดยเร็ว เพื่อการแขงขัน ทางการคาที่เปน ธรรม ปองกันการผูกขาด
และปองกันการเอาเปรียบผูบริโภค
๕. ปรับปรุงมาตรการบริหารการนําเขาเพื่อปองกันการทุมตลาดและสิน คาไมไดมาตรฐาน
จากตางประเทศ
นโยบายดานอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมของประเทศไดพัฒนามาตามลําดับ กลาวไดวามีสวนเพิ่มรายไดใหแกประเทศชาติ
เปน อย างมาก พรรคประชาธิป ตย จะสงเสริ มการลงทุน ที่ มีป ระสิท ธิภาพ สอดคลอ งกั บศั กยภาพ
ทรัพยากรของประเทศ และเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการลงทุน จะไมดําเนินการแขงขัน กับธุรกิจ
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ภาคเอกชนในกิจการที่ไมจําเปน จะกําหนดใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในดาน
มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ทั้งจะสนับสนุน และสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม และ
สนับสนุนการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่กระจายไปยังภูมิภาคตาง ๆ
โดยไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. สรางความแข็งแกรงใหกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะไดแขงขันกับคูตอสูในตลาดโลกได โดย
๑.๑ รวมกับภาคเอกชนกําหนดมาตรการแกไขปญหาแตละอุตสาหกรรมใหตรงจุด
๑.๒ ออกมาตรการดูแลเปนพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและมีธุรกิจตอเนื่อง
ในประเทศมาก เพราะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกวาง
๑.๓ เรง ผลิต บุคลากรดานอาชี วะตามความตองการของตลาดแรงงานอุต สาหกรรม
รวมถึงเพิ่มคาตอบแทนให และกําหนดหลักสูตรใหสามารถตอยอดระดับปริญญาได
๑.๔ เพิ่มความรวมมือในภูมิภาคในการผลิตสินคาและอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยผาน
การเจรจาระหวางประเทศเพื่อแขงขันกับประเทศใหญ
๑.๕ สงเสริมการผลิตเครื่องจักรภายในประเทศโดยอาจรวมทุนกับบริษัทผลิตเครื่องจักร
ในตางประเทศ และเนนการถายทอดเทคโนโลยี
๑.๖ จัดตั้งกลไกประสานงานการระดมทุนและประกันความเสี่ยง สําหรับอุตสาหกรรม
ที่ลงทุนในดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)
๒. ปรับปรุงมาตรฐานการใหสินเชื่อและขยายขอบเขตการดําเนินการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
ของธนาคาร เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตลอดจนใหมีการบริการอยางทั่วถึง
ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยใชเครือขายธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย
๓. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่มีความสอดคลอง
กับศักยภาพในแตละพื้นที่
๔. ใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในดานคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ
และมาตรฐานความปลอดภัยภายในสถานประกอบการและสิ่งแวดลอม
๕. เรงปรับโครงสรางภาษีนําเขาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
นโยบายดานการเกษตรและเกษตรแปรรูป
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ขณะที่ภาคเกษตรกรรมเปนภาคที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญยังตกอยูในวงจรความยากจนไมมีที่สิ้นสุด เพราะตองเผชิญ
กับปญหาภัยธรรมชาติ ความผันผวนของราคาสินคาการเกษตร ปญหาผลผลิตดอยคุณภาพและปญหา
ทางดานผลิตผล ขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ขาดปจจัยการผลิต ตลอดจนประสบภาวะ
หนี้สินตอเนื่อง ขณะที่การแปรรูปสินคาเกษตรก็มีปญหาอยางตอเนื่องในเรื่อง เทคโนโลยีที่ไมทันสมัย
มีผลกระทบตอมูลคาเพิ่ม ทั้งประสบปญหาขอจํากัดทางการตลาดและการถูกกีดกันทางการคาระหวางประเทศ
พรรคประชาธิปตย จึงถือเปนนโยบายสําคัญอยางยิ่งที่ตองเรงแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจัง
และเปนระบบ เพื่อดึงเกษตรกรใหหลุดพนจากความทุกขยากโดยเร็ว จึงไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. ดานปจจัยการผลิตจะดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ พัฒนาปรับปรุงพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูง และเหมาะแกการแปรรูป
๑.๒ ลงทุนขยายระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
๑.๓ ขยายพื้น ที่ ช ลประทาน สร า งอ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดกลางและเล็ก ตลอดจนระบบ
การกระจายน้ํา
๑.๔ จัดใหมีการประกันภัยพืช ผลทางการเกษตรที่สําคัญ เพื่อเปนการประกัน ตน ทุน
ใหเกษตรกร
๑.๕ จัดที่ดินทํากินใหเกษตรกรยากจนที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเอง และเรงรัดการออก
เอกสารสิทธิแกเกษตรกรยากจนที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลว
๑.๖ จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมูบานและชุมชน เพื่อเพิ่มการจางงาน
เปน แหลงทุนหมุน เวียน ชวยเหลือการฝกอาชีพ และชวยเหลือดานปจจัยพื้น ฐานทางการผลิต เชน
เมล็ดพันธุ ปุย เครื่องอบ เครื่องจักรกลทางการผลิต ลานตากผลผลิต โรงสีขาวและหองเย็น เปนตน
๑.๗ ปรังปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ
๒. ดานการผลิตจะดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ สงเสริม สนับสนุนเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตร และเปนการลด
การนําเขาปุยเคมี ตลอดจนจัดใหมีมาตรฐานสินคาเกษตรพรอมระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เพื่อสงเสริมการสงออกและคุมครองผูบริโภคในประเทศ
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๒.๒ กําหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ในแตละพื้น ที่ของการผลิตพืชแตละชนิดใหชัดเจน
เพื่อเปนฐานของอุตสาหกรรมทางการเกษตร
๒.๓ ปฏิรูปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใหสอดรับกับโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีทั้งดานการผลิต การบริหารจัดการและดานอื่น ๆ เพื่อสรางเกษตรกรยุคใหม
๒.๔ พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนสงผลผลิต เพื่อใหสามารถนําผลผลิตสู
ตลาดได โดยไมสูญเสียคุณภาพ
๒.๕ สนับสนุนงบประมาณใหสถาบันการศึกษาทองถิ่น จัดทําการวิจัยเชิงประยุกตรวมกับ
กลุมเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่อง การใชพันธุ ปุย น้ําใหสัมพันธกับคุณสมบัติของดินในพื้นที่
เพาะปลูก
๓. ดานการแปรรูปและอุตสาหกรรมตอเนื่องจะดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหสูงที่สุด โดยให
แรงจูงใจทางดานภาษี
๓.๒ สรางความแข็งแกรงของตราสิน คา สําหรับสิน คาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
ในตลาดโลก โดยการสนับสนุนอยางเต็มที่จากภาครัฐ
๓.๓ จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตรแบบครบวงจร
ตั้งแตการผลิตจนถึงการแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมปลายน้ํา และการสงออกอยางเปนระบบ
๓.๔ ปรับกระบวนการทางศุลกากรใหรองรับการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ไดอยางรวดเร็ว และตนทุนต่ํา
๓.๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนเงินทุนพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปรรูป
ขั้นตนของสินคาเกษตร อาทิ ลานตากมันเสน โรงสีขนาดเล็ก โรงอบบมลําไย มะมวง เครื่องจักร
ทําทุเรียนกวน สับปะรดกวน เปนตน
๔. ดานการตลาดจะดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ สงเสริมการขายของเกษตรกร โดยมีการคัดเกรดผลผลิตเพื่อรายไดที่มากขึ้น
๔.๒ สงเสริ มการวิ จัยและพัฒ นา เพื่ อสรางจุดขายใหกับ ผลผลิต ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร เชน การระบุปริมาณอะมีโรส ของขาวไวในฉลาก เพื่อสรางจุดขายและเพิ่ม
มูลคา เปนตน
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๔.๓ จัดระบบการขนสงผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ โดยบูรณาการการขนสงทางราง
ทางถนน ทางน้ํา เพื่อลดตนทุนใหต่ําที่สุด และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยางเปนระบบ
๔.๔ ใหสนามบินหลัก เชน เชียงใหม ดอนเมือง หาดใหญ เปนศูนยกลางการขนสง
ทางอากาศสําหรับการขนสงสินคาทางอากาศไปตลาดตางประเทศ
๔.๕ สรางตลาดกลางเพื่อการคาสงและคาปลีกสินคาเกษตรในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อชวยกระจายผลผลิตจากผูผลิตใหถึงผูบริโภคในประเทศอยางรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะผัก ผลไม
และดอกไม
๔.๖ พัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหเขมแข็ง เพื่อสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร
ของประเทศ
๔.๗ สรางเสถียรภาพดานราคาขั้นต่ําพืชพลังงาน เชน ออย ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง
เปนตน
๔.๘ ใหมีสินเชื่อเพื่อการตลาดผลผลิตทางการเกษตร โดยใชผลผลิตเปนหลักประกันเงินกู
๔.๙ ขยายตลาดสินคาผลผลิตทางการเกษตรอยางเปนระบบ ใหครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก
๔.๑๐ สนับสนุนใหมีกลไกการคาปลีก คาสงและศูนยกระจายสินคาไทยในตลาดตางประเทศ
เพื่อขยายตลาดสินคาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
๔.๑๑ สงเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) เพื่อเปนการประกันรายได
ใหเกษตรกรดวยการกําหนดอัตราผลตอบแทนที่เปนธรรมแกเกษตรกรที่รวมโครงการ
๕. ดานการประมงจะดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ ปรับปรุงกฎหมายและเขตจับสัตวน้ําใหชัดเจนระหวางประมงเพื่อการพาณิชย และ
ประมงชายฝง และบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด
๕.๒ สนับสนุนการใชไบโอดีเซล กาซธรรมชาติ (CNG) กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
สําหรับอุตสาหกรรมประมง
๕.๓ ลดภาษีสรรพสามิต และลดเงินเก็บเขากองทุนน้ํามันสําหรับประมงชายฝง
๕.๔ สรางเครือข ายความรวมมือดานการประมงในระดั บนานาชาติ เพื่อสนับสนุ น
เรือประมงไทยไปจับสัตวน้ําในเขตนานน้ําตางประเทศอยางถูกกฎหมาย
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๕.๕ สนับสนุนประมงไทยไปมีสัม ปทานจับสัตวน้ําในตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย
เปนตน
๖. ดานปศุสัตวจะดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ จัดใหมีโครงการปศุสัตวอินทรียครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ พัฒนาโครงการอนุรักษสัตวพันธุไทย เชน สุนัขพันธุบางแกว แมวไทย ไกช น
โคพื้นเมือง ควายพื้นเมือง เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
๖.๓ ศึก ษาและเร ง วิ จั ยเพื่ อ หาวิธี ป อ งกั น โรคระบาดสั ต ว เพื่ อ ใหป ระเทศไทยเป น
เขตปลอดโรคระบาดสัตว
นโยบายดานภาคบริการและการทองเที่ยว
นอกเหนือจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมแลว ภาคบริการการทองเที่ยวก็เปนอีกภาคหนึ่ง
ซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาใหเปนเสาหลักทางดานเศรษฐกิจของประเทศได พรรคประชาธิปตย
เห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยวใหกาวล้ําเปนผูนําในตลาดโลก จึงไดกําหนด
นโยบายไว ดังนี้
๑. เพิ่มสัดสวนของภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลาย
ของธุรกิจการบริการ เพิ่มมูลคาเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือทั้งในดาน
คุณภาพและความรูดานภาษา เชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปน
Cluster เชน เชื่อมธุรกิจดานสุขภาพ อาหารและการทองเที่ยวเขาดวยกัน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย
ไมใหขัดแยงกันเองและมีลักษณะเปนสากล
๒. สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน โดยรักษาและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเดิมที่มีอยูแลว ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและเสริมสรางแหลงทองเที่ยวโดยมนุษย โดยกําหนดจุดขายของแตละภาค แตละกลุมจังหวัด
ใหมีความเหมาะสม เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชน การกําหนดใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครที่ทรงเสนห
กลุมจังหวัดอันดามันเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก ภาคเหนือเปนศูนยกลางอารยธรรม
ลานนา ภาคอีสานเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรมและชายแดน
ภาคกลางเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่อาศัยฐานของการเปนเมืองอารยธรรม มรดกโลก มรดกธรรมชาติ
เปนตน
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๓. พัฒนามาตรฐานการบริการดานทองเที่ยว โดย
๓.๑ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน
มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว มาตรฐานการเดินทางทั้งทางบก น้ํา และทางอากาศ มาตรฐานธุรกิจจําหนาย
สินคาที่ระลึก มาตรฐานที่พัก โรงแรม เปนตน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ
การทองเที่ยวในประเทศ
๓.๒ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งหมด เพื่อให
เปนบุคลากรที่มีความพรอมในการใหบริการในทุกดาน เชน พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทนําเที่ยว
มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร - ภัตตาคาร พนักงานรถนําเที่ยว เปนตน
๓.๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ความปลอดภัย
กับนักทองเที่ยวและผูเกี่ยวของ รวมตลอดจนปรับปรุงคาธรรมเนียม และคาบริการของหนวยงานของรัฐ
ใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน
๔. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดย
๔.๑ สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการตลาด
๔.๒ สนับสนุนการสรางจุดขายดานการทองเที่ยวอยางจริงจังตอเนื่อง เชน การสงเสริม
ใหประเทศเปนศูนยกลางของการประชุมระหวางประเทศ เปนศูนยกลางของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดยเนนการประชาสัมพันธใหนานาชาติทราบถึงความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน ความพรอม
ทางดานบริการและความสวยงามของประเทศอยางตอเนื่อง
๔.๓ สนับสนุนใหมีการจัดการทองเที่ยวชุมชนยั่งยืน (Sustainable Community) โดยสงเสริม
ใหภาคปกครองสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทหนาที่ตอการพัฒนา และสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืนรวมกัน
๕. การปรับปรุงกฎหมาย
๕.๑ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งหมดใหมีความทันสมัย สามารถสงเสริม
และกํากับ ดูแลใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศสามารถพัฒนาใหทัดเทียมกับนานาประเทศ
๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพของเจาหนาที่ของรัฐ ใหกํากับดูแลและการบังคับ ใชกฎหมาย
อยางเครงครัด
๖. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดานการทองเที่ยวในภูมิภาคตาง ๆ
๗. พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร โดย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

๗.๑ จัดใหมีหนวยงานใน BOI ดูแลเปนการเฉพาะสําหรับการเขามาถายทําภาพยนตร
สารคดี โฆษณาของทีมงานจากตางประเทศ เพื่อผลประโยชนในการสนับสนุนการถายทําเพื่อการสงออก
๗.๒ จัดใหมีศูนยบริการครบวงจร (One Stop Service) แกผูที่เขามาผลิตและถายทํา
ภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา และรายการโทรทัศนในประเทศไทย
๗.๓ จัดใหมีหนวยงานเฉพาะในการดูแลและสงเสริมภาพยนตรไทย
๗.๔ สงเสริม สนับสนุ น การจัดตั้ง “กองทุน เอกชนพั ฒนาและสงเสริม อุตสาหกรรม
ภาพยนตร ” เพื่อ ทํ าการตลาดดึง ดู ดที ม งานถ า ยทํ าจากต า งประเทศและสร า งตลาดภาพยนตรไ ทย
ในตางประเทศ
๗.๕ สงเสริมใหเกิดสภาภาพยนตร
นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศผิดพลาดมาเปนเวลานาน ทําใหประเทศไทย
ตกลงมาอยูในลําดับรั้งทายในการจัดลําดับศักยภาพการแขงขันทางวิทยาศาสตรโดยองคกรระหวางประเทศ
ตัวอยาง เชน ในป ๒๕๔๔ อยูในลําดับที่ ๔๙ จาก ๔๙ ประเทศ และในป ๒๕๔๙ อยูในลําดับ
ที่ ๕๓ จาก ๖๑ ประเทศ นอกจากนี้ เงินลงทุนดานการศึกษาขั้นสูงและดานการวิจัยไมไดกอใหเกิด
การพัฒนาดานเศรษฐกิจเทาที่ควร
ถาเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเซีย เชน เกาหลีใต สิงคโปร จีน และอินเดีย เมื่อ ๔๐ ป
กอนนั้นความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรไมแตกตางจากไทยมากนัก แตในปจจุบัน ประเทศดังกลาว
ไดล้ําหนาประเทศไทยไปไกลมาก สามารถนําผลการลงทุนทางการศึกษากลับมาเปนรายไดพัฒนาประเทศ
ไดอยางมหาศาล ประเทศไทยไมไดขาดคนเกง แตขาดนโยบายและการบริหารจัดการที่จะนําคนเกง
มาทําประโยชนใหประเทศและประชาชน
พรรคประชาธิปตยจึงมีนโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยมีเปาหมายหลัก ๔ ขอ คือ
๑. พัฒนาวิทยาศาสตรเพื่อสรางงาน เพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. เพิ่มมูลคาของผลผลิตทางดานเกษตรและเกษตรแปรรูป
๓. ขยายงานอุตสาหกรรมหนัก เชน การตอเรือ และรถที่ใชพลังงานทดแทน
๔. เพิ่มงานวิจัยพัฒนาดานสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทนและการแกปญหาโลกรอน
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พรรคประชาธิปตยมีนโยบาย ดังนี้
๑. ใหมีคณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติทําหนาที่กําหนดนโยบาย จัดทํา
งบประมาณและติดตามประเมินผล
๒. ปฏิรูป การวิ จัยพัฒ นาแบบครบวงจรที่ใ หผ ลทางเศรษฐกิจ ชวยสรางงาน เพิ่ม มูลค า
และเพิ่มรายได โดยเปนการวิจัยที่กอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม เชน ยา เคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย ปศุสัตว อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และการเพิ่มมูลคาของผลผลิตทางดานเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
๓. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อไปใชในการขยายงานอุตสาหกรรมหนัก เชน
การตอเรือ ตูรถไฟ ตูรถไฟฟา และรถที่ใชพลังงานทดแทน เปนตน
๔. เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน โดยมีตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม เชน เพิ่มผลงาน
ตีพิมพในวารสารชั้นนําของนานาชาติ เพิ่มจํานวนการจดสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ มอบรางวัล
แกนักวิจัยที่มีผลงานเปนที่ยอมรับของนานาชาติ สนับสนุนการตอยอดงานวิจัยไปสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
และเลื่อนลําดับของศักยภาพการแขงขันทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยใหสูงขึ้นอยางนอย ๘ ลําดับ
ภายใน ๔ ป
๕. สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทนและการแกปญหา
โลกรอน
นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปจจุบันการใหบริการดานโทรคมนาคมของไทยยังมีสภาพการแขงขันในลักษณะกึ่งผูกขาด
โดยผูใหบริการรายใหญเพียงไมกี่ราย ทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
เปนผลทําใหเกิดการสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากอัตราคาบริการที่สูงกวาความเปนจริง รวมทั้ง
มีผลทางออมที่ทําใหตนทุนของภาคการผลิตและภาคบริการอื่น ๆ สูงตามไปดวย ทั้งยังจํากัดการเขาถึง
บริการโทรคมนาคมของประชาชนสวนใหญของประเทศ
พรรคประชาธิปตยมุงสรางสังคมแหงโอกาสและความสามารถ โดยสรางเศรษฐกิจที่อยูบนฐาน
ของความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในการใหประชาชน ชุมชน
และองคกรตาง ๆ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางทั่วถึง
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พรรคประชาธิปตยไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก ๆ ดาน เชน E - Commerce, E - Industry, E - Government, E Society และ E - Education
๒. จัดสรางโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ใหประชาชนทั่วไปสามารถมีและใชโครงขายสื่อสารโทรคมนาคม เชน คูสายโทรศัพท เครือขายอินเตอรเน็ต
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดชองวางการเขาถึงทรัพยากรของรัฐในอัตราคาบริการที่เหมาะสมและ
เปนธรรม
๓. สนับสนุนองคกรอิสระที่กํากับดูแลระบบโทรคมนาคม (กสทช.) ใหสามารถออกกฎ ระเบียบ
ในการกํากับ ดูแลและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมใหรวดเร็วตอ
ความตองการของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
๔. สนับสนุนใหมีกลไกการตรวจสอบผูใหบริการ เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค
ไมใหถูกเอาเปรียบจากผูใหบริการ เชน การจัดตั้งองคกรมหาชนเพื่อดูแ ลและคุมครองผลประโยชน
ของผูใชงานโทรคมนาคมตาง ๆ โดยเฉพาะ
นโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง
การดําเนินชีวติ แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
พรรคประชาธิปตยซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณประโยชนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณอยางมีเหตุผลทั้งในดานการผลิต
และการบริโภค ตลอดจนสรางภูมิคุมกันใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน โดยพรรคประชาธิปตย
จะใหความสําคัญกับการสรางฐานรากของเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและ
ทรัพยากรในมิติตางๆ อันจะสงผลไปสูการพัฒนาประเทศที่ยืนอยูบนขาของตนเองไดอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พรรคประชาธิปตยจึงไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. จัดตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงแหงชาติเพื่อดําเนินการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางจริงจัง
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๒. จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มการจางงาน เปนแหลงทุนหมุนเวียน ชวยเหลือ
การฝกอาชีพ และชวยเหลือดานปจจัยพื้นฐานทางการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุย เครื่องอบ เครื่องจักรกล
ทางการผลิต ลานตากผลผลิต โรงสีขาวและหองเย็น เปนตน
๓. สนองโครงการพระราชดําริทุกโครงการใหจริงจังและเปนรูปธรรม
นโยบายดานรัฐวิสาหกิจ
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนกันยายน ๒๕๔๘ ระบุวา
รัฐวิสาหกิจมีจํานวน ๕๙ แหง มีพนักงานประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ คน มีสินทรัพย ๕,๕๐๕,๙๔๑ ลานบาท
มี ร ายได ๑,๒๘๐,๖๒๐ ล า นบาท กํ า ไรสุ ท ธิ ๑๓๕,๗๒๙ ล า นบาท และนํ า รายได ส ง ภาครั ฐ
๑๑๖,๓๖๔ ลานบาท คิดเปน ๑๐% ของงบประมาณแผนดิน
สภาพปญหาที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจก็คือ ประสิทธิภาพในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับเอกชน สงผลตอการแขงขัน ทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งมีปญหาการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบของนักการเมืองผูมีอํานาจและเจาหนาที่ภายในองคกรเอง อีกทั้งยังมีปญหา
ขาดทุนสะสมในบางรัฐวิสาหกิจ และปญหาการขาดความคลองตัวทางการเงินเพื่อการดําเนินงานและ
ขยายกิจการในรัฐวิสาหกิจขนาดใหญบางแหง
พรรคประชาธิปตยจึงมีนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม ใหกับองคกร
และประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อการจัดบริการสาธารณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประชาชนผูเปนเจาของและ
ผูบริโภคมากขึ้น
๒. ไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เปนกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐที่ผูกขาด อันจําเปนตอ
การดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ
นโยบายดานสังคม
สภาพสังคมไทยคลายกับสังคมประเทศอื่นที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขางมากทั้งในดาน
วัฒนธรรม แนวความคิดและพฤติกรรม ทังนี้ เพราะผลของเทคโนโลยีสมัยใหมใ นยุคโลกาภิวัตน
ไดเนนพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตในดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยละเลยปญหาของสังคมสงผลให
ประเทศประสบภัยวิกฤติตาง ๆ รุนแรงขึ้น และปญหาตาง ๆ ก็สัมพันธกันเปนลูกโซจนแยกไมออกวา
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ปญหาใดมีมากอนหลังหรือปญหาใดจะตองแกไขกอนหรือแกไขทีหลัง ซึ่งโดยรวมแลวปญหาของสังคม
จะตองแกไขพรอมกันไป
ปญหาของสังคมในหลายดานที่จะตองดําเนินการแกไข เริ่มตั้งแตดานการศึกษาซึ่งถือวาเปนเรื่อง
สําคัญเรงดวนเพื่อสรางคนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการและความเจริญกาวหนา
ของประเทศ การพัฒนาดานการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสถานพยาบาล
ที่พอเพียงและใหประชาชนมีหลักประกันดานสวัสดิการอยางทั่วถึง และเสมอภาคเทาเทียมกัน รวมทั้ง
การจัดสวัสดิการแกผูยากไร ผูสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือผูพิการ การเพิ่มประสิทธิภาพและหลักประกัน
ดานสวัสดิภาพแกผูใชแรงงาน
พรรคประชาธิ ปตยจ ะสงเสริม ใหสื่ อมวลชนมีความเป น อิสระและเสรี และปฏิบั ติหนา ที่
อยางตรงไปตรงมาและเปนธรรม การสงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนใหมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสาธารณชนอยางอิสระ
การคุมครองผูบริโภคที่ผานมาคอนขางจะมีปญหาอยูมาก ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ผูบริโภค กฎหมายยังไมคุมครองไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพประชาชนยังถูกเอารัดเอาเปรียบ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็เปนเรื่องหนึ่งที่กําลังมีปญหาอยางมาก ปญหาโลกรอนก็เกิดจาก
การที่ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ซึ่งจําเปนที่ตองรีบแกไข
ปญหาสังคมที่สําคัญเปนอยางมากอีกปญหาหนึ่งที่ตองดําเนินการคือ การสรางสังคมใหเปน
สังคมแหงคุณธรรม ไมใหบคุ คลที่มีอํานาจ มีเงิน มีอิทธิพล เอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวา การสราง
คุณธรรมใหเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท การใหการเมืองเปนการเมืองแหงคุณธรรม ประเด็น
เหลานี้จําเปนตองแกไขปรับปรุงโดยดวนอยางเปนระบบ
พรรคประชาธิปตยมีแนวนโยบายในดานสังคมดังตอไปนี้
นโยบายดานการศึกษา
พรรคประชาธิปตยจะใชการศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน และสรางคนที่มีความรู
คูคุณธรรม จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใหประชาชนไดรับการศึกษาฟรีอยางทั่วถึง เปนธรรมและเปนจริง
จะสนับสนุนการพัฒนาทางดานคุณภาพการศึกษาและจัดหลักสูตรเนื้อหาทางการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศและทองถิ่น จะกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามความพรอมของทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนที่มีรายไดนอยใหไดรับ
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การศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
แลวเพิ่มคาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม
พรรคประชาธิปตย ถือวา การศึ กษาเปน ภารกิจหลักสํา คัญของพรรค ในการสรางคนและ
ในอันที่จะนําสังคมไปสูความเปนสังคมคุณภาพและใหโอกาสอันเทาเทียมกันสําหรับทุกคน
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว พรรคประชาธิปตยจึงมีนโยบายในดานการศึกษา
ดังตอไปนี้
๑. การดูแลทารกในครรภและเด็กกอนถึงวัยเรียน
๑.๑ จัดอาหารเสริม ที่จําเปนตอการเติบโตของสมองและรางกายใหแ กม ารดาและลูก
อยางเพียงพอ
๑.๒ จัดตั้งและสงเสริม สถานดูแ ลเด็กออนในชุม ชน สถานที่ทํางานของราชการและ
สนับสนุนใหสถานประกอบการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยนําคาใชจายมาหักภาษีนิติบุคคลได
เพื่อใหมารดาไดใกลชิดลูกและใหนมลูกในชวงเวลาทํางาน
๑.๓ จั ด ตั้ ง และยกระดั บ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในชุ ม ชน เพื่ อ ให เ ด็ ก สามารถพั ฒ นา
การเติบโตทางสมอง รางกาย จิตใจที่สามารถวัดผลไดจริง
๑.๔ พัฒนาคุณภาพครูเด็กเล็ก ใหสามารถกระตุน การพัฒ นาสมอง และอารมณเด็ก
ไดอยางถูกตอง โดยใหคาตอบแทนที่จูงใจ
๒. การจัดการศึกษาระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ และระดับอาชีวศึกษา
๒.๑ ใหเรียนฟรี ๑๕ ป ตั้งแตอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ โดยจัดคาใชจายสนับสนุน
ทั้งคาเลาเรียน ตํารา วิชาเสริมพิเศษ นม ตลอดจนครูเฉพาะทาง เพื่อใหเด็กไทยทุกคนสามารถเรียนฟรี
ไดอยางมีคุณภาพ
๒.๒ สรางแกนหลักสูตรทุกชวงชั้นปที่เทียบเทามาตรฐานสากล เนนความเกงในดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
๒.๓ ยกระดับอาชีวศึกษาทั้งระบบ โดยปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จอาชีวศึกษา
ใหสูงขึ้นและสอดคลองกับระดับฝมือและทักษะการทํางานจริง โดยภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน หรือ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ) ตองเปน
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ผูนําและแบบอยางของการใชทักษะอาชีวศึกษาเปนเกณฑการกําหนดคาตอบแทน และความกาวหนาในงาน
โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรและจัดระบบการทดสอบระดับฝมือและทักษะ
๓. ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
๓.๑ ขยายกองทุน ใหกูยืม เพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา สําหรับ
บุตรหลานครอบครัวที่ยากจนใหเพียงพอ
๓.๒ สนับสนุนความเปนอิสระในดานวิชาการของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
๓.๓ สงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเทียบเทากับตางประเทศที่พัฒนาแลว
๔. การศึกษาตลอดชีวิต
๔.๑ ปรับบทบาท การศึกษานอกโรงเรียน ใหเปน “สํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต”
๔.๒ จัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่
เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร อุทยานประวัติศาสตร หอศิลป เปนตน
๕. การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
๕.๑ ปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ โดยการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากร เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัยอยางจริงจังและเปนเอกภาพ ตลอดถึงสงเสริมการกระจายอํานาจ
และใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพทางการศึกษา โดยมุงเนน
คุณธรรมนําความรูอยางแทจริง
๕.๒ พัฒนาครูเพื่อใหไดครูดี ครูเกง ลดภาระงานครูที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ใหครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาไดรับผลตอบแทนและสิทธิประโยชนอยางเต็ม ที่ ตลอดจนสงเสริม
ยกฐานะครูเปนวิชาชีพชั้นสูง
๕.๓ พัฒนาหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา โดยเนนการทํากิจกรรม เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษาไดพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห พัฒนาความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และเกิดความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึก
ของความเปนไทย มีระเบียบ วินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
๕.๔ สงเสริม สนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึกและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
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นโยบายดานสาธารณสุข
พรรคประชาธิปตยจะพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจรโดยเนนการเสริมสรางสุขภาพสูความยั่งยืน
ของประชาชน รวมทั้งการจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ โดยผูไมมีหลักประกันหรือผูยากไรจะไดรับการดูแล รักษาฟรี อยางมีมาตรฐาน
เดียวกัน
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณนี้ พรรคประชาธิปตยมีนโยบายในดานสาธารณสุข
ดังตอไปนี้
๑. ใชบัตรประชาชนรักษาฟรี ทั้งที่โรงพยาบาลรัฐและคลินิกเอกชนที่เขารวมโครงการ
ภายในจังหวัดเดียวกัน โดยจัดงบประมาณคารักษาพยาบาลตอหัวไมต่ํากวา ๒,๑๐๐ บาท
๒. ยกระดั บ สถานี อนามัย เป น “โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุข ภาพประจํ า ตํา บล” โดยเน น
การสงเสริมปองกันและฟนฟูสุขภาพ แตยังคงบทบาทดานการรักษาพยาบาลเหมือนเดิม
๓. สงเสริ ม ให องคก รปกครองส วนทอ งถิ่น เป น ผูรั บผิ ดชอบหรือ มีสว นร วมในการผลิ ต
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ดวยการจัดสรรทุน และคัดเลือกบุคลากรในทองถิ่นไปศึกษา
ตามสถาบันตาง ๆ และกลับมาทํางานในทองถิ่นนั้น
๔. ใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศ ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขเชิงรุก และ
มีคาตอบแทน
นโยบายดานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พรรคประชาธิปตยเห็นวา ในชวงหลายปที่ผานมา การพัฒนาประเทศจะมุงเนนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยไมใหความสําคัญกับ “คน” อยางจริงจังเทาที่ควรสงผลใหความเหลื่อมล้ํา
หรือ ชอ งวา งระหวางคนกลุ ม ตา ง ๆ มีม ากขึ้น คนที่ แ ข็ งแรงกวา เปน ผูไ ดเ ปรีย บคนที่ ออนแอกว า
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ ซึ่งตองเผชิญกับปญหานานัปการ แมจะมีความพยายาม
จัดสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อดูแลสวัสดิการประชาชนในขั้นพื้นฐาน เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล
กระนั้นก็ตามก็ยังคงมีชองวางอยูมาก พรรคประชาธิปตยเชื่อวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองสรางระบอบ
สวัสดิการสังคมที่ดี และมั่นคง เพื่อดูแลประชาชนตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย โดยความรวมมือจากทุกฝาย
คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน อยางนอยเพื่อเปนหลักประกันขั้นพื้นฐานใหประชาชนมีสิทธิ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
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เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว พรรคประชาธิปตยมีแนวนโยบายในดาน
สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดังตอไปนี้
๑. จัดใหมีเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งแตอายุ ๖๐ ปขึ้นไป คนละไมต่ํากวา ๕๐๐ บาทตอเดือน
๒. จัดใหมีลานกีฬาทุกหมูบาน ทุกชุมชน
๓. สนับสนุนโครงการดาวเยาวชนดานกีฬา และวิชาการ
๔. สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายดวยมาตรการที่หลากหลาย เชน ปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่ไมเปนธรรม และขจัดการกระทําที่เลือกปฏิบัติตอสตรี
๕. สงเสริมสวัสดิการการออมภาคชุมชน โดยรัฐจัดเงินสมทบใหเทาจํานวนเงินสวัสดิการ
การออมภาคชุมชน เพื่อดูแลสมาชิกทุกคนยามชรา โดยเฉพาะผูที่ไมไดรับการดูแลโดยระบบสวัสดิการอื่น ๆ
๖. จัดใหมีกลไกการดูแลผูพิการ ผูทุพพลภาพอยางเปนระบบ รวมทั้งการจัดทําและปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ทางเทา บาทวิถี เครื่องหมายจราจร และจัดใหมีศูนยบริการผูพิการ
ผูทุพพลภาพครบวงจร เปนตน
๗. จัดใหมีกลไกเสริมสรางสถาบันครอบครัวอยางเปนระบบ
๘. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย ทั้งการเปนผูเชาที่อยูอาศัย
ในราคาที่จายไดและการเปนเจาของที่อยูอาศัย ซึ่งรวมถึงกลุมผูมีรายไดนอยที่ตองการที่อยูอาศัยราคา
ถูกจากรัฐ และกลุม ผูมีรายไดปานกลางที่ตองการซื้อที่อยูอาศัยโดยผอนชําระ แตยังขาดระบบเงิน กู
ระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอยางพอเพียง และโดยมาตรการคุมครองผูบริโภค
๙. ปรับปรุงกฎหมายและระบบการจัดการเคหะภาครัฐ โดยเนนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
อาคาร สภาพชุมชนและการดูแลผูมีรายไดนอยและปานกลางเปนสําคัญ รวมทั้งใหประชาชนที่อยูใน
ระบบการเคหะของรัฐและชุมชนทั่วไปมีสวนรวมพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการโครงการที่จะมีผลกระทบ
ตอการอยูอาศัยและวิถีชีวิตของตน
๑๐. ปรับปรุงการดําเนินการและการใหบริการของกองทุนประกันสังคมและกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ โดยเนนการใหสิทธิประโยชนแกสมาชิก การใหบริการดานสวัสดิการและการเปน
แหลงเงินกูตนทุนต่ําของสมาชิก
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นโยบายดานแรงงาน
พรรคประชาธิ ป ต ย ต ระหนั ก ดี ว า แรงงานเป น ทรั พ ยากรที่ มี ค า ของประเทศ ด ว ยเหตุ นี้
พรรคจึ ง กํา หนดเปา หมายในการจะสนั บ สนุ น ปรับ ปรุง การพั ฒนาแรงงานไทยใหมี ค วามรูมี ฝ มื อ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานและทัศนคติที่เหมาะสม เพิ่มรายไดใหเพียงพอกับความรูและทักษะ
การทํางาน จะใหการคุมครองแรงงานใหมรี ายได ชั่วโมงทํางาน วันหยุด สวัสดิการในดานตาง ๆ เชน
กรณีเจ็บปวย กรณีแรงงานชราภาพ เปนตน พรอมทั้งใหมีหลักประกันที่เหมาะสม ยกระดับการคุมครอง
แรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน สงเสริม การรวมตัวกัน เปนสหภาพแรงงาน จะสงเสริมและ
การอํานวยความสะดวก และคุมครองแรงงานไทยที่จะไปทํางานในตางประเทศ
พรรคประชาธิปตยไดกําหนดนโยบายในดานแรงงานไว ดังนี้
๑. จัดทําแผนแมบทการผลิตกําลังแรงงาน ใหตรงกับความตองการของภาคการผลิตในประเทศ
และความตองการแรงงานไทยในตางประเทศ
๒. จัดให มีกฎหมายดา นความปลอดภั ย อาชี วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ างาน
โดยให มี “กฎหมายว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง สถาบั น คุ ม ครองสุ ข ภาพความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล อ มใน
สถานประกอบการ”
๓. สถานประกอบการที่จางแรงงานกลุมพิเศษ (ผูพิการ, ผูสูงอายุ) จะไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษี
๔. สงเสริมผูสําเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี เขารับการอบรมพัฒนาฝมือกอนเขาสูระบบ
การจางงาน เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
๕. สรางแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชนใหแกนายจางและลูกจางในการพัฒนาฝมอื แรงงาน
เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูในสถานประกอบการ
๖. ยกระดับมาตรฐานการคุมครองแรงงาน ดังนี้
๖.๑ การปรับอัตราคาจางใหเหมาะสมกับความสามารถในการทํางานและสภาวะสังคม
และเศรษฐกิจ
๖.๒ ยกระดับมาตรฐานการคุมครองแรงงานเด็กและสตรี
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๖.๓ ใหสามีลาหยุด เพื่อดูแลภรรยาหลังคลอดบุตรไดเปนเวลาไมเกิน ๑๕ วัน โดยไดรับ
เงินชดเชยคาจางจากสํานักงานประกันสังคม
๖.๔ ยกระดับการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะหลูกจาง เพื่อคุมครองลูกจางที่ถูกเลิกจาง
โรงงานเลิกกิจการ ใหไดรับเงินคาชดเชย
๖.๕ สงเสริมการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้นในสถานประกอบการ
๖.๖ สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อลดชั่วโมงการทํางานใหนอยลง
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงาน
๗. ปฏิรูปการจัดสงแรงงานไทยไปยังตางประเทศ ใหการดูแลครบวงจร
๘. ปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงาน ขยายความคุมครองใหทั่วถึงแรงงานทุกประเภท
๙. ปฏิรูประบบประกันสังคม ใหมีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ โปรงใส และขยายความ
คุมครองถึงบุตรและคูสมรสของผูประกันตนในเรื่องการเจ็บปวย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชนอื่น ๆ เพิ่มเติม
ใหผูประกันตน
๑๐. จัดระบบแรงงานตางดาว โดยเนนการเขาเมืองอยางถูกกฎหมาย เนนความมั่นคง และ
การมีงานทําของแรงงานไทย
๑๑. จัดตั้งและสงเสริมสถานดูแลเด็กออนในสถานประกอบการ โดยนําคาใชจายมาคํานวณ
หักภาษีนิติบุคคลได
๑๒. จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน และ
คุมครองผูดําเนินการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
๑๓. สนับสนุน การจางผูเชี่ยวชาญแรงงานตางดาวในอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งใหมี
การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
นโยบายดานการคุมครองผูบริโภค
พรรคประชาธิปตยจะใหความสําคัญกับการคุมครองผูบริโภคที่นับวันจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาก
และมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน ผูบริโภคสวนใหญถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการที่ไมสุจริต
การตรวจสอบโดยภาครัฐ ก็ยังขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งยังขาดองคกรผูบริโภคที่จะทําหนาที่ผลักดัน
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับ เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคของรัฐดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผลและเกิดประโยชนตอผูบริโภคอยางเปนรูปธรรม
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พรรคประชาธิปตยจึงกําหนดนโยบายดานการคุมครองผูบริโภคไว ดังนี้
๑. จัดตั้ง “องคการอิสระผูบริโภค” ใหเกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งจัดงบประมาณใหเพียงพอ
๒. ใหมี “คณะกรรมการกลางเพื่อการคุมครองผูบริโภค” ทําหนาที่กํากับ ดูแลการบังคับใช
กฎหมายดานการคุมครองผูบริโภคทั้งหมด ครอบคลุมทุกกระทรวง กรม เพื่อใหงานคุมครองผูบริโภค
มีความเปนเอกภาพมีเปาหมาย ทิศทาง ชัดเจนและบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ จริงจัง
๓. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ ใหสมาคมที่เกี่ยวของกับผูบริโภคมีอํานาจ
ฟองแทนผูบริโภคได
๔. ผลักดัน ใหการคุม ครองผูบริโภค ทั้งดานฉลาก โฆษณาและสัญญา มีผลทางปฏิบั ติ
ในการคุมครองผูบริโภคใหทันตอสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ปรับปรุงกฎหมายและออกกฎหมายใหม เพื่อการคุมครองผูบริโภคใหครอบคลุมยิ่งขึ้น
เชน พระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดตอสินคาและบริการ เปนตน
นโยบายดานกีฬา
การพัฒนากีฬาของประเทศไทยที่ผานมานับวามีการพัฒนาเปนลําดับ หากแตวาการพัฒนา
ที่ไมตอเนื่องเกิดขึ้นอยูบอยครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบ ทําใหการพัฒนากีฬาของไทยสะดุดชะงัก
เปนชวง ๆ ตลอดมา พรรคประชาธิปตยมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใชการกีฬา
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกพื้นที่ ทุกระดับ ใหเปนคนที่มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
มีพลานามัยที่สมบูรณ ฝกใหเปนคนมีระเบียบ วินัย เคารพในกฎ กติกา การสรางความสามัคคี มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบ รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และในขณะเดียวกันก็มีนโยบายใหการสนับสนุน
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐใหมีหนาที่สงเสริมการกีฬาตั้งแตระดับเยาวชนขึ้นไป เพื่อสรางความเปนเลิศ
ทางการกีฬา และใหมีนักกีฬาสมัครเลนและนักกีฬาอาชีพที่มีความสามารถมากขึ้น รวมทั้งการนํา
วิทยาศาสตรการกีฬามาใชในการพัฒนากีฬาของประเทศ
พรรคประชาธิปตยจึงมีนโยบายดานการกีฬาไว ดังนี้
๑. ใหมีคณะกรรมการประสานงานแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติเพื่อกํากับติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติใหเปนตามกรอบ วิสัยทัศน ทิศทางการพัฒนากีฬาอยางจริงจัง
๒. สงเสริมใหประชาชนทุกกลุม รวมทั้งบุคคลกลุมพิเศษและผูดอยโอกาสไดออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพิ่มมากขึ้น โดยจัดใหมีบุคลากรผูนําการออกกําลังกายประจําศูนยกีฬาตําบลทุกตําบล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

๓. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพลศึกษาทุกระดับชั้น และจัดใหมีครูพลศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางนอยโรงเรียนละ ๑ คน ภายใน ๔ ป
๔. จัดสรางลานกีฬาใหครบทุกหมูบาน ทุกชุมชน
๕. ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและจัดใหมีกฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมายกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติและกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานการกีฬา
๖. จัดตั้ง พัฒนา ศูนยฝกกีฬาระดับชาติและภูมิภาค เพื่อเปนที่ฝกซอมและเก็บตัวนักกีฬา
๗. ใหมีคณะกรรมการวิทยาศาสตรการกีฬาแหงชาติ เพื่อจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรการกีฬา
ทําหนาที่เปนสถาบันการวิจัยทางดานกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
๘. ใหองคกรปกครองทองถิ่น มีสวนรวมในการบริหารจัดการดานเจาหนาที่กีฬา กิจกรรม
และสถานกีฬา ลานกีฬา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ
๙. สงเสริม สนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนากีฬา โดยกําหนดใหคาใชจาย
ของภาคเอกชนในการจัดสรางสถานกีฬา ทั้งในสถานประกอบการ หรือการจัดสราง แลวยกใหรัฐฯ
หรือการบริจาคสมทบกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ ใหนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีรายได
เต็มจํานวน และสนับสนุนดานสวัสดิการแกนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่สรางชื่อเสียงในระดับชาติ
๑๐. ลดภาษีนําเขาอุปกรณกีฬาที่ผลิตไมไดในประเทศ เพื่อสงเสริมกระตุนการเลนกีฬามาก
ยิ่งขึ้น
๑๑. สนับสนุนผูประกอบการไทยที่ผลิตชุดกีฬา อุปกรณกีฬาในประเทศใหไดมาตรฐาน
เพื่อทดแทนการนําเขาและสงเสริมการสงออก
๑๒. สงเสริมกีฬาไทยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และไดรับการยอมรับจากสากลยิ่งขึ้น
นโยบายดานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พรรคประชาธิปตยตระหนักดีวา ยาเสพติดเปนภัยอยางรายแรงตอประเทศชาติและประชาชน
ถาไมรีบปองกันหรือแกไขอยางจริงจังและบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัดแลว ก็จะมีผลทําใหสังคม
ออ นแอ รั ฐ ต อ งใช เ งิ น มากมายเพื่ อ รั ก ษาเยี ย วยาสุ ข ภาพของผู ติด ยาเสพติ ด ทั้ง ก อ ให เ กิ ด ป ญ หา
อาชญากรรมทั้งในประเทศและในลักษณะอาชญากรขามชาติ
พรรคประชาธิป ตยมี น โยบายที่จ ะปอ งกั น และแก ไขปญหายาเสพติด เปน เรื่ องสํา คัญ และ
เรงดวน ดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

๑. เนน การแก ปญ หายาเสพติ ดอยางเป น ระบบครบวงจร ทั้ งทางด านการปอ งกัน ดา น
การปราบปราม ดานการบําบัด รักษา ดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
๒. ปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด
๓. การขยายความรวมมือระหวางประเทศในการแกปญหายาเสพติด
นโยบายดานสื่อสารมวลชน
พรรคประชาธิปตยจะสงเสริมสิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชนทุกประเภท จะสนับสนุนการให
ขาวสารตอประชาชนอยางตรงไปตรงมา จะไมแทรกแซงสื่อไมวาโดยทางตรงหรือทางออม จะรวมกัน
กับสมาคมวิชาชีพของสื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อใหสื่อดํารงไวซึ่งการเสนอขาวที่เปนกลางและเที่ยงธรรม
ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ จะยกเลิกกฎหมายที่ขัดตอสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยเรงดวนใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและที่สําคัญก็คือ การใหสื่อมีความอิสระ มีเสรีภาพและเปนสื่อเพื่อสาธารณะ
อยางแทจริง
พรรคประชาธิปตยจึงกําหนดนโยบายดานสื่อมวลชนไว ดังนี้
๑. จัดใหมี กฎหมายวา ดวยการคุ ม ครองผู ประกอบวิ ช าชีพ สื่อ เพื่ อ ให สื่อ มีเ สรี มีอิ สระ
ปราศจากการแทรกแซงและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ขัดตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ อาทิ กฎหมายวาดวยวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๔๙๘ กฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนตน
๒. ใชกลไกกฎหมายในการกํากับ ใหสื่อดําเนินตามกฎเกณฑ เพื่อปองกัน การเอาเปรียบ
ผูบริโภค เชน การโฆษณาเกินเวลา การโฆษณาแฝง หรือการใชสื่อเพื่อประโยชนสวนตน แกไข
ปญหาการมีอํานาจเหนือตลาดของผูประกอบการสื่อรายใหญที่มีสวนแบงทางการตลาดสูง เพื่อไมใหมี
การกีดกันผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาด รวมทั้งไมใหมีการควบรวมกิจการสื่อที่จะสงผลกระทบตอ
การรับรูขาวสารอันหลากหลายของประชาชน
๓. สนับสนุนใหมีสื่อเพื่อสาธารณะ โดยใชเงินจาก “กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน” โดยมี “คณะกรรมการบริหารสื่อสาธารณะ” ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
อาชีพและพื้นที่บริการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

๔. สงเสริมและสนับสนุน วิทยุชุม ชน เคเบิลทีวีทองถิ่น และกิจกรรมของสื่อมวลชนที่มี
ผลตอบแทนเชิงพาณิชยต่ําแตเปนประโยชนกับสังคม โดยจัดสรรเงินจาก “กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ” ในการจัดทําคลังขอมูลสื่อเพื่อสาธารณะ
นโยบายดานองคกรพัฒนาเอกชน
พรรคประชาธิปตยตระหนักดีวาองคกรพัฒนาเอกชน นับวันจะมีความสําคัญและมีบทบาท
เพื่อสาธารณชนและผลประโยชนของประเทศชาติมากยิ่งขึ้น และยังเปน กําลังสําคัญและมีศักยภาพ
ในการรวมกันแกปญหาและพัฒนาสังคมแทนหนวยงานของรัฐไดในบางกรณี
พรรคประชาธิปตยจึงมีนโยบายไว ดังนี้
๑. สงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทอยางแทจริง ตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ และเปนกลไกหนึ่งสําหรับการชวยภาครัฐแกไขปญหาและรวมพัฒนาประเทศ
๒. สนับสนุนการเงินแกองคกรพัฒนาเอกชน
นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พรรคประชาธิปตยเห็นถึงความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนการเรงดวน เพราะนับวันปญหาเหลานี้จะมีผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต
ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตว ตนไม พืชพันธุธัญญาหาร และจะเกิดปญหาอื่นตามมา เชน การขาดแคลนน้ํา
การเกิดมลพิษในน้ําและอากาศ การเกิดปญหาภาวะโลกรอน
พรรคประชาธิปตยจึงมีนโยบายไว ดังนี้
๑. สนองโครงการพระราชดําริทางดานสิ่งแวดลอมทุกโครงการอยางจริงจัง
๒. เรงรัดการจัดทําแนวเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยจัดแบงประเภทที่ดินระหวางที่ดินของรัฐ
กับที่ดินของเอกชนใหชัดเจน
๓. สนับสนุนดวยมาตรการทางภาษีและสิทธิตาง ๆ กับผูประกอบการที่รวมโครงการแกปญหา
โลกรอนและการลดมลพิษ
๔. ใหมีระบบเตือนภัยลวงหนาและระบบชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ครอบคลุมทุกแหลง
ทองเที่ยวและแหลงที่มีความเสี่ยงตอภัยพิบัติธรรมชาติ
๕. จัดทําโครงการเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะจัดทําแหลงน้ํา
เพื่ออุปโภค บริโภคใหแลวเสร็จทุกหมูบานภายใน ๔ ป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๔ ง

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

๖. สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางศูนยกําจัดขยะกลางที่มีขนาดใหญทุกจังหวัด
เพื่อใชกําจัดขยะของทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือชุมชน
๗. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขายภาคประชาชนในรูปสมัชชาสิ่งแวดลอมเขามา
มีสวนรวมในการอนุรักษ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘. จัดใหมีระบบบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศ เพื่อสนองตอความตองการทั้งการเกษตร
อุตสาหกรรมและการบริโภค โดยยังปกปองรักษาสภาพธรรมชาติของทรัพยากรน้ําใหยั่งยืน
นโยบายดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเปนเอกลักษณและรากฐานสําคัญในการสรางชาติ ใหเกิดความสามัคคี
มั่นคงและดํารงไวซึ่งความเปนไทย
พรรคประชาธิปตยตระหนักถึงความสําคัญของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนรากเหงา
ของความเจริญรุงเรืองและเปนทุนทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยมีนโยบาย
ที่สําคัญ ดังนี้
๑. ปรับปรุงองคกรรับผิดชอบดานศาสนา เพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริม ทํานุ บํารุง
ศาสนาโดยรัฐ มีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ
๒. สงเสริมการศึกษาของสงฆและบุคลากรของศาสนาอื่น เพื่อนําหลักธรรมทางศาสนามา
ใชในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาสังคม
๓. สงเสริมการทํานุ บํารุง รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และภูมิปญญาไทยใหเจริญกาวหนาดวยการศึกษา คนควา วิจัย ฟนฟูและพัฒนาเพื่อความเจริญมั่นคง
ของชาติ
๔. สนับสนุนการลงทุนและการนําเทคโนโลยีมาใชทางดานศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร
สูสังคมโลกและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ เชน การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ผานสื่อ
รูปแบบตาง ๆ
๕. สงเสริม ดูแล รักษา ทํานุ บํารุง โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป
และศิลปวัตถุ เปนตน
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นโยบายดานการสรางสังคมใหมีคุณธรรม
พรรคประชาธิปตยตระหนักดีวาความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและการที่วิทยาการทางดาน
เทคโนโลยีไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยเปนสังคมแบบวัตถุนิยม
และบริโภคนิยม จริยธรรมของสังคมไดเสื่อมถอยลงไปมากจนนาเปนหวง ฝายการเมืองซึ่งเปนองคกร
สูงสุดทางดานการบริหารที่จะตองเปนผูนําในเรื่องคุณธรรมก็ละเลยที่จะเปนแกนนําหรือตัวขับเคลื่อน
ทางดานจริยธรรมอันเนื่องมาจากสวนใหญเขามามีอํานาจดวยการใชอิทธิพลและอํานาจเงิน
พรรคประชาธิปตยจึงมีนโยบายที่จะนําพาสังคมแหงคุณธรรมใหกลับคืนมา ดังนี้
๑. ใหมี “ประมวลจริยธรรม” ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติ” ที่อยูภายใตการกํากับ ดูแลของผูตรวจการแผนดิน
ภายใน ๖ เดือน
๒. จัดตั้ง “ธนาคารความดี ” เพื่อเปนศูนยขอมูลบันทึกความดีของคนในชาติทุกระดับผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. จัดตั้งสมัชชายุวจริยธรรมแหงชาติทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต
ระดับเยาวชน
๔. บรรจุเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
๒. เปลี่ ยนแปลงขอ บัง คับพรรคการเมื องพรรคประชาธิ ปตย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยแกไ ข
เพิ่มเติม ดังนี้
ขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปตย พ.ศ. ๒๕๕๐
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐)
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปตย พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๒๒
คณะกรรมการบริหารพรรคโดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ จึงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคการเมือง
พรรคประชาธิปตย พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัง คับนี้ เรีย กวา “ขอ บังคั บพรรคการเมื องพรรคประชาธิป ตย พ.ศ. ๒๕๔๕
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐)”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันแจงการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
เปนตนไป
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ขอ ๓ ใหสาขาพรรคที่มีอยูกอนวันที่ขอบังคับพรรคฉบับนี้ประกาศใชเปนสาขาพรรคตอไป
ตามขอบังคับพรรคนี้
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปตย พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๒๖ (๒)
และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๖ (๒) คะแนนเสียงเลือกตั้งขององคประชุมใหญตามขอบังคับพรรค ขอ ๗๓ (๑๐)
และ (๑๑) ใหถือเปนสัดสวนรอยละ ๔๕ ของคะแนนเสียงขององคประกอบองคประชุมใหญที่รวมกัน
ออกเสียงลงคะแนน”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปตย พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๖๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖๘ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกพรรคของสาขาพรรคการเมืองนั้นไมนอยกวาหาสิบคน โดยตองมีตัวแทนจาก
ทุก ๆ อําเภอ ในเขตพื้นที่สาขานั้น ๆ”
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกตาม (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
องคประชุมของที่ประชุมใหญตาม (๑) ตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
สาขาพรรคและเมื่อรวมกัน (๒) จะตองมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอบังคับพรรคการเมืองพรรคประชาธิปตย พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๗๓
และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗๓ องคประชุมของที่ประชุมใหญ ประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกที่เคยเปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย หรือเคยเปนเลขาธิการพรรคประชาธิปตย
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคในขณะนั้น
(๔) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีของพรรคในขณะนั้น
(๕) สมาชิกที่เปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่พรรคสงสมัครและดํารงตําแหนงอยูใน
ขณะนั้นภาคละสองคน ภาคใดมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมากกวาสองคนใหใชวิธีตกลงกันเอง
ถาตกลงกันไมได ใหใชวิธีจับสลาก
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(๖) สมาชิ กที่ เป น นายกเทศมนตรี ที่พ รรคส ง ลงสมั ครและดํ ารงตํ าแหน งอยูใ นขณะนั้ น
ภาคละสองคน ถาภาคใดมีน ายกเทศมนตรีมากกวาสองคน ใหใ ชวิธีตกลงกันเอง ถาตกลงกันไมได
ใหใชวิธีจับสลาก
(๗) สมาชิกที่เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลที่พรรคสงลงสมัคร และดํารงตําแหนงอยูใน
ขณะนั้น ภาคละสองคน ถาภาคใดมีนายกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาสองคน ใหใชวิธีตกลงกันเอง
ถาตกลงกันไมได ใหใชวิธีการจับสลาก
สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่พรรคสงลงสมัคร และดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้นภาคละสองคน ถาภาคใดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมากกวาสองคน ใหใชวิธี
ตกลงกันเอง ถาตกลงกันไมได ใหใชวิธีการจับสลาก
(๘) สมาชิกที่เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่พรรคสงลงสมัครและดํารงตําแหนงอยูใน
ขณะนั้น
สมาชิกที่เปนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่พรรคสงลงสมัครและดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น
สองคน ถามีมากกวาสองคน ใหใชวิธีตกลงกันเอง ถาตกลงกันไมได ใหใชวิธีการจับสลาก
สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครที่พรรคสงลงสมัครรับเลือกตั้งและดํารงตําแหนง
อยูในขณะนั้นสองคน ถามีมากกวาสองคน ใหใชวิธีตกลงกันเอง ถาตกลงกันไมได ใหใชวิธีจับสลาก
(๙) สมาชิกที่เปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่พรรคสงลงสมัคร
และดํารงตําแหนง อยูใ นขณะนั้น หนึ่งคน ถามีผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รูป แบบพิเศษ
มากกวาหนึ่งคน ใหใชวิธีตกลงกันเอง ถาตกลงกันไมได ใหใชวิธีจับสลาก
สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่พรรคสงลงสมัครและ
ดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้นสองคน ถามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมากกวา
สองคน ใหใชวิธีตกลงกันเอง ถาตกลงกันไมได ใหใชวิธีจับสลาก
(๑๐) ประธานสาขาพรรค ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมสามารถมาประชุมได ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคแตงตั้งใหกรรมการสาขาพรรคคนหนึ่งมาประชุมแทน
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(๑๑) ตัวแทนสมาชิกจํานวนสี่สิบคน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบพรรค
โดยคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิกที่มีอยูตามสาขาพรรคในแตละภาคและสัดสวนของจํานวนสมาชิก
หญิงและชาย
ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่ดํารงตําแหนงหลายฐานะในคราวเดียวกัน ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ไดเพียงเสียงเดียว โดยใหแสดงความจํานงวาจะลงคะแนนเสียงในฐานะใดและใหลงคะแนนเสียงในฐานะนั้น
ตลอดการประชุมนั้น
องคประชุมของที่ประชุมใหญตาม (๑) และ (๑๐) ตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ถาหากองคประชุมของที่ประชุมใหญขอใดขอหนึ่งไมมี หรือมีแตไมครบจํานวนตามที่กําหนด
ใหถือวาองคประชุมของที่ประชุมใหญที่เหลือเปนองคประชุมของที่ประชุมใหญ”
นายทะเบียนพรรคการเมื องโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคประชาธิ ปตยแ ละข อบังคั บพรรคประชาธิป ตยดัง กลาวขางต น แล ว
ตามนัยมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

