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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคแทนคุณแผนดินอีสาน
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคแทนคุณ
แผ น ดิ น อี สาน ตามมาตรา ๑๔ แห งพระราชบั ญญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ วา ดว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๗/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองของพรรคแทนคุณแผนดินอีสาน ดังนี้
นโยบายพรรคแทนคุณแผนดินอีสาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
นโยบายหลัก
ประเทศไทยของเราในวันนี้ ตองการไดรับการฟนฟูและดูแลเอาใจใสจะปลอยใหดําเนินไป
อยางเชนที่เคยเปนนั้นไมไดเพราะนับวันจะยิ่งถลําลึกและจมดิ่งในหุบเหวแหงวิกฤตการณจนยากที่จะ
เยียวยาใหกลับคืนประเทศไทยตองการการปฏิรูปในแทบทุกมิติดวยแนวคิดของนโยบายใหมที่ตั้งอยูบน
ฐานแหงขอมูล ความรอบรูและสติปญญาที่เขาใจในรากเหงาแหงปญหาและทันโลกทัน เหตุการณ
พรรคแทนคุณแผนดินอีสานจึงรับอาสาพี่นองประชาชนเขามาแกไขปญหาและชวยฟนฟูประเทศตาม
แนวนโยบายของพรรคที่เนนในประเด็นสําคัญ ตอไปนี้
แนวคิดใหม
ปรับแนวคิดใหม ทั้งในดานเปาหมายกระบวนการ และวิธีการในการพัฒนาประเทศเนนการ
บริหารเชิงยุทธในระดับชาติโดยใชปญญา และความรูที่สั่งสมมายาวนานอยางตอเนื่องรวมกับวิสัยทัศน
ที่มองโลกจากความเปนจริง เปนพื้นฐานเพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกสวนในสังคมใหกาวหนาไปสู
ความเจริญรุ งเรือ งอยา งสมดุ ลและยั่งยืน ปรั บเปลี่ ยนการบริห ารปรั บเปลี่ ยนโครงสร างและกลไก
การทํางานของภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานของขาราชการ
รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากการควบคุม มาเปน การสนับสนุน และเอื้ออํานวยความ
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สะดวกแกภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศและเปนประโยชนตอภาคประชาชน
ในดานบริการสาธารณะรวมทั้งสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนการสวนรวมเนนการพัฒนา
และปฏิรูปการเมืองอยางตอเนื่อง
ปฏิรูปภาคเอกชน
สงเสริมใหเกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางดานการผลิตทั้งในสวน
ของเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรพาณิชยกรรม และการใหบริการโดยสงเสริมใหภาคเอกชน
มีความเขมแข็งมีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอยางแทจริงครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญใ หเกิดคุ ณภาพในระดับมาตรฐานที่จะแขงขัน ในกรอบของการคาเสรี
ที่เปนธรรมอันจะนําไปสูการกระจายความมั่งคั่งในสวนตาง ๆ ของสังคมโดยประสานพลังภาคเอกชน
กับภาครัฐ ภายใตยุทธศาสตร ที่ถู กตองฟ น ฟูสังคมใหชุม ชนมีความเข ม แข็ง และสามารถยืน หยั ด
ไดดว ยตนเองเสริม สรางจิตสํา นึกแหงการอยู รวมกั น ดว ยความเกื้ อกูลช วยเหลือซึ่ งกัน และกั น และ
รวมมือทําประโยชนใ หแ กสวนรวม สงเสริม วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยสราง
สํานึกของ “จิตใจไทย ความคิดสากล” เพื่อใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมีจุดยืน
ทางความคิด เปน ของตนเองและสามารถเลือ กเอาขอ ดีข องกระแสโลกมาใช เพื่ อให กอ ประโยชน
กับสังคมไทยในทุกดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
เนนการพัฒนามนุษยใ หคนเปน ศูน ยกลางของการพัฒนาเพื่อเสริม สรางคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชนโดยผ านกลไกของการปฏิรู ปปรั ช ญาการศึก ษาการสาธารณสุข สวัส ดิก ารสัง คม ภาษี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการสรางสภาพแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพการกระจายอํานาจการปกครอง
การมีสิทธิมีเสียง และการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการกําหนดวิถีชีวิตและกระบวนการ
สร า งความมั่ ง คั่ ง ของตนเอง สนั บ สนุ น ให แ ต ล ะกลุ ม ของสั ง คมใช จุ ด เด น จากลั ก ษณะสั ง คม
ทั้งสามประเภท ที่เปนแนวโนมของโลก ทั้งสังคม เกษตร สังคมอุตสาหกรรม และสังคมขอมูลขาวสาร
มาผนึกกันอยางกลมกลืน เพื่อกอประโยชนใหกับสังคมไทยพรรครักษาแผนดินจะใชแนวคิดดังที่กลาว
มาเปนพื้นฐานในการดําเนินนโยบายภายใตกรอบของภูมิปญญาที่สั่งสมมาในประวัติศาสตรเพื่อฟนฟู
และปฏิรูปประเทศไทยไปสูการเปน ประชารัฐ ที่มี เกียรติและศักดิ์ศ รี โดยมีระบอบการเมืองที่เป น
ประชาธิปไตย อันสมบูรณอยางแทจริง
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นโยบายทางการเมือง
นโยบายการเมื อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ สู ง สุ ด คื อ พรรคมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละมุ ง เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย ไวเปนที่เคารพสักการะอันสูงยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข และ
จะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อธํารงไวซึ่งความเปนเอกราชทั้งหลายของประเทศ อธิปไตยแหงชาติบูรณภาพ
แหงอาณาเขต ตลอดทั้งใหบังเกิดความสุข ความเจริญแกประเทศชาติและประชาชน ทุกหมูเหลา
ในการนี้ พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทางการเมืองอยางตอเนื่องเพื่อสราง
รากฐานอันมั่นคงแข็งแกรงแกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงให
ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง ทั้งนี้ โดยการ
พัฒนาโครงสรางทางการเมืองสามระดับ คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเมืองโดยมุงเนน
การกระจายอํานาจในการปกครองตนเองในระดับทองถิ่นของประชาชน การเสริมสรางการเลือกตั้ง
ใหเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือ งของประชาชนในทุกระดับ และ
ในรูปแบบที่หลากหลาย สงเสริม และสนับสนุน การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน รวมทั้ง
และสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน เปน กลุมผลประโยชนอันหลากหลายในสังคม เพื่อพิทักษ
ปกปองสิทธิประโยชนของตน
การพัฒนาโครงสรางสวนกลางทางการเมืองโดยพัฒนาสถาบันการเมืองที่ทําหนาที่เชื่อมตอ
ระหวางโครงสรางพื้นฐานทางการเมืองกับโครงสรางสวนบนทางการเมือง คือ สถาบันพรรคการเมือง
และสถาบั น ข า ราชการ ควบคู กับ การสนั บ สนุ น บทบาท ของสถาบั น สื่อ มวลชนใหเ ป น สถาบั น
ที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพสามารถเปนสถาบันที่ปฏิบัติหนาที่รับใชประชาชนและบานเมืองไดอยาง
สมศั กดิ์ศ รีพร อมกั น นั้น จะมุ งพัฒ นาโครงสรา งสว นบนทางการเมือ งควบคูไ ปดว ยกับ การพั ฒนา
โครงสรางสวนกลางและโครงสรางพื้นฐาน ทางการเมือง คือ รัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐสภา สถาบัน
บริห าร และสถาบัน ตุลาการเพื่ อใหสถาบั น การเมืองเหลานี้ มีค วามเข ม แข็ งมั่ น คงมีป ระสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผ ลสามารถสรางความผาสุกใหแ กประชาชนไดอ ยางแทจริงนอกเหนือจากที่รัฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปจจุบันไดกําหนดไว
พรรคจะผลั ก ดั น การปฏิ รู ป การเมื อ งโดยการนํ า เสนอมาตรการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและการแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่อัน มิควรได ของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงานรัฐโดยริเริ่มใหมีการออกกฎหมายวาดวยความขัดแยง
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เชิงผลประโยชน และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลดังกลาวโดยเร็ว นอกจากนั้นพรรค
จะใหการสนับสนุนกิจกรรม และการดําเนินการขององคกรอิสระทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นใหมตามที่กําหนด
ไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยให ส ามารถบรรลุ ภ ารกิ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค โดยเฉพาะ
การกลั่นกรองบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงทางการเมือง และการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย เพื่อใหการปฏิรูปการเมืองในสวนของรัฐธรรมนูญสามารถมีพัฒนาการ
ไปในทิศทางที่ถูกตอง พรรคจะสนับสนุนใหมีการแกไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบั บ ปจ จุ บัน เพื่ อการสร า งสรรค ก ารปฏิรู ป การเมือ งอย า งแท จริ ง และเปน ไปตามความประสงค
ของประชาชนโดยทั่วไปเทานั้น
นโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหารที่มีความสําคัญเรงดวน ไดแก การปฏิรูประบบราชการและการกระจาย
อํานาจการบริหาร
การปฏิรูประบบราชการ
พรรคมี เ จตนารมณ ที่ จ ะปฏิ รู ป ระบบราชการ โดยการเปลี่ ย นแปลงบทบาทของภาครั ฐ
จากผูปฏิบัติ และควบคุมมาเปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยปรับปรุงการบริหารการจัดการใหเกิดปจจัยที่เปนองคประกอบ
สําคัญของ “ประชารัฐ” ไดแก การปฏิบัติหนาที่ อยางมีหลักการสมเหตุสมผลมีความรับผิดชอบ การรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนและเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
การสร า งความโปรง ใสเป ด เผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข า ถึ ง ข อ มู ล
ขาวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้น ไดอยางชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการในลักษณะของการปกครองมาเปนการ
บริหารราชการในเชิงของการพัฒนาโดยประสานความรวมมือของหนวยราชการทุกหนวยใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน
การปฏิ รู ป ระบบราชการเป น นโยบายเร ง ด ว น มี ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ สู ง สุ ด นโยบายหนึ่ ง
ของพรรค เพื่อใหระบบราชการมีขนาดเล็กลงแตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นมีโครงสราง
ที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สามารถตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยให มี ค วามสั ม พั น ธ ใกล ชิ ด กั บ ประชาชนมากขึ้ น มี ค วามรวดเร็ ว ต อ การตอบสนอง
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ความต อ งการของประชาชนยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนมี คุ ณ ภาพของงานบริ ก ารในระดั บ มาตรฐานสากล
การปฏิรูประบบราชการจะตองคํ านึงถึงความแจม ชัดของกระบวน ความคิด การสรางนวัตกรรม
การทํางานอยางประหยัดมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนไดเนนการพัฒนาทั้งคน
และระบบโดยใหงานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนใหมากที่สุด รวมทั้งสงเสริมความเปนเลิศ
ในงานสาธารณะ
นอกจากนั้นการพัฒนาคุณภาพของขาราชการ พรรคมุงใหขาราชการมีทัศนคติที่เอื้อตองาน
บริการ ประชาชน มีความหวงแหนทรัพยสินสาธารณะ มีความซื่อสัตยขยันอดทนมีขวัญกําลังใจและมี
ภาวะผูนําในดานความคิดริเริ่ม สรางสรรค ตลอดทั้งการริเริ่มระบบราชการที่เนน การจัดจางโดยการ
ทําสัญญาสามารถประเมินผลงาน ไดดวยระบบคุณธรรม และใหหลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐาน
ของความรู ความสามารถและผลงานสาธารณะ
นโยบายการกระจายอํานาจการบริหาร พรรคจะสงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสู
สวนทองถิ่น โดยจะตองใหความสําคัญกับการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น ตองกระจายอํานาจทางการคลัง
ใหกับทองถิ่น สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองไดอยางอิสระมากขึ้นพรรคจะกําหนด
เปาหมายในการกระจายอํานาจ การปกครองจากสวนกลางสูระดับทองถิ่นใหมีความชัดเจนเหมาะสม
ตามขั้นตอนของการกระจายอํานาจ ในขณะเดียวกัน ก็จะเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับภารกิจ ของแตละทองถิ่นที่รวมถึงการมีอิสระในการจัดการดาน
งบประมาณของทองถิ่น การแสวงหารายได และการจัดการทรัพยสินของทองถิ่นดวย
นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายกฎหมาย
พรรคจะดํ าเนิ น การปฏิรู ป กฎหมาย กฎระเบี ย บขอ บั ง คับ ต าง ๆ ที่ ล าสมั ย หรื อ การออก
กฎหมายใหม มาบังคับใชเพื่อใหเอื้ออํานวย และสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมุงเนนถึงการสงเสริมสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลความเปน ธรรมในสังคม
รวมทั้งการสงเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชน โดยเครงครัด
ในการปฏิรูปกฎหมาย พรรคจะจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายใหเปนองคกรที่มีกฎหมาย
รองรับสถานะและอํานาจหนาที่โดยตรงเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ลาสมัย ไมเหมาะสมกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิ จ สั งคมการเมือ งของประเทศและของโลกที่ เ ปลี่ย นแปลง รวมทั้ งให ข อเสนอแนะ
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แกรัฐบาลรัฐสภา และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย อาทิ เสนอใหปรับปรุง
กฎหมายที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง หมดให ส อดรั บ กั บ ภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ
ในปจจุบัน และยืดหยุนตอสถานการณในอนาคต กฎหมายสนับสนุนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก กฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุนและการสงเสริมการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดลอมและการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
นอกจากนั้น พรรคจะส งเสริม องค กรที่ ดําเนิน งานด านการใหค วามชว ยเหลือประชาชน
ทางดานกฎหมายใหสามารถขยายขอบเขตการทํางานออกไปไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นนโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พรรคจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ โดยการเพิ่ม ขีดความสามารถของการใหบริการดานความยุติธรรม ใหสอดคลองกับ
พัฒนาการของปญหาใหม ๆ ที่วิวัฒนาการไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง
ของโลกพรรคจะมุงเนน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการดานความยุติธรรมที่สามารถขจัด และ
ปรับปรุงแกไขพันธะสัญญา และการกระทําที่ไมเปนธรรม ซึ่งเนนการปกปองคุมครองสิทธิประโยชน
ของประชาชนโดยเฉพาะความไมเปน ธรรมที่ประสบอยูในชีวิตประจําวัน อาทิ กลุมผูบริโภคสินคา
อสังหาริมทรัพยสินคาอาหารและยา ผูใชบริการทางสาธารณสุขและการแพทย ผูใชบริการในสถาบัน
การเงินและเงินทุนหลักทรัพยผูใชบริการดานประกันภัยประกันชีวิตและทรัพยสิน ผูใชบริการดานเชาซื้อ
พรรคจะสงเสริมบทบาทและความสําคัญของกระบวนการปองกันและระงับยับยั้งขอพิพาท
ขั้นพื้นฐานรวมทั้งสงเสริมระบบชองทางและความสําคัญของการรองทุกขกลาวโทษ สิทธิการควบคุม
ตรวจสอบการแนะนําปรึกษา ใหเปนเครื่องมือของประชาชนผูบริโภคผูดอยโอกาสและผูเสียเปรียบใหมี
โอกาสเขาถึงและไดใชประโยชนใ นการคุมครองและพิทักษสิทธิของตนเองมากขึ้น พรรคจะเรงรัด
พัฒนาระบบและกระบวนการอํานวยความยุติธรรมใหสามารถประกันหลักความเปนธรรมแกประชาชน
ไดอยางแทจริง และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเนนการคุมครอง
สิทธิของผูตองหาสิทธิของพยานสิทธิที่จะไดรับการชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากการกระทําของ
เจาหนาที่ของรัฐ และสิทธิตาง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันกําหนดไว
พรรคจะมุงเนนการพัฒนาสมรรถนะขององคกรสถาบันตุลาการ ของกระบวนการยุติธรรมใหสามารถ
แกไขปญหาความไมเปน ธรรม และกรณีพิพาทระดับสากลไดโดยเฉพาะการปกปองคุม ครองสิทธิ
ประโยชนของประชาชน นักลงทุนทรัพยสินทรัพยากร และผลประโยชนของชาติ
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นโยบายเศรษฐกิจ
จากการที่เราได กาวเขา ไปเปน สวนหนึ่ง ของระบบทุน นิย มโลกที่ก ารเคลื่อ นไหวของทุ น
มีอิทธิพล ตอการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ทั้งในแงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชะตากรรมของคนในสังคมโลก
ประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากแรงกดดันดังกลาวอยางรุนแรงประกอบกับความผิดพลาดเชิงนโยบาย
ที่ไมสอดคลองกับโครงสรางการผลิตและวัฒนธรรมในอดีต ทําใหประเทศเขาสูวิกฤตจนลุกลามไป
ทุกปริมณฑลของสังคมอยูในขณะนี้ และดูเหมือนวาวิกฤตการณดังกลาว จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
อยางยากที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงของสถานการณเศรษฐกิจในครั้งนี้จะตองไดรับการเยียวยาแกไข
อยางถูกตองและทันทวงที ดังนั้น พรรคจึงเห็น วา ประเทศไทยจําเปนที่จะตองมีน โยบายใหมที่ไม
เพียงแตจะชวยแกไขปญหาทางเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นและอาจทวีความรุนแรงในอนาคตเทานั้น แตยัง
รวมไปถึงการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางการผลิต และการเงินของประเทศ
เพื่อใหสอดคลองกับการสั่งสมทางปญญาของสังคมไทย นโยบายใหมนี้จะสรางใหคนมีความหวัง
มีความรูสึกภาคภูมิใจรูสึกวาตนและประเทศของตน มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี กรอบของนโยบายใหมนี้
จะสอดประสานกัน แกปญหาอยางเปน องค รวมสอดคลองกับความเปน จริง และเป น ไปไดโดยจะ
สามารถบรรลุเปาหมาย ในเชิงของการแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังเผชิญอยูอยางประสาน
สอดคลอง ไปพรอมกันไมวาจะเปนปญหาหนี้ ตางประเทศความชะงักงันของการสงออกการถดถอย
ทางเศรษฐกิจการวางงาน ปญหาระบบการเงินและสถาบันการเงิน การศึกษา การกระจายโอกาสใน
ชีวิตการจัดโครงสรางการผลิตที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุม ชนตลอดจนเสริมสรางบทบาทของไทย
ในการเปนผูนําของภูมิภาคที่สามารถเสนอทางเลือกที่จะออกจากวิกฤตการณในครั้งนี้ไดอยางแจมชัด
และมี ค วามเป น ไปได ก รอบของนโยบายใหม นี้ จ ะสอดรั บ และสามารถใช ป ระโยชน จ ากกระแส
โลกาภิ วั ฒ น โ ดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของข อ มูล ข า วสารที่ จ ะเป น ประโยชน ต อการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร างเศรษฐกิ จ และความตองการของสัง คมไทยในอนาคต ปรั ช ญาของนโยบายเศรษฐกิ จ
เนื่ องจากเปา หมายสูง สุด ของการบริ หารราชการแผน ดิน คือ การเพิ่ม พูน ความอุด ม ใหกั บชี วิ ต
ของประชาชน โดยการสรางและธํารงไวซึ่งความเสมอภาคของโอกาสในชีวิตใหกับประชาชนใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได
ดังนั้น เปาหมายของนโยบายเศรษฐกิจก็ตองสอดคลองและตอบสนองตอการสรางโอกาส
ดังกลาว และตองสามารถปกปองผลประโยชนของประชาชนใหถูกกระทบนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
จากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาแตอิทธิพลของการเคลื่อนไหวของทุนที่รวดเร็วในระดับโลก
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นโยบายเศรษฐกิจ จะตองเปนนโยบายที่ยืดหยุน โปรงใส ชอบธรรม และตรวจสอบไดโดยยึดเอกราช
ทางเศรษฐกิจเปนพื้นฐานที่สําคัญ ทางดานการเงินการคลังพรรคยึดมั่นในการรักษา “หัวใจ” ของวินัย
การเงินการคลัง โดยไมใ หน้ําหนักกับเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งจนทําใหเกิดความระส่ําระสายตอ
ระบบเศรษฐกิจที่แทจริงในโลกปจจุบัน ที่การดําเนิน นโยบายการเงินการคลัง ถูกกําหนดโดยปจจัย
ภายนอกประเทศ ที่ไมสามารถควบคุม ไดหลายประการ การอางการรักษาวินัยโดยใหน้ําหนักกับ
เปาหมายใดเปาหมายหนึ่งอยางไมมีความยืดหยุนเชิงปฏิบัติและไมคลองตัว รังแตจะทําใหการรักษาวินัย
นั้นไมกอประโยชนที่แทจริง แตกลับจะทําใหไมสามารถรักษาวินัยไดในที่สุด วินัยการเงินการคลัง
ดังกลาวจะตองกอประโยชนตอโครงสรางทางเศรษฐกิจที่แทจริง เนื่องจากเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางการเงินและการคลังเปนเพียงภาพสะทอนของปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แทจริงซึ่งประกอบดวย
เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของประเทศ ระบบเศรษฐกิจ
ของวิสาหกิจขนาดใหญระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้น นโยบายการเงิน
การคลังตองมุงรักษาสมดุลของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แทจริงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งระบบเศรษฐกิจ
นโยบายเรงดวน พรรคใหความสําคัญเปนอันดับแรกกับ กิจกรรมที่มีศักยภาพในการสราง
รายได ที่เปนเงินตราตางประเทศใหกับประเทศ ทั้งโดยการเรงสนับสนุนการสงออก เรงวางกรอบ
ในการปรับโครงสราง การผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจํานวนและสรางความแข็งแกรงใหกับกิจการที่
มีศักยภาพในการสรางรายไดใหกับประเทศ เรงเพิ่มจํานวน และบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะดาน
อัน เปน กลไกของรัฐ ใหสงเสริม กิจการ ที่มีศักยภาพ ในการสรางรายไดที่เปน เงินตราตางประเทศ
เหลานั้น อยางเรงดวน พรรคใหความสําคัญอยางยิ่งยวด กับการใชนโยบายการเงินการคลังเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจและการจางงานในประเทศ โดยที่การกระตุนนั้นจะไมกอใหเกิด ภาวะเงินเฟอที่ควบคุมไมได
แตจะเสริมสรางศักยภาพใหธุรกิจในประเทศสามารถสรางรายไดเขาประเทศไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะ
สงผลใหการลดอัตราดอกเบี้ยไมเกิดผลกระทบอันไมพึงปรารถนา พรรคจะจํากัดการแทรกแซงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน ตราระหวางเงิน บาทและเงิน ตราตางประเทศใหนอยที่สุด เพื่อ ใหอัตราแลกเปลี่ยน
สะทอนความเปนจริงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนดังกลาว จะสนับสนุนและเปน
ประโยชน ต อ กิ จ กรรมที่ มี ศั ก ยภาพในการเสริ ม สร า งรายได ใ ห กั บ ประเทศในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะ
ไมกอใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงปรารถนาตอสังคมไทยพรรคใหความสําคัญอยางยิ่งยวด กับการปรับ
โครงสรางและปฏิรูประบบการเงินของประเทศ ทั้งระบบ อัน ไดแ กการวางกรอบ และสนับสนุน
ใหสถาบันการเงิน ทั้งของรัฐและเอกชนสามารถยกระดับตัวเองทั้งในแงของความมั่นคง และมาตรฐาน
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การปฏิบัติงานในระดับสากลและในฐานะที่ระบบสถาบันการเงินปจจุบันไมสามารถใหความชวยเหลือ
กับกิจการที่มีศักยภาพในการสรางรายไดเขาประเทศไดอยางเต็มที่
พรรคจึงสนับสนุนใหจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะดาน อีกทั้งการออกมาตรการทางดานตลาด
ทุน และมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อชวยใหกิจการเหลานั้นสามารถกาวขามพน ขวากหนามทาง
การเงินโดยเรงดวน พรรคใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการเรงบรรเทาปญหาคนวางงานอันเปนผลจาก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจดวยการจัดใหมีศูนยเพิ่มพูนทักษะสําหรับแรงงานในเมือง ซึ่งเคยทํางานใน
อุตสาหกรรม และธุรกิจที่ประสบปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งที่มาจากอุตสาหกรรมการเงินและบริการให
ไดรับการฝกฝนเพื่อใหมีทักษะที่มีประโยชน และสามารถเกื้อกูลตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศ อาทิ การฝ ก ฝนให ส ามารถช ว ยเหลื อ หรื อ ให คํ า ปรึ ก ษาทั้ ง ในด า นการเงิ น การบั ญ ชี
การบริหาร และการจัดการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพูน การสงออกซึ่งมีอยูเปน
จํานวนมากแตไมมีความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารสมัยใหมอันบั่นทอนความสามารถ ในการสงออก
อยางนาเสียดาย การเรงรัดโครงการสรางงานในชนบทตามโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากองคกร
ระหว างประเทศ อีก ทั้ง การเร งรั ด และควบคุ ม ใหห น วยงานรัฐ ใช งบประมาณที่ไ ดรั บการจั ดสรร
ในโครงการ ที่ชวยใหเกิดการจางงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคโดยเรงดวน
นอกจากนั้น พรรคจะสนับสนุน ใหเกิดโครงการ “กลับเขาหองเรียน” ในระดับประเทศ
โดยการสํ า รวจแรงงานฝ มือ ที่ ตกงานทั่ วประเทศแลว สนั บ สนุ น ให ก ลับ เข า ไปเรีย นและฝ ก ทัก ษะ
ในดานตาง ๆ ตามวิทยาลัยเทคนิค หรือโรงเรียนอาชีวะศึกษาทั่วประเทศโดยไดรับคาตอบแทน พรรคให
ความสําคัญอยางยิ่งยวด กับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการสงออกใหเปนฐาน
การผลิต การจ างงาน และการส งออกของประเทศ หัว ใจของนโยบายดั งกลา วจะอยู ที่ การปรั บ
โครงสรางการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยเสียใหมโดยสนับสนุนวิสาหกิจเหลานี้ที่ประกอบการอิสระ
และผลิตเพื่อการสงออกซึ่งมีอยูแลวและกระจายอยูทุกภาคของประเทศ ใหเปนแกนในการสรางความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ในอนาคตนอกจากนั้นวิสาหกิจเหลานี้ยังจะมีบทบาทสําคัญในการดึงเงินทุนจาก
ต า งประเทศซึ่ ง จะช ว ยเสริ ม สร า งสภาพคล อ งให กั บ ระบบ และเป น กลไกสํ า คั ญ ในการกระจาย
การลงทุนและฐานการผลิตสูภาคตาง ๆ ของประเทศเพื่อรองรับการจางงานในชนบทและเปนตัวจักรกล
สําคัญในการสรางทักษะและถายทอดทักษะระหวางคนงาน ทั้งจากภายนอกประเทศสูภายในประเทศ
และระหวางผูผลิต และคนงานภายในประเทศดวยกัน เอง การพัฒนาและยกระดับทักษะเหลานี้เอง
จะเป น หนทางอั น สํ า คั ญ ที่ จ ะส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนมี ค วามเข ม แข็ ง ที่ จ ะสามารถเลื อ กกระบวนการ
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ในการสรางความมั่งคั่งของตนดวยตนเองสอดคลองกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตองควบคูไปกับการดูแล
ไมใหเกิดภาวะเงินเฟอที่รุนแรงดวยการรักษาระดับอัตราเงินเฟอไมใหสูงจนเกินไป แตในขณะเดียวกัน
ก็ตั้งอยูบนฐานแหงความเปนธรรมและขอเท็จจริงของความสามารถในการผลิต ที่สรางรายไดอยาง
แทจริงของผูประกอบการ
นโยบายระยะกลางและระยะยาวปฏิรู ปโครงสร างการผลิต สูเ ศรษฐกิ จที่ ยั่ง ยืน พรรคจะ
สนับสนุน และผลักดันใหเกิดระบบเศรษฐกิจที่พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของ
ประเทศ ตั้งแตการผลิต เพื่อบริโภคและเหลือขายในระดับครอบครัวการรวมตัวเพื่อดําเนินเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนการเชื่อมโยงอยางเกื้อกูล และสนับสนุน ซึ่งกันและกันกับธุรกิจขนาดใหญ สูตลาด
ทั้งภายในและตางประเทศอยางเปนระบบพรรคจะใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับภาคเกษตรกรรม ใหเปน
ภาคเศรษฐกิจหลักที่จะตองเติบโตควบคูไปกับภาคอุตสาหกรรม และบริการ และไดรับการเอาใจใส
ในการเพิ่ม พูนสมรรถนะการผลิตและยกระดับคุณภาพเพื่อใหไดผลผลิตที่พอเพียง เลี้ยงดูประชากร
ในประเทศและเหลื อ เพื่อ ส งออกรวมไปถึง เป น วั ต ถุดิ บ อัน สํ าคั ญ ให กั บ ภาคอุต สาหกรรมแปรรู ป
การเกษตรที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพสูงในตลาดโลก
พรรคจะสนับ สนุน ใหเ กิดการปรับ เปลี่ ยนโครงสรา งอุต สาหกรรม จัด ลําดั บความสํ าคั ญ
กอนหลัง ของอุตสาหกรรมเปาหมายเสียใหม เพื่อมุงสูการระดมทรัพยากรเพื่อการผลิตในสิ่งที่เราถนัด
และมีความสามารถ ที่สั่งสมมาเปนพิเศษ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูทักษะฝมือที่เรามี
ความโดดเดนเชี่ยวชาญ โอกาสทางการตลาดและความสามารถเชิงแขงขันในระยะยาวความสามารถ
ในการขยายขอบขายสูการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุน อีกทั้งการเชื่อมโยง
อยางสมดุลระหวางอุตสาหกรรมที่มุงเนน แรงงานไปสูการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมที่มุงใชความรู
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิต ที่จะทวีความสําคัญยิ่งในระยะยาว ยกระดับความสามารถเชิงแขงขัน
พรอ มเผชิ ญกระแสแขง ขัน การคา เสรี พรรคจะสนั บสนุ น ใหมี แ ผนการสนับ สนุ น และสรา งเสริ ม
ความสามารถเชิงแขงขันเปน การเฉพาะในแตละอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสรางรายไดใหกับ
ประเทศ
พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการกําหนดอาณาเขตพื้นที่เปน การเฉพาะสําหรับแตละ
อุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อใหพื้นที่ดังกลาวเปน เบาหลอมแหงการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแขงขัน
ที่แ ทจริง การคัดเลือกจะตองคํานึง ถึงความเหมาะสมเชิงยุ ทธศาสตรข องพื้น ที่ความสอดคลองกั บ
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ทรัพยากรและทักษะของประชากรในพื้นที่ ความสามารถในการจูงใจใหผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เปาหมายเขามาลงทุนในพื้นที่ การชักจูงใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนเขามาอยูในบริเวณ
ใกลเคียง ความพรั่งพรอมของการมีสถานศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อปอนวิทยาการและบุคลากร
แกผูผลิตความพรั่งพรอมของบริการขนสง ตลอดจนความพรอมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อื่น ๆ ที่จําเปน สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายแตละประเภท ทั้งนี้เพื่อใหผลผลิตมีคุณสมบัติพรอม
ที่จะแขงขันในตลาดโลกไดอยางแทจริง
พรรคจะสงเสริม และสนั บสนุ น ให เกิ ดผูป ระกอบการขนาดใหญจํา นวนมากพอในแตล ะ
อุตสาหกรรม เปาหมายที่มีความแข็งแกรงทั้งในแงของเทคโนโลยี และทรัพยสินทางปญญาของตนเอง
ดานเงินทุนดานการผลิต ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความตองการของตลาด
ไดอยางรวดเร็วและดานการตลาดที่เขมแข็งเพียงพอในการกาวสูธุรกิจการคาในระดับโลก
ในด า นหนึ่ ง นั้ น เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด การผู ก ขาดรวมศู น ย ใ นแต ล ะอุ ต สาหกรรมแต ใ น
อีกดานหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งก็คือ การกระตุนใหเกิดการแขงขันอันเปนการเพิ่มความแข็งแกรงและ
ความสามารถเชิ ง แข ง ขั น ของผู ป ระกอบการขนาดใหญ เ หล า นี้ ใ ห ส ามารถเป น หั ว หอกที่ ท รง
ประสิ ท ธิภ าพในการรุ กสู ตลาดโลกของแต ล ะอุ ตสาหกรรมเป าหมายของไทยในอนาคตพรรคจะ
สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให เ กิ ด การปฏิ รู ป กิ จ การธุ ร กิ จ ในภาคเอกชนให มี ค วามโปร ง ใส เข ม แข็ ง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ทั้งในเชิงของคุณภาพผูบริหาร และระบบการ
จัดการเทคโนโลยีการปรับโครงสรางการเงินและโครงสรางทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร การเปดเผยขอมูลและขอเท็จจริงของกิจการการยกระดับเครื่องจักรและ
วิทยาการการผลิตทั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจเอกชนไทย โดยสวนรวมอันจะ
เปน ประโยชนทั้งในเชิงของการจูงใจใหตางชาติเขามารวมลงทุน และทั้งในเชิงของการเตรียมพรอม
เผชิญกระแสการแขงขัน เสรีใ นอนาคต พรรคจะเรงยกระดับความสามารถเชิงการผลิตของประเทศ
ดวยการสงเสริมและจูงใจใหมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตใหทันสมัย ภายใต
ขอจํากัดของประเทศสงเสริมใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กระบวนการผลิตและการจัดการ
ชักจูงใหมีการเคลื่อนยายฐานผลิตของอุตสาหกรรมเปาหมายจากตางประเทศ พรอมทั้งเรงรัดการพัฒนา
ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตลอดจนยกระดับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
รูปแบบผลิตภัณฑใหเทียบเทามาตรฐานโลกควบคูไปกับการสงเสริมใหเกิดธุรกิจขนาดใหญที่เขมแข็ง
เพียงพอที่จะกาวสูการแขงขันในระดับโลก
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พรรคจะให ค วามสํ า คั ญ กั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ให แ ก ผู ป ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมประเภทสนับสนุน ซึ่งมักมีขนาดเล็กและเชื่อมโยงกับผูประกอบการในอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ ทั้งในฐานะของการเปนฐานผลิตวัตถุดิบชิ้นสวน วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ในเชิงสนับสนุน และเกื้อกูลการสนับสนุนผูประกอบการเหลานี้ ควรมุงเนนในการเพิ่ม
ความเขมแข็งและขีดความสามารถเชิงแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการผลิตการเงินเทคโนโลยี
และการจัดการยกระดับนโยบายการคาตางประเทศ
จากการเนนเพียงเรงรัดการสงออกในทุกระดับ สูการพัฒนาเครือขายการตลาดเขาสูระดับโลก
เพื่อผนึกและสอดรับเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเขมแข็งในโลกยุคไรพรมแดน พรรคสนับสนุน
และผลักดันใหภาคเอกชนยกระดับความพรอมในการเผชิญการแขงขันเสรีในเวทีการคาระหวางประเทศ
ทั้งในดานการพัฒนาความรอบรูในโครงสรางและกลไกลเศรษฐกิจการคาโลก ทั้งในระดับภูมิภาคและ
อนุภูมิภาคความรอบรูใ นการดําเนิน ธุรกิจระหวา งประเทศและในประเทศเปาหมายการใชแ นวคิ ด
การตลาดสมัยใหมการพัฒนาองคกร และบุคลากรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ตลอดจนการเตรียม
ความพรอ มในเชิง ของทักษะ เทคโนโลยีแ ละวิท ยาการที่ จําเปน ในการแขงขั น ระดับโลกอยางมี
ประสิท ธิภาพ ยกระดับ และพั ฒนาผลิตภัณ ฑสงออกของไทยในทุก ๆ มิ ติ ทั้ งในมิ ติของคุณภาพ
มิติของการสรางมูลคาเพิ่ม มิติของการพัฒนาผลิตภัณฑใ หม ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากทักษะหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรใหม ๆ เพื่อรุกสูตลาดตางประเทศและในมิติที่สําคัญ
ที่สุด ไดแก การกาวจากการเนนการสงออกผลิตภัณฑที่เปนกายภาพ ไปสูการสงออกผลิตภัณฑและ
บริการที่มีสัดสวนของทรัพยสิน ทางปญญามากกวาการขายแรงงานมุงพัฒนาเครื่องหมายการคาของ
สินคาไทยสูตลาดโลกใหตางประเทศนิยมเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางและพัฒนาเครื่องหมายการคา
ระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผาและสิ่งทอ อุตสาหกรรม
เซรามิก และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เปนตน
ในระยะยาว พรรคจะใหความสําคัญกับการสนับสนุนใหกิจการของไทยไดรับประโยชนจาก
สภาวะการโลกาภิวัฒนของทุนทางการเงิน ทุนทางเทคโนโลยี และทุนทางปญญา ซึ่งจะทําใหบางสวน
ของเศรษฐกิจไทยที่มีศักยภาพไดประโยชนสูงสุดจากบทบัญญัติใหมขององคกรการคาโลก โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพจะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่โดยจัดใหเปนความ
เรงดวนพิเศษในการพัฒนาเครือขายการตลาด เขาสูระดับโลกเพื่อผนึกและสอดรับเปนสวนหนึ่งของ
เศรษฐกิจโลกอัน เขม แข็ง ในโลกยุค ไรพ รมแดน สงเสริ ม ให ผูส งออกไทยในทุ กระดับ โดยเฉพาะ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพเพียงพอทั้งในแงของทักษะ ความสามารถในการผลิต
และมีตลาดรองรับใหสามารถกาวเขาสูการเปนบริษัทระดับโลก
ทั้งนี้โดยยึดถือโลกทั้งโลกเปนตลาดสินคาเปนแหลงวัตถุดิบและสามารถใชเปนแหลงการผลิต
หรือประกอบสินคาโดยเนนการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการจําหนาย ใหไดประโยชนสูงสุด
ในเชิงตนทุน และการตลาดการกาวขามจากการเปนเพียงผูสงออกไปสูการสรางเครือขายการผลิตและ
ตลาดในระดับโลกไมเพียงแตจะชวยรักษาไวซึ่งความไดเปรียบในเชิงแขงขันที่เคยมีเทานั้น แตยังเปน
การใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศอีกดวย สงเสริมใหกิจการของไทยสามารถครอบครองเทคโนโลยี
หรือทรั พยสิน ทางป ญญาที่ ไดมาจากแหลงอื่ น แลวนํามาทําการพัฒ นาสร างมูล คาเพิ่ ม ใหส ามารถ
ทําการผลิตใหมีความหลากหลายกวาของเดิม สงเสริมใหกระทรวงพาณิชยปรับปรุงศูนยพาณิชยกรรมและ
สํานักงานการพาณิชยในตางประเทศใหเปน แหลงระดมทักษะของบุคลากรตางประเทศที่มีศักยภาพ
ในการเขารวมกระบวนการสรางตนแบบของสินคาที่จะสงออกไปยังตลาดทั่วไปในโลกและตลาดเฉพาะ
โดยต น แบบนั้ น จะต อ งสามารถก อ ให เ กิ ด การผลิ ต ขึ้ น ในประเทศไทย โดยวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
สําหรับศูนยพาณิชยกรรมและสํานักงานการพาณิชยในตางประเทศนั้น จะตองทําหนาที่เปน
สถานที่แ สดงสินคา อัน เนื่องมาจากทักษะที่พรอมดวยขอมูลประกอบเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคาตางประเทศ ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาจากไทย หรือเขารวมทุนการผลิตกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กในประเทศไทย ศูนยพาณิช ยกรรมและสํานักงานการพาณิช ยในตางประเทศ จะตอง
ประสานงานอยางใกลชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ในการผลักดันใหรัฐบาลประเทศนั้น ๆ อํานวย
ความสะดวกตอการยายทุน ทางปญญา ทุน ทางเทคโนโลยี และทุน ประกอบการมายังประเทศไทย
โดยใหเปนประโยชนรวมกันแกทั้งสองประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนยพาณิชยกรรมและสํานักงานการพาณิชยในตางประเทศ จะตองมีบุคลากรที่เหมาะสมกับ
เปาหมายของแผนงานดังกลาวโดยไมจําเปนตองใชขาราชการประจําและการจัดตั้งศูนยพาณิชยกรรม
เพื่อการนี้จะตองเลือกสถานที่ที่เหมาะสมแกลูกคาบุคลากรที่วิสาหกิจไทยตองการเพื่อเขามามีสวนใน
การสร า งสิ น ค า ต น แบบ และพั ฒ นาสิ น ค า ร ว มกั น ตลอดไป พรรคสนั บ สนุ น ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงเศรษฐกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและ
ตางประเทศเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งในเชิงของการวางแผนยุทธศาสตร
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การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการสงออกไดอยางมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสนับสนุน ในดานการตลาด ดานขอมูลขาวสาร การระบุหรือติดตอลูกคาเปาหมายตลอดจนชวย
แกไข อุปสรรคการคาในตางประเทศยิ่งไปกวานั้นใหมีการผนวกแนวทางนโยบาย ทิศทางการบริหาร
และแนวทางปฏิบัติงานระหวางกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ
และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดพลังผนึกสูงสุดตอการขยายและพัฒนาการสงออกของ
ประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ปฏิรูปองคกรแหงรัฐ พลิกโฉมใหมวิสาหกิจไทย พรรคจะเรงดําเนินการปฏิรูปสถาบันและ
องคกรหลักทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในดานโครงสราง องคกร ระบบการจัดการ การพัฒ นา
บุคลากร เทคโนโลยี และวิทยาการทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพขององคกรแหงรัฐ
ใหสามารถเปนหลักในการกอบกูเศรษฐกิจ ในการชี้นําและกําหนดยุทธศาสตรอีกทั้งสามารถสนับสนุน
ภาคเอกชนใหพรอมเผชิญกระแสความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อ
ประสานใหเกิดพลังผนึกที่แทจริงทั้งในระหวางองคกรแหงรัฐดวยกัน และในระหวางภาครัฐกับเอกชน
ทั้งในดานยุทธศาสตรแนวทางนโยบายและการประสาน ในระดับการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางแทจริง
พร อมกั บการเปลี่ย นบทบาทของหน ว ยงานรั ฐ จากผูค วบคุ ม มาเป น ผูส นั บสนุ น พรรค สนั บสนุ น
การเรงรัด เพิ่ม พูน ประสิทธิ ภาพ รัฐ วิสาหกิจ โดยมุงเนน การนําวิ ธีการบริห ารจัด การแบบเอกชน
มาประยุ กต ใ ช ใ นรั ฐ วิ สาหกิ จ เพื่ อสรา งและพั ฒนาองค ก รใหมี ความแข็ง แกรง และมีป ระสิท ธิภ าพ
การสนับสนุนภาคเอกชนใหเขามามีสวนในการถือครองหุน และมีบทบาทรวมในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
นโยบายการเกษตร
จากการที่ป ระเทศไทยมีพื้น ฐานทางการเกษตรมาเปน เวลายาวนาน แต ภาคเกษตรกรรม
ของไทย ยังมิไดรับการจัดระบบบริหารและการจัดการที่ดี อีกทั้งเกษตรกรซึ่งเปนสวนสําคัญของระบบ
การผลิตก็ประสบกับปญหาหนี้สินลนพนตัว นโยบายดานการเกษตรของพรรคมีเปาหมายเพื่อใหภาค
เกษตรกรรมซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญมีความแข็งแกรงทันสมัยเปนฐานเศรษฐกิจ อันแทจริงที่สอดรับ
กับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่สามารถสรางผลผลิตอยางเพียงพอเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
และสามารถสรางผลผลิตสวนเกินที่มีคุณคาและมีคุณภาพเพียงพอ ที่จะเปนฐานสนับสนุนอันสําคัญ
แก อุต สาหกรรมแปรรูป การเกษตรเพื่ อส งออกสู ตลาดโลกนโยบายพรรคในด านเกษตรจึ งมุ งเน น
ในประเด็นตอไปนี้
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มุงแกไขปญหาหนี้สิน ของเกษตรกรอยางเรงดวน โดยยึดหลักเกณฑเดียวกัน กับการแกไข
ปญหาหนี้สิน ของภาคธุรกิจอื่นเพื่อ ใหเกิดความเปน ธรรมกับคนทุกกลุม ในสังคม ในขณะเดียวกัน
การแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร จะตองคํานึงถึงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว
ดว ยมาตรการแก ไ ขป ญหาหนี้สิ น ของเกษตรกร จะตอ งเริ่ ม ด วยการจั ดชั้ น คุณ ภาพหนี้โ ดยหนี้ ที่ มี
คุณภาพดีจะไดรับการสนับสนุนใหเขาโครงการประนอมหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส.) โดยจัดใหเกษตรกรไดรับปจจัยการผลิตที่ ดีและมีคุณภาพเพื่อ ใชประกอบการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพควบคูกับการกํากับตรวจสอบอยางใกลชิดเพื่อใหปจจัยการผลิตนั้น ๆ ถึงมือ
เกษตรกรและถูกใชประโยชนอยางแทจริง
หากมีความจําเปน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรอาจขยายเวลาการชําระหนี้
ใหเกษตรกรเปนการชั่วคราว ทั้งนี้ โดยพิจารณาเปนกรณีไปหนี้ดอยคุณภาพนั้นจะจัดใหไดรับการฟนฟู
เปนกรณีพิเศษ โดยวางระบบการฟนฟูและใหความชวยเหลือเปนกรณีเฉพาะตอไป
ขณะเดียวกัน เพื่อผอนคลายภาระหนี้สิน ของเกษตรกร จะตองสนับสนุน ใหองคการตลาด
เพื่ อ เกษตรกรรม (อตก.) มี บ ทบาทมากขึ้ น ในการเข า มารั บ ซื้ อ รั บ จํ า นํ า ผลผลิ ต ของเกษตรกร
โดยประสานงานอยางใกลชิดกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในการปลอยกูและ
การติดตามหนี้สินพรอมกันนี้จะจัดเงินอุดหนุนจากเงินกูของธนาคารโลกเพื่อการจัดหาบุคลากรเฉพาะกิจ
ที่จําเป น สํ าหรับ ภารกิจ ในโครงการใหความชว ยเหลื อ แกเกษตรกรเพื่อ ใหบรรลุเปา หมายขางต น
พรอมทั้งจัดใหมีหนวยงานพิเศษสําหรับติดตามและประเมิน ผลการชวยเหลือดังกลาวมุงพัฒนาภาค
เกษตรกรรมเปนฐานการผลิตที่แข็งแกรงในการผลิต เพื่อใหพอเพียงตอการบริโภคในประเทศเปนฐาน
รายไดที่เพียงพอและสม่ําเสมอตอการดํารงชีพของเกษตรกรและครอบครัว และสามารถเปน ภาค
เศรษฐกิจ ที่เ ติบ โตเคีย งคู ภาคอุ ตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อการสง ออก สง เสริม และพั ฒนา
เกษตรกรรมแผนใหมอย างเปน ระบบที่ ครบวงจรโดยเริ่ม ตั้ งแตกํา หนดประเภทของพื ช และสัต ว
เศรษฐกิ จที่มี ศักยภาพอัน เปน เปาหมาย โดยคํ านึง ถึงการบริโภคภายในความเหมาะสมทางสภาพ
ภูมิศาสตร ศักยภาพของแตละทองถิ่น และศักยภาพทางการตลาดของผลผลิตที่ได หรือผลผลิตที่แปรรูป
ที่ใชพืชและสัตวเศรษฐกิจนั้นเปนวัตถุดิบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ที่เ หมาะสม และยั่ งยื น กํ า หนดพื้ น ที่ เ พาะปลู กและเพาะเลี้ย งเฉพาะสํ า หรั บพื ช และสั ตว เ ศรษฐกิ จ
ในเปาหมายโดยคําถึงความเหมาะสมทางภูมิศ าสตรของแตละพื้น ที่ทําเลสําหรับพืชและสัตวแ ตละ
ประเภทความชํ า นาญ หรื อความสามารถอั น โดดเด น ของคนในท อ งถิ่ น ศั ก ยภาพทางการตลาด
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ตลอดจนการสอดรับอยางเหมาะสมทั้งในเชิงของกระบวนการผลิตและการตลาดระหวางการผลิตและ
การตลาดของภาคเกษตรกรรมกับกระบวนการผลิต และ การตลาดในภาคอุ ตสาหกรรมแปรรู ป
การเกษตร ใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการใชวิชาการที่กาวหนามาใชในภาคเกษตรกรรมของประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งพัน ธุวิศ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ ใหไดผ ลผลิตที่สูงดวยคุณภาพ และมี
ผลตอบแทนตอพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสูงสรางความเชื่อมตอระหวางผลผลิตในภาคเกษตรกับภาค
การผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งในเชิงการวางแผนการผลิต การวิจัย และพัฒนาการตลาด เพื่อให
ภาคเศรษฐกิ จทั้ งสองระบบนี้ เ ติบ โตควบคูกั น ไปอย างแข็ ง แกรง และมีป ระสิ ทธิ ภาพประยุ กต ใ ช
การตลาดสมัยใหมทั้งในดานการสํารวจวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ และเครื่องหมายการคา ตลอดจน
การสงเสริมการตลาดและการขายทั้งในประเทศและตางประเทศ เนนการสรางความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบาน ในการเชื่อ มโยงการผลิตและการตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะ และระดับการ
พัฒนาพื ช ผลเศรษฐกิจ ของไทยรว มกั บความอุ ดม สมบูร ณข องทรั พยากรของประเทศเพื่ อนบา น
เพื่อพัฒนาการเกษตรรวมกัน ซึ่งจะชวยใหทุกฝายไดประโยชนทั้งในเชิงการผลิตและการตลาดรวมกัน
เสริมสรางความเขมแข็ง แกเกษตรกรองคกรเกษตรกรไทยในการปลูกพืชเศรษฐกิจเปาหมายโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการจัดหาพันธุพืช และปจจัยการผลิตที่สําคัญการจัดหาแหลงน้ําและระบบชลประทานการ
กระตุน และสงเสริม ใหมีการใชวิช าการสมัยใหม เพื่อ ใชใ นการวางแผนการผลิต การเพิ่ม ผลผลิต
การลดตน ทุนการผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต และการบริหารตลาดอยางมีประสิทธิภาพรักษา
ระดับราคาสินคาเกษตรขั้นปฐม ใหอยูใ นระดับที่เปน ธรรมตอเกษตรกรผูผลิตโดยการพัฒนาระบบ
ตลาดสิน คาเกษตร อาทิ ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา การจัดตั้งตลาดกลางการพัฒ นาระบบ
ขาวสารขอมูลใหตรงกับความตองการและสอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกร อีกทั้ง ปรับปรุงระบบ
การพยากรณภาวะการคาสิน คาเกษตรเพื่อ ใหสามารถทราบลวงหนา อัน เปน ประโยชนตอการวาง
แผนการผลิ ต ส ง เสริ ม ใหเ กิ ด ความร ว มมือ เกื้ อ กู ลซึ่ ง กั น และกั น ระหว า งเกษตรกรรายย อยด ว ยกั น
และระหวางเกษตรกรรายยอยกับเกษตรกรรายใหญและเกษตรกรกับโรงงานอุตสาหกรรมในแตละชุมชน
เพื่อใหสถาบันเกษตรกรมีบทบาทเขมแข็งขึ้นทั้งดานการวางแผนงานการผลิตและการจําหนายผลผลิต
ทางการเกษตรและเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ร ว มกั น ของเกษตรกรส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การจัดระบบการถือครองที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการใชดินอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เร งแกไ ขป ญ หาการครอบครองที่ ดิน ของรั ฐ ที่ไ มถู กต อ งด วยความเปน ธรรมโดยให ส อดคล องกั บ
บทบัญญัติของกฎหมายและสภาพความเปนจริงของชุมชนทองถิ่น การพัฒนาการเกษตรใด ๆ จะตอง
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คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและความหลากหลายทางชี ว ภาพรวมทั้ ง การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชนตาง ๆ ตอการพัฒนาการเกษตรนั้น ๆ เพื่อใหบังเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ และชุมชนตาง ๆ ดวยสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแกเกษตรกร
สําหรับกิจการที่เปนวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมี
รายไดเสริมจากวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เชน การแปรรูปผลผลิต การถนอมผลผลิต การผลิต
อาหารและงานหัตถกรรม เปนตน
นโยบายพัฒนาสังคม
พรรคเชื่อวาสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความลึกซึ้งทางปญญาและอารมณจะเปนสังคมที่พึง
ปรารถนาที่สามารถสรางความเชื่อมั่นในมวลสมาชิกของสังคมทุกระดับ ซึ่งจะเปน พื้นฐานของการ
สะสมความมั่งคั่งของประเทศ ยิ่งกวานั้น พรรคตระหนักดีวามนุษยเปน กําลังสําคัญในการพัฒ นา
ประเทศ การสงเสริมใหคนไทยมีทักษะและรับการถายทอดทักษะเพื่อยกระดับความสามารถของตนเอง
ใหเปนสากลนั้น จะเปนหนทางหนึ่งของการอยูรอดจากภาวะวิกฤตในปจจุบัน และเปนการอยูรอดที่มี
เกียรติ และศักดิ์ศรีควบคูกับความเขม แข็งของสถาบัน สังคม ความเอื้ออาทรระหวางกัน และความ
เกื้อกูลกัน ของพี่นอ งประชาชนในแตละทองถิ่น เปนพลังขับดันใหพี่นองประชาชนสามารถกําหนด
วิถีชีวิต และทิศ ทางของการอยูรอดไดโดยองคกรทางสังคมที่เขมแข็ง การเสริม สรางความอบอุน
ในครอบครัวการใหโอกาสแกผูดอยโอกาส และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
พรรคจึงมีนโยบายดังนี้
สงเสริมใหชุม ชนมีความเขม แข็งสามารถเลือกกระบวนการสรางความมั่งคั่งของตนไดดวย
ตนเองเพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพ และขอจํากัดตลอดจนวิถีชีวิต และการสั่งสมทางภูมิปญญาของ
คนในชุมชนนั้นขจัดความไมเปนธรรมตอการไดรับสิทธิประโยชนคาตอบแทนอันมีเหตุมาจากความ
แตกตางทางกายภาพ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพการทํางาน และปริมาณ รวมทั้ง
การพัฒนาและคุมครองเด็ก สตรี คนพิการ และทุพพลภาพ มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ขมเหง
หรือถูกนําไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ สงเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรีในแตละชุมชน
ใหมีสวนรวมในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนโดยเฉพาะบทบาทในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กเพื่อปองกัน มิใหมีการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกระดับดําเนินการในทุกวิถีทาง เพื่อขจัด
ป ญ หายาเสพติ ด รวมทั้ ง เร ง รั ด การป อ งกั น ปราบปรามการผลิ ต และเผยแพร ย าเสพติ ด ในหมู เ ด็ ก
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และเยาวชนอยางจริงจังพรอมกับจัดใหมีระบบการฟนฟูสุขภาพและจิตใจของผูติดยาเสพติดใหสามารถ
กลับเขาสูสังคมไดอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีดวยตระหนักวามนุษยเปนหัวใจสําคัญในระบบการผลิต
และระบบเศรษฐกิจแผนใหม พรรคจึงสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
โดยใหรัฐสนับสนุน มาตรการดานการเงิน และการคลังเพื่อ ใหการพัฒนาทักษะ และฝมือแรงงาน
สามารถตอบสนองความตองการของวิสาหกิจในแตละชุมชนไดอยางเหมาะสมโดยไดรับคาตอบแทน
ที่เปนธรรมเพื่อลดปญหาการวางงานและการอพยพเขามาหางานทําในเมือง ขณะเดียวกันก็สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแตละทองถิ่นใหดียิ่งขึ้น ดวยใหการคุมครองแกเด็กและเยาวชน
มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกกดขี่ขมเหง โดยเฉพาะการคุมครองแรงงานเด็กอยางเขมงวดสงเสริม
มาตรการด านการประกัน สังคมขยายขอบข ายการใหส วัสดิการด านแรงงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบและแรงงานระยะสั้น
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชน โดยจั ด ให มี ก ารศึ ก ษาเสริ ม เพิ่ ม เติ ม จากระบบ
การศึกษาปกติ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีทัศนคติและพัฒนาการทางความคิดที่ดี โดยมีแหลงรวมความรู
เสริมอาทิหองสมุด พิพิธภัณฑ แหลงนันทนาการ ศูนยเยาวชน สนามกีฬา รวมทั้ง การจัดฝกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะที่หลากหลายใหแกเด็กและเยาวชนตามความถนัด เรงรัดกฎหมายเกี่ยวกับการสวัสดิการ
สัง คมโดยจัด ตั้ งกองทุ น สวัส ดิ การสัง คม เพื่อ ใหก ารคุ ม ครองดูแ ลแก ผูสู ง อายุ เด็ กเยาวชน สตรี
คนพิการหรือทุพพลภาพ ผูติดยาเสพติด ผูปวยโรคเอดส ผูประสบภัยสาธารณะ ผูดอยโอกาสและ
ผูขาดไรอุปการะ สงเสริมการรวมตัวของผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการหรือทุพพลภาพ ผูติดยา
เสพติด ผูปวยโรคเอดส ชาวชุมชนแออัดผูดอยโอกาสและผูขาดไรอุปการะใหเปนองคกรที่เขมแข็งและ
ใหเขาไป มีสวนรวมในกระบวนการออกกฎหมาย กําหนดนโยบายการวางแผนการดําเนินงานและ
การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน ข องกลุ ม ตน ส ง เสริ ม และสงเคราะห
ผูดอยโอกาสในสังคมให สามารถปอ งกัน การเสื่ อมสมรรถภาพการพิการและทุพพลภาพ มุงฟน ฟู
สมรรถภาพ ใหโอกาสและสรางความเสมอภาคแกผูดอยโอกาสในสังคมเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองและ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและสามารถเขาไปรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมไดอยาง
เต็ ม ที่ ส ง เสริ ม การรวมตั ว ของชุ ม ชนท อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ป ระเพณี ภู มิ ป ญ ญา และ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของแตละทองถิ่นโดยเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเหลานั้น มีสวนรวมในการ
อนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาของตนเองสงเสริมความรวมมือของชุมชนตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศให
สามารถใชประโยชนรวมกันจากศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ทักษะและเทคนิควิทยาการตาง ๆ
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เพื่อตอบสนองตอความตองการของแตละชุมชนโดยปรับปรุงกลไกลของรัฐ ใหอํานวยความสะดวก
และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่
นโยบายสาธารณสุข
พรรคจะเรงรัดการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งใหขยายระบบประกันสุขภาพใหทั่วถึงสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และพอเพียงตอภารกิจรวมทั้งจัดใหมีการกระจายบุคลากรที่
เหมาะสมตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุขที่ทันสมัยและคุมตอการ
ใหบริการมาใชใหแพรหลายและใหความสําคัญตอการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทยกับการบริการสาธารณสุขอยางจริงจังขยายงาน
สาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองคกรชุมชนสถาบันครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขให
มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธขยายผลใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองการ สงเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของตนเอง
รวมทั้งการปองกันโรค ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงในภูมิภาค ที่เขามากับกลุมแรงงาน
ตางประเทศ และประชาชาติอื่น ๆ รวมทั้งการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคเอดสในกลุมเสี่ยง
ทุกกลุม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผูติดเชื้อ ผูปว ย ครอบครัวและชุมชนใหรูจักการปองกันและ
แกไขปญหาดวยตนเองเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนใหอยูในระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งกําหนดมาตรการเรงรัดใหมีการกําจัดของ
เสีย ขยะติดเชื้อ และบําบั ดน้ํ าเสี ยของสถานพยาบาลและสาธารณสุขอยา งจริ งจั งตลอดจนจั ดหา
น้ําสะอาดเพื่อการบริโภค ใหแกประชาชนในชนบทอยางทั่วถึงเขมงวดตอมาตรการคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับความปลอดภัย และไดรับความเปนธรรมในการบริโภคอาหาร ยา สินคา และผลิตภัณฑตาง ๆ
สง เสริ ม และสนั บสนุ น การวิ จั ยและพั ฒ นาการใชส มุ น ไพร เพื่ อ ประโยชนใ นทางการแพทยแ ละ
การสาธารณสุขรวมทั้งการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อการนี้
นโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม
บทเรียนจากความระส่ําระสายของระบบเศรษฐกิจไทยและเอเชีย ทําใหเราตองเรงทบทวน
นโยบายดานการศึกษา ตลอดจนปรัชญาการศึกษาที่จะสรางใหเด็กไทยมีฉัน ทะทางปญญาและวินัย
แหงปญญาสามารถใชปญญาสรรคสรางความคิด และความรูตาง ๆ ดวยตนเองดุจความคิดที่บินไดโดย
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มีวินัยแหงปญญาเพื่อพัฒนาเด็กไทยเขาสูศตวรรษที่ ๒๑ อยางเหมาะสมกับศักยภาพแหงตนที่จะเลือก
เขาสูโลกาภิวัตน ตามความถนัดโดยมีฐานของประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนและมั่นคงรวมทั้ง
การสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมตอการพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกระดับ พรรคจึงมีนโยบาย
การศึกษาและวัฒนธรรมดังนี้
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในระดั บ อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษา
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเด็กไทยอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน ดวยการเนน การอบรมใหเด็กมีฉัน ทะ
ทางป ญญาและวินั ยแหง ปญ ญา และสามารถใชป ญญามาสรรคส รา งความคิ ด และความรูต าง ๆ
ดวยตนเอง ใหรูจักฝน แตไมใชเพอฝน
ปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาใหสอดรับกับปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กไทยภายใตกรอบวินัยแหงปญญา เขมงวด
ตอการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขาสูวิช าชีพครูดวยการเนน ประสิทธิภาพ และทัศนคติที่ดีตอการเรียน
และการสอนที่มีคุณภาพโดยไมคุกคามตอความคิดสรางสรรคของเด็ก และสงเสริมการสรางทัศนคติที่ดี
ของครูเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของสังคมไทย และของโลกรวมทั้งพัฒนาการของเด็ก สงเสริม
ใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหการศึกษาในทุกระดับใหไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อเรียนรู
กับวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกเพื่อใหสามารถปรับปรุงการเรียน
การสอนใหมีความเหมาะสมและพลวัตตามสถานการณอยางทันทวงที
ในระดับอุดมศึกษาจะเรงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
สามารถกอประโยชนแ กตนเอง และสังคมสวนรวมโดยมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยา ง
เหมาะสม เพราะได รั บ การศึ ก ษาอบรมในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามาแล ว ขณะเดี ย วกั น บั ณ ฑิ ต ในทาง
สังคมศาสตรจะตองมีความสามารถนําความคิดมาสรางสรรคตอสังคม สามารถใหคําตอบแกสังคมได
อยางมีคุณคา และมีความหลากหลายตามความเปนจริงของโลกยุคใหมโดยจะเรงสงเสริมการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนคุณภาพของผูสอนตลอดจนอุปกรณการศึกษาตาง ๆ ที่จําเปน
ให ค วามสํ า คั ญอย า งยิ่ ง ยวดกั บ การวิ จั ย และพั ฒนาเพื่ อให เ ปน คลั ง แห ง ความรู แ ละข อ มู ล
ขาวสารซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญที่จะตอบสนองการใชประโยชนของหนวยงานเอกชนและรัฐ ในระดับ
อาชีวะศึกษานั้น จะใหความสําคัญแกวิทยาลัยวิชาชีพตาง ๆ เพราะถือวาวิทยาลัยวิชาชีพเปนหัวใจของ
การคงอยูของระบบเศรษฐกิจไทยยุคใหม และคุณภาพของผลผลิต ของวิทยาลัยวิชาชีพ คือ หัวใจของ
อนาคตเศรษฐกิ จ ไทยโดยจะให ก ารสนั บ สนุ น เป น พิ เ ศษแก ก ลุ ม วิ ช าชี พ เป า หมาย พร อ มทั้ ง เร ง
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เพิ่มคุณภาพของนักศึกษาใหตอบสนองตอความตองการในโครงสรางเศรษฐกิจใหม สงเสริมความ
รวมมือทางเทคนิควิชาการ และทักษะระหวางวิสาหกิจในตางประเทศ หรือสถานศึกษาในตางประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนความรูถายทอดความรูและทักษะตาง ๆ มาสูวิทยาลัยวิชาชีพของไทย ตามความ
เหมาะสม ความถนัด ความพรอมและศักยภาพของแตละสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรและ
ผูสําเร็จการศึกษา สงเสริมใหวิทยาลัยวิชาชีพใชประโยชนอยางสูงสุดจากการรับการถายทอดทักษะจาก
ตางประเทศมาถายทอดเพื่อยกระดับคุณภาพฝมือแรงงานใหสูงขึ้นดวยระบบการศึกษานอกโรงเรียน
หรือระบบการศึกษาเสริมเพื่อชวยลดปญหาการขาดทักษะฝมือแรงงานที่มีคุณภาพ
สําหรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม สงเสริมการเรียนการสอนของระบบการศึกษานอกโรงเรียน
อยางกวางขวางเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตโดยใหบริการดานการเรียน การสอน
ในวิทยาการตาง ๆ อยางหลากหลายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยจะใหความสําคัญตอการศึกษา
นอกโรงเรียนเทาเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาที่สอง
สําหรับเด็ก และเยาวชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู การรับการถายทอดทางเทคนิค และ
วิชาการ ตลอดจนทักษะรวมทั้งสรางโอกาสในการเขาสูโลกาภิวัตนตามความถนัด และศักยภาพแหงตน
สงเสริมใหภาคเอกชนมีศักยภาพในการฝกอบรมทักษะ และเทคนิคตาง ๆ ใหมีรวมในการ
พัฒนาคุ ณภาพฝมื อแรงงานโดยสนั บสนุน การรั บรองหลัก สูต ร และการใหสิ ทธิ ประโยชนที่ เป น
ประโยชนตอการจัดการฝกอบรมสงเสริมใหครูไดรับการลาพักเปนกรณีพิเศษ เพื่อฟนฟูสมรรถภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการสอน และทัศนคติการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลสงเสริมใหเด็กไทย
สามารถเรียนรู และเลือกใชประโยชนจากวัฒนธรรม และอิทธิพลโลกาภิวัตนเพื่อมาเสริมความลึกซึ้ง
และทั กษะในการเข าใจโลกอัน จะเป น ประโยชน ตอ การดํ ารงชี วิต อย างเหมาะสมตามครรลองที่ ดี
และเลือกเขาสูโลกาภิวัตนตามความถนัดและศักยภาพแหงตน
ในระบบการศึกษาไทยนั้น จะตองจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่เปน
หนวยงาน อิสระไมอยูในระบบราชการ เพื่อ ใหหนวยงานนี้มีหน าที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การเรี ย นการสอนเพื่ อ เสนอแนะต อ รั ฐ บาลและรั ฐ สภาทุ ก ป องค ค วามรู ข องมนุ ษ ยชาติ นั้ น ไม มี
ขีดจํากัดในเรื่องพรมแดน เชื้อชาติและศาสนา องคความรูของมนุษยชาติเหลานี้ควรจะเปนคลังความรู
เสริม ตอเด็กไทยและประชาชนผูใ ฝรู พรรคจะมุงมั่น สรางระบบหอสมุดแหงประชาชนที่จะนําองค
ความรูของมนุษยชาติเหลานั้นมาไว เพื่อมาเสริมระบบการศึกษาที่มีอยูเดิม
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สงเสริมระบบหองสมุดดังกลาวใหเปนหัวใจของผูใฝรู พัฒนาใหหองสมุดเปนแหลงรวมของ
สรรพวิชาตาง ๆ ทั้งของไทยและนานาชาติเรงพัฒนาระบบหองสมุดใหเปนแหลงความรูที่มีคุณภาพ
สําหรับประชาชนที่จะเขาถึงวิทยาการนั้น ๆ ไดโดยไมตองเสียคาใชจายโดยเปน บริการที่รัฐ จัดให
แก ป ระชาชน และพั ฒ นาให ส ามารถเชื่ อ มโยง กั บ ห อ งสมุ ด ที่ มี อ ยู ใ นประเทศและต า งประเทศ
ตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สง เสริ ม และพั ฒนากิจ การพิ พิ ธภั ณ ฑ ดา นศิล ปะและเทคโนโลยี เพื่อ ใหเ ป น แหล งเสริ ม
การศึกษาของเด็กไทย และประชาชนผูใฝรูใหสามารถนําไปประยุกตทางความคิดเพื่อใชประโยชน
อยางหลากหลายในการดําเนินชีวิต นอกจากนั้นสิ่งเหลานี้จะชวยเสริมใหกระบวนการศึกษาของเยาวชน
ไทยมีมิติของความเปนมนุษยอยางครบถวน
สนับสนุนใหองคกรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น มีสวนรวม
ตอการพัฒนาการกีฬาอยางจริงจังควบคูกับการสรางเอกภาพในการบริหาร และการจัดการดานการกีฬา
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการกีฬาของชาติใหกาวหนาอยางยั่งยืน พัฒนาสถาบันการกีฬาทั้งของรัฐ
และเอกชนใหมีการวัดความสามารถที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพนักกีฬา โดยใหการสนับสนุนเปน
พิเศษดานงบประมาณซึ่งจะเนนที่การนํางบประมาณไปใชสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพื้น ฐานทักษะ
และความสามารถในเชิงกีฬาของนักกีฬามากกวาที่จะนําไปสรางสิ่งปลูกสรางที่ไมจําเปน การนําความรู
ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดานการกีฬา มาประยุกตใชใ นการยกระดับคุณภาพการกีฬาของ
ประเทศ ดูแลสวัสดิการของนักกีฬาใหไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสม เพื่อ ตอบแทนกับชื่อเสียง
เกียรติคุณที่นักกีฬาไดกระทําใหแกประเทศชาติ
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ดวยตระหนักวาการกอบกูภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหกลับฟนตัวนั้นจําเปนตองพึ่งพา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการตองนําเขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกภาคการผลิต และบริการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนเรื่องเหลานี้มีความจําเปนอยางยิ่ง นับตั้งแต
พื้น ฐานของการดํารงชีวิตกระบวนการเรียนรูกระบวนการ ฝกอบรมและเสริมทักษะโดยเฉพาะการ
รองรับการถายทอดดานทักษะและการพัฒนาฝมื อแรงงานเพื่อ ใหคุณภาพฝมือแรงงานที่เปน หัวใจ
ของระบบเศรษฐกิจแผนใหมสามารถดําเนินการตอไปได
พรรคจึงมีนโยบายดังนี้ เรงพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความเพียงพอ
ทั้งปริ มาณและคุณ ภาพ เพื่ อตอบสนองตอวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ก ส งเสริ มการพัฒนา
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วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ นด า นการวิ จั ย และการพั ฒ นาโดยให ก ารสนั บ สนุ น แก ห น ว ยงาน
ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใหเอื้อประโยชนตอการบริหารการจัดการ
และกระบวนการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สงเสริมการคนควาวิจัยและจัดหารวมทั้ง
คัดเลือกทักษะที่เหมาะสมตอศักยภาพความเชี่ยวชาญและความชํานาญของคนไทย ในการเลือกทักษะ
ของการผลิ ตที่ เ หมาะสม เพื่ อ สร า งขี ด ความสามารถในการผลิ ต เพื่ อ การส ง ออกและการบริ โ ภค
ภายในประเทศทั้งในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศในการวิจัย
และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แบบครบวงจร เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
ตอในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งการรับรูทางวิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
การแกไขปญ หาเศรษฐกิ จสังคมและสิ่งแวดลอมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี ใ ห เ อื้ อ ประโยชน ต อ การพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของเทคโนโลยีการรับการถายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรองรับการถายทอดทักษะ
รวมไปถึงการใหการคุมครองตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อ
ประโยชนตอชุมชนทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการใชประโยชนของความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหบังเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและชุมชนทองถิ่นตาง ๆ อยางเปนธรรม และสมดุล
ดูแ ลใหมีก ารใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพโดยคํานึงถึ ง
ประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษอยางเปนธรรมโดยยึดหลักการของการพัฒนาอยาง
ยั่ง ยืน ยึด มั่ น ในหลัก การของการแกไ ขป ญ หามลพิ ษต าง ๆ ที่ กํา หนดให ผูใ ดก อ ความเสี ย หายเป น
ผูรับผิดชอบโดยบังคับใชกฎหมายตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการปองกันมิใหเกิดมลพิษอยาง
จริงจัง รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนใหมีสวนรวมกับรัฐในการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม และมลพิษรวมกัน เรงรัดการวางระบบควบคุมที่เหมาะสมตอสารพิษและวัตถุ
อันตราย และการปองกันมิใ หสารพิษและวัตถุอันตรายกอความเดือดรอ นแกชุม ชนและสิ่งแวดลอม
อยางเขมงวด สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่สะอาดและปราศจากมลภาวะ ใหมีบทบาทตอการดํารงชีวิต
ใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริม การใช เทคโนโลยี จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดการพึ่งพาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยไมจําเปน ควบคูกับการสงเสริม การประหยัดพลังงานในทุก
รูปแบบเพื่อการใชพลังงานอยางคุมคาที่สุด
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สง เสริม การใชเ ทคโนโลยีสํ าหรับ การบริห ารและการจัด การสมัย ใหมเ พื่อ ให ตอบสนอง
ตอความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตนทุนต่ําสามารถพัฒนาและขยายไดอยางยั่งยืน
นโยบายตางประเทศ
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยและเอเชีย กําลังประสบกับปญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงเชนเดียวกับ
ระบบการเงินระหวางประเทศก็กําลังประสบปญหาเชนกัน การแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจึงตองแกไขทั้ง
ภายในและตางประเทศ ดวยการสรางวิธีคิดใหมที่ใหคําตอบกับการจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศ
ในปจจุบันและอนาคต โดยเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศใหมากขึ้นใหประเทศ
ไทยมีสวนรวมอยางจริงจัง และมีบทบาทอยางมีนัยสําคัญตอการแกไขปญหาการเคลื่อนไหวของทุน
ระหว า งประเทศที่ ร วดเร็ ว โดยไม ป ล อ ยให ป ญ หาดั ง กล า วสร า งผลกระทบต อ การกิ น ดี อ ยู ดี ข อง
ประชาชนและความมั่น คงของรัฐ ตอไปการดําเนิน นโยบายตางประเทศของไทย จึงตองกําหนดให
สอดคลองกับภาวการณดังกลาว เพื่อ ใหประเทศไทยกับนานาประเทศและองคกรระหวางประเทศ
รวมมือกันในการแกไขปญหาอยางเปนระบบเพื่อประโยชนรวมกันโดยไทยจะเขารวมอยางมีนัยสําคัญ
ในกระบวนการจัดระเบียบการเงิน ระหวางประเทศใหมท่ีเปนธรรมโดยมีเปาหมายที่จะปองกันมิใ ห
ระบบดังกลาวกอปญหาซ้ําอีก
นอกจากนั้น นโยบายตางประเทศจะตองใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือ ระหวาง
ชุมชนไทย และชุมชนนานาชาติเพื่อผลประโยชนรวมกันของทุกฝายอยางเทาเทียมเพื่อกาวสูศตวรรษที่
๒๑ ภายใตปรัชญาสรางไทยสูอนาคตโดยใหความสําคัญตอธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตความสัมพันธ
ระหวางประเทศตลอดจนความมั่นคงและการเมืองระหวางประเทศ พรรคจึงมีนโยบายตางประเทศดังนี้
มุงมั่นรวมมือกับประเทศอาเซียนและองคกรสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ไทยเปน
ภาคีสมาชิกรวมกันแกไขปญหาโครงการเพิ่ม บทบาททางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งเปนเรื่องเรงดวน
อยางเปนระบบเพื่อเปนเกราะกําบังผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของทุนระหวางประเทศอยางรวดเร็ว
ยึดมั่นตอพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหวางประเทศกฎบัตรสหประชาชาติความรวมมือระหวาง
ประเทศและความรวมมือตาง ๆ ซึ่งไทยเปนภาคีรวมทั้งการสงเสริมและคุมครองสิทธิม นุษยชนตาม
หลักการของระบอบประชาธิปไตย สงเสริมความสัมพันธอันดีและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
และกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม โดยไมแ ทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน และยึดถือหลักการตางตอบแทนซึ่งกัน
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และกัน รวมทั้งประสานความรวมมือในการปราบปรามยาเสพติด พัฒนาบทบาทของไทยใหเปน ที่
เชื่อถือและยอมรับพรอมทั้งขยายบทบาทในดานการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ใหกวางขวาง
ทั้งในระดับภูมิ ภาคและนานาชาติสงเสริม ใหน านาชาติร วมลงทุน กับไทยดวยการใช มาตรการทาง
การเงิ น การคลั ง ของกั น และกั น เพื่ อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ อย า งใกล ชิ ด กั บ ทุ ก ฝ า ยทั้ ง ฝ า ยธุ ร กิ จ
ในตางประเทศกับฝายธุรกิจไทย
เรงสรางสิ่งอํานวยความสะดวกระหวางประเทศอยางครบวงจร เพื่อสรางความคลองตัวในการ
ประสานความรวมมือระหวางวิสาหกิจตางประเทศ กับวิสาหกิจไทยสงเสริมกระทรวงการตางประเทศ
ใหมีบทบาททางรุกในเวทีระหวางประเทศ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการประสานความรวมมืออยาง
ใกลชิดกับสวนราชการอื่นและภาคเอกชนของไทยในการปฏิบัติการตามนโยบายดังกลาว บุคลากรที่จะ
มาทําหนาที่ดานการตางประเทศ จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตกระบวนการที่ไดกําหนด
ไวอยางจริงจังเพื่อใหสามารถทําหนาที่เปน ตัวแทนของประเทศ ในการเจรจาความรวมมือระหวาง
ประเทศ และรักษาผลประโยชนของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกดาน พัฒนาและเสริมศักยภาพ
ของหน วยงานในตา งประเทศใหมี ขี ดความสามารถในการหาข อ มูล และประสานกั บวิ ส าหกิจ ใน
ตางประเทศที่ตองการมาลงทุนในไทย รวมทั้งการลงทุนดานทักษะและเงินทุนของแตละประเทศพรอม
กับ ดู แ ลประสานกั บ ธุ ร กิ จเหล า นี้ อ ย า งใกล ชิ ด ปรั บ ปรุ ง กลไกของรั ฐ ที่เ กี่ ย วข อ งกับ การดํ า เนิ น
ความสัมพันธระหวางประเทศในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการจัดตั้งหนวยงานเพื่อ
รวมศูน ยรับผิดชอบการเจรจาการคาตางประเทศ เพื่อประโยชนใ นการตอรองรวมทั้งการลดขนาด
ตัวแทนและปรับปรุงการประสานงานของหนวยงานราชการในตางประเทศ ใหมีประสิทธิภาพโดย
มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารใหทันสมัย โดยประสานนโยบาย
ระหวางหนวยงานราชการดานการตางประเทศ และเอกชนเพื่อ ใหภาคเอกชนไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ทัน สมัยและใหหนวยงานราชการในตางประเทศ สามารถใชขอมูลใหเปน ประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่อยางทัน ทวงที หนวยงานของรัฐ ทุกหนวยในตางประเทศจะตองมีบทบาทชวยประสานและ
สงเสริมการพัฒนาการสงออกของสินคาไทย การพัฒนาการลงทุนในประเทศการพัฒนาแรงงานไทย
การพัฒนาการทองเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนจัดสงขอมูลทางกฎหมาย กฎขอบังคับและรายละเอียด
เกี่ยวกับชองทางธุรกิจตาง ๆ ที่นักธุรกิจไทยสนใจใหทราบโดยทั่วถึงตลอดจนชวยประสานการเจรจา
ใหนักธุรกิจไทยไดรับความสําเร็จในการสงออกสินคาของตน
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การตรวจสอบและประเมินผล
นโยบายทั้งมวล จะดําเนินไปภายใตกรอบของการตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเนื่อง
โดยองคกรอิสระที่พรรคจะสนับสนุนใหจัดตั้งขึ้นหรือจัดจางมาเปนพิเศษ เปนกรณีเฉพาะรายตอไป
นโยบายปองกันประเทศและความมั่นคง
พรรคจะเสริม สรางความเชื่อมั่น ดานความมั่นคงระหวางประเทศเพื่อลดความหวาดระแวง
ระหวางประเทศในภูมิภาคลงและเพื่อใหเกิดความโปรงใสกิจการดานการปองกันประเทศอันจะนําไปสู
ความเชื่อใจดานความมั่น คงระหวางประเทศ โดยการเขารวมในเวทีการเจรจาดานความมั่น คงของ
อาเซียน (ARF) การสงเสริมความสัมพันธระหวางกองทัพในกลุมสมาชิกของอาเซียนและกับกองทัพ
ของชาติพันธมิตรของไทย โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารและการจัดการระบบระวังภัยทางทะเล
โดยใชเทคโนโลยีใหทันสมัยเพื่อปองกันผลประโยชนทางทะเลรวมกันของชาติอาเซียน พรรคจะสราง
เสริมความทันสมัยทางทหาร เพื่อเสริมสรางศักยภาพของกองทัพใหกาวทันกับความเปลี่ยนแปลงทาง
ทหารของโลกในดานตาง ๆ โดยการเสริมสรางคุณภาพของกําลังพล (กําลังพลทันสมัย) การยกระดับ
ขีดความสามารถของระบบอาวุธตาง ๆ (อาวุธทันสมัย) การพัฒนาหลักนิยมทางทหารใหสอดคลอง
กับเงื่อนไขของไทย (หลักนิยมทันสมัย) และการปรับปรุงโครงสรางองคกรกองทัพใหมีความเหมาะสม
กับสภาพการณใหม (องคกรทันสมัย) พรรคมีนโยบายบูรณาการดานกําลังรบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด หากมีความจําเปน ตองใชกําลังกองทัพเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบาย อาทิ การใชกําลัง
จะตองเปนลักษณะของการใชกําลังรวมกันของเหลาทัพตาง ๆ การสงเสริมใหมีการเรียนรวมฝกรวม
และปฏิบัติการรวมในเรื่องตาง ๆ พรรคมีนโยบายบูรณาการดานกําลังพล เพื่อใหการจัดจํานวนอัตรา
และโครงสรางดานกําลังพลของกองทัพ ใหเหมาะสมกับสถานการณของความเปลี่ยนแปลงโดยปรับ
ขนาดกําลังพลของกองทัพใหมีความเหมาะสม สรางกองทัพใหเปนกองทัพอาสาสมัคร สงเสริมการ
สรางระบบกําลังสํารองของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ ยกระดับชีวิตความเปนอยูและการศึกษาของ
กําลังพลในระดับตาง ๆ ของกองทัพ
พรรคมีนโยบายพึ่งตนเองทางทหาร เพื่อใหประเทศสามารถนําประโยชนจากกําลังสวนอื่น ๆ
ของสังคมมาใชใ นการปองกัน ตนเองและใหกองทัพและรัฐสามารถใชทรัพยากรภายในบางประการ
มากกวาที่จะตองนําเขาจากตางประเทศเสมอไป โดยสงเสริมใหมีการผลิตยุทโธปกรณและสิ่งอุปกรณ
ทางทหารบางประเภทที่มีความคุม ทุน ในการใชดวยอาศัยกระบวนการผลิต ภายในประเทศการใช
ประโยชน จ ากภาคอุ ต สาหกรรมของพลเรื อ นที่ มี ค วามก า วหน า ในการผลิ ต และการให บ ริ ก าร
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ตอยุทโธปกรณของกองทัพโดยเนนในลักษณะของการใชรวมระหวางภาคการผลิตของพลเรือนและของ
กองทัพ
พรรคมีนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคง เพื่อใหความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจของการปองกัน
ประเทศกับการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เปน ไปอยางราบรื่น โดยใหมีการจัดการศึกษา
ในเรื่องการบริหารทรัพยากรดานการปองกันประเทศใหมีการใชประโยชนจากการพัฒนาความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ของพลเรื อนในการพั ฒนาซ อมบํารุ ง ตลอดจนการสร างยุ ทโธปกรณข องกองทั พ
จัดระดับความสมดุลของการใชทรัพยากรดานอื่น ๆ ของประเทศ
พรรคส งเสริม การพั ฒนาเทคโนโลยี ทหาร โดยมีเป าหมายเพื่อใหก องทัพ สามารถไดรั บ
ประโยชนสูงสุดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทหารสมัยใหมที่เกิดขึ้น ในยุคของ “การปฏิวัติใ นกิจการ
ทหาร” โดยสนับสนุน ใหมีการศึกษา คนควาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทหารทั้งในเหลาทัพ และ
ระหว า งเหล า ทั พ แสวงหาความร ว มมื อ ในเรื่ อ งเหล า นี้ จ ากมิ ต รประเทศ เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีทหารของไทย การจัดซื้อยุทโธปกรณของกองทัพจะตองมีลักษณะของการแลกเปลี่ยน
การผลิตทางทหารในกรณีที่มีมูลคาการจัดซื้อเปนจํานวนมาก
พรรคสนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติ เพื่อใหโครงสรางดานกําลังพลของ
กองทัพ มีการแกไขและระงับปญหาขอพิพาทระหวางรัฐอยางสันติ และเพื่อลดโอกาสของการใชกําลัง
ระหวางประเทศ โดยการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศในภูมิภาคดวยมาตรการสันติอาทิ
ปญหาความขัดแยงพรมแดน ทั้งทางบกและทะเล ความขัดแยงในการอางกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่อุดมไปดวย
ทรัพยากร ทั้งทางบกและทางทะเล การสนับสนุนใหมีการเจรจาเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนําไปสูการใชกําลัง
ในการแกไขปญหาขอพิพาทระหวางประเทศ
พรรคสงเสริมการมีสวนรวมในภารกิจระหวางประเทศ เพื่อใหกองทัพขยายบทบาทในเวที
ระหวางประเทศ อันจะเปนการเสริมสรางเกียรติภูมิของกองทัพและประเทศ โดยสนับสนุนใหกองทัพ
เขาไปมีสวนรวมในกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
พรรคสนับสนุน ใหกองทัพชวยเหลือสังคมในยามสัน ติ โดยการเขามีบทบาทในงานดาน
สิ่งแวดลอมบทบาทในการชวยเหลือผูประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การคาของผิด
กฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดนรวมถึงการสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
เขตพื้นที่เปาหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
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ขอบังคับพรรคแทนคุณแผนดินอีสาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอบังคับพรรคแทนคุณแผนดินอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคแทนคุณ
แผนดินอีสาน เมื่อวัน ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีมติเปน เอกฉัน ทกําหนดขอบังคับพรรค
ฉบับนี้เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรค
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนด
ขอบังคับพรรคไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคแทนคุณแผนดินอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรค
การเมือง เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “ พรรคแทนคุณแผนดิน อีสาน” ชื่อยอ
ภาษาไทยวา “ทผอ.” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “TANKUN PANDIN E-SAN PARTY” ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษวา “TPE.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคแทนคุณแผนดินอีสานใชเครื่องหมายเปนภาพของรูปอารมทรงครึ่งวงกลมดานบน
ของเครื่องหมายมีคําวา “แทนคุณแผนดิน” ดานลางเครื่องหมาย มีคําวา “อีสาน” ภายในรูปอารมจะมี
รูปอารม ขนาดเล็ก พื้นเปนธงชาติ มีดาวหาแฉกจํานวน ๑๙ ดวงภายในอารม ดังภาพ
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โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
ชื่อ “พรรคแทนคุณแผนดินอีสาน” หมายถึง อุดมการณมุงมั่นในอันที่จะพัฒนาผืนแผนดิน
อีสานใหเจริญกาวหนาทัดเทียมภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ
พื้นสีขาว หมายถึง เจตนาอันบริสุทธิ์ในอันที่จะพัฒนาแผนดินภาคอีสานใหเจริญกาวหนา
รูปดาวหาแฉก จํานวน ๑๙ ดวง หมายถึง จังหวัดในภาคอีสานจํานวน ๑๙ จังหวัด ที่กระจัด
กระจาย อยูในภูมิภาคนี้
รูปอารมขนาดเล็กพื้นสีธงชาติ หมายถึง ประเทศไทย อันเปนที่รักและหวงแหน จะพัฒนา
กาวหนาไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ดวยพลังของชาวอีสาน
ขอ ๕ สํานักงานใหญตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๗๗/๑๐๕ ซอยลาดพราว ๓ ถนนลาดพราว
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๑๑๐
ขอ ๖ สาขาพรรคแทนคุ ณ แผ น ดิ น อี ส านที่ ไ ด รั บอนุ มั ติ ใ ห จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ดให เ รี ย กว า
พรรคแทนคุณแผนดินอีสาน สาขา.............................................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหาร
พรรคมีมติ อนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือติดยาเสพติดและของมึนเมาอยาง
รุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีความเขาใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
ทุกประการ
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ขอ ๙ การสมัครเปนสมาชิกพรรคแทนคุณแผนดินอีสานใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบ
พิมพของพรรคตอเลขาธิการพรรค หรือตอประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิการพรรคหรือประธาน
สาขาพรรคพิจารณา เสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ
ใหรับเปนสมาชิกได สมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๐ การคัดคานผูสมัครเปน สมาชิกสามัญตองทําเปน หนังสือมีสมาชิกสามัญรับรอง
ไมนอยกวาหาคนและตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่น ตอเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแลวแตกรณี และใหสงวนคํา
คัดคานไวเปน ความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร
พรรคเพื่อรับหรือไมรับ ถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๑ ถา คณะกรรมการบริห ารพรรคมี ม ติ ไ มรั บผู ใ ดเป น สมาชิ ก โดยจะมี คํา คั ดค า น
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๘
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๖ วรรคสอง
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๓ การสิ้น สุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๒ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรดวยมติของพรรคตองเปน มติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรค
มีมติคัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตาม
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มาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผูนั้น อาจเขาเปน สมาชิกของพรรคการเมืองอื่น ได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ไ ปยั ง ประธานรั ฐ สภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๔ การลาออกจากสมาชิ ก ภาพของพรรคให ถื อ ว า สมบู ร ณ เ มื่ อ ได ยื่ น ใบลาออก
ตอสํานักงานใหญพรรค และมีผลสมบูรณเมื่อเจาหนาที่สํานักงานใหญไดลงรับหนังสือ
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขา
พรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคณ
ุ คา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูมีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๖ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รว มรับ ผิ ดชอบต อ เสถี ย รภาพของพรรคและให ความร ว มมื อ ในกิ จ กรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
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(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือ งและเข าสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อ บรรลุเ ปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริม สถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเอง และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวล
สมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๘ เพื่อเปน การสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมือ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมือง แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
กระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกัน ในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่นเพื่อ ให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุม กันของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๙ เพื่อ ให สมาชิ กพรรคร วมกัน สรา งพรรคแทนคุณ แผ น ดิน อีส าน ให เป น พรรค
การเมือง ที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ กพรรคทุก ระดับ ต อ งยึด มั่ น ในอุ ด มการณ ของพรรคและไม ฝ า ฝน ต อ ระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัด
ตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่นแม
จะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
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(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๐ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม และจรรโลงระบบพรรคการเมื อ ง และทํ า ให ก ารเมื อ ง
มีคุณธรรม สมาชิกพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปน คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปน องคกรหลั ก
ในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
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(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ใหหัว หนาพรรคที่ไดรั บเลือ กตั้ง ใหมเ สนอชื่ อบุค คลที่เ ห็น สมควรใหเป น กรรมการ
บริห ารพรรคในตํ าแหนง ตาง ๆ ต อที่ป ระชุ ม ใหญโ ดยคํ านึง ถึงความอาวุโสทางการเมื อง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิกเพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกใหถอื วาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหาร
พรรคทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แ ทนจนครบวาระของ
ผูที่พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิ ดกรณีอื่ น อั น เปน เหตุ ใ ห คณะกรรมการบริ หารพรรคพน จากตํา แหนงทั้ งคณะหรื อ
ครบวาระ และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มี เหตุใ หคณะกรรมการบริ หารพรรคพน จากตํา แหน งทั้งคณะใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงิน เพื่อเปน คาใชจ ายเกี่ ยวกับการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยจัดสรร
เป น จํ า นวนรวม ซึ่ ง พิ จ ารณาตามจํ า นวนผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ พ รรคยื่ น เสนอต อ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) คา ใช จ ายเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง
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๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหค วามเห็ น ชอบในการแต งตั้ง หรื อถอดถอนคณะกรรมการฝา ยตา ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นของพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่ น
ตามที่เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
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(ข) เปน ผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหาร
พรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุม รวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัตกิ ารในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนา
พรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เป น เลขานุ ก ารของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และที่
ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินงบการเงิน
ของพรรคตามที่กรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๗ ในการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรทั่ วไปในแต ละครั้ งให ค ณะกรรมการ
บริหารพรรค แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่กฎหมาย
ไดกําหนดไว
ขอ ๒๘ ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ใหสํานักงานใหญของพรรค มีหนาที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผูประสงคจะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
ทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย มี ค วามรู ค วามสามารถเพื่ อ ส ง เข า สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามของพรรค
ขอ ๒๙ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติ
ขอ ๓๐ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๑ ในการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปนผู

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

พิ จ ารณาแล ว แจ ง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคได รั บ ทราบและพิ จ ารณาต อ ไป ในกรณี ที่ มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๒ แผนและกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด
ให ขึ้ น อยู กั บการพิจ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค ตามความประสงคข องสมาชิ กสามั ญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๓ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ นเขตเลื อกตั้งนั้น ๆ จํานวนไม นอยกวาสามสิบคนขึ้น ไป โดยจัดทํ า
ทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปน
ครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคแลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้ง
นั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๕ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก สามั ญ ซึ่ ง มี
ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญ
สาขาพรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุม ใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๘
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๘ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขั ดขอ งและแนวทางแกไ ขที่สาขาพรรคไดป ระสบปญหาตอ พรรคเพื่ อ
พิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
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(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผู ทําหนา ที่แ ทนในกรณีที่ ประธานสาขาพรรคไม อาจปฏิ บัติ หนา ที่ไ ด
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขา
พรรคที่พน จากตําแหนง อยูใ นตํา แหน งเพื่ อปฏิ บัติหน าที่ต อ ไปจนกวานายทะเบี ยนพรรคการเมือ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๒
(๓) ลาออก
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๑ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๔๒ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือ
เมื่อกรรมการบริห ารพรรคจํา นวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๔ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญประกอบดวยสมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๔๔ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๔ มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติ ใ ห ถือเสีย งข างมากของสมาชิก ที่มาประชุ ม ในกรณีที่ มีเ สีย งเทากั น ใหป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๖ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
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ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่
ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคหรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
ขอ ๔๘ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๙ ให มี การประชุ ม คณะกรรมการบริ หารพรรคอย า งนอ ยสองเดื อ นตอ ครั้ง และ
หัวหนาพรรค เปน ผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตาม
ความจํา เป น หรื อ ตามคํ า ขอ จากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อยกว าหนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมี
วาระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อขอมติ อยางชัดเจน
ขอ ๕๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรค เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ให
รองหั ว หน า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หนา ที่ เ ป น ประธานที่ ประชุ ม แทน และให เ ลขาธิ ก ารพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แตถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุม หรือ ไมอ าจปฏิ บัติ ห นา ที่ ได ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
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สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญอาจจะมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
กรรมการสาขาพรรค จํา นวนไม นอ ยกวากึ่ งหนึ่ง ของจํา นวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท าที่ มีอ ยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและ
ดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการสาขาพรรคเรียก
ประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกัน ขอใหเรียกประชุมระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๓ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๕๔ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของ
พรรคดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๕ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๔ มาประชุมไมนอยกวา
สามสิบคนจึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๖ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม ใหญสาขาพรรค ถาประธาน
สาขาพรรค ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม า
หรือไม อยูใ นที่ประชุม ใหค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป น
ประธานที่ประชุมและใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
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ขอ ๕๗ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๘ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๙ ให มีก ารประชุม คณะกรรมการสาขาพรรคอย า งน อยหนึ่ง เดื อ นต อครั้ ง และ
ประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตาม
คํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการ
ขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๐ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดย
ใหประธานสาขาพรรค เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได
ก็ใ หรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แ ทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปน เลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใ หรองเลขานุการสาขาพรรค
ทําหนาที่แทน
ขอ ๖๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๒ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
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ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อ
แสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๓ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวัน สิ้น เดือน
ของเดือน ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๔ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายไดและ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขา
พรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคการเมืองทุกสาขา
พรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับสนุน จากรัฐ และรายไดอื่น ที่มี กับทางใชไปของคาใชจายดําเนิน การของพรรคการเมือง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไว โดยชัดเจน
ขอ ๖๕ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุมใหญ
ของพรรคการเมือ งอนุมั ติภ ายในเดื อนเมษายนของทุก ป โดยแจ งใหส มาชิก ทราบลว งหนา และ
ปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติแลวตามวรรคหนึ่งหัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงิน
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ตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนา
บัญชี
เมื่อนายทะเบียนไดรับงบการเงินและสําเนาบัญชีตามวรรคสองแลวใหนายทะเบียนเสนอตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศใหสาธารณชนทราบ
ขอ ๖๖ ใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขา
พรรคการเมือง มีหนาที่ยื่น บัญชีแ สดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอนายทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนงและภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนง
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไดยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแลว บุคคลนั้นอาจสงสําเนาบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สินที่ยื่นไวตามกฎหมายอื่นนั้นตอนายทะเบียนแทนก็ได
ขอ ๖๗ ใหหัวหนาพรรคการเมืองจัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งตองมีรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิกใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(๒) วัน เดือน ป ที่รับบริจาค
(๓) สําเนาหลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่การบริจาคเปนการใหหรือใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได
ใหคิดมูลคาโดยคํานวณตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้น หรือคาของสิทธินั้นกอน
จึง บัน ทึ กลงในบัญ ชี และในกรณี ที่ ไม อ าจคิด มู ลค า ได ใ ห ร ะบุ ร ายละเอีย ดเกี่ ย วกั บทรั พย สิ น หรื อ
ประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได
ขอ ๖๘ หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรค
การเมือง และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับการบริจาค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๖๙ บรรดาเงิน ที่พรรคการเมืองไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคการเมืองและ
เหรัญญิกพรรคการเมืองนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิช ยโดยระบุชื่อเจาของบัญชีใ นนามของพรรค
การเมืองนั้น
ในกรณีที่หัวหนาพรรคการเมืองและเหรัญญิกพรรคการเมืองนําเงิน ไปฝากไวกับธนาคาร
พาณิชย ใหหัวหนาพรรคการเมืองแจงหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของ
ทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยรับรองแกนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๗๐ หามมิใหหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา
พรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการบริจาคโดยไมเปดเผย
ขอ ๗๑ หามมิใหพรรคการเมือง หรือสมาชิกผูใดรับเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก
ผูใด เพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาขน หรือกระทําการอันเปน การกอกวนหรือคุกคาม
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือกระทําอัน เปน การทําลายทรัพยากรของ
ประเทศ หรือเปนการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๗๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการ
ลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๓ เมื่ อ ได รั บ หนั ง สื อ ตามข อ ๗๓ แล ว ใ ห หั ว หน า พรรคม อบอํ า นาจใ ห
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลว
เห็น วาไมมีมูลหัวหนาพรรค มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็น วามีมูล
ใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรคเพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙ ง
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๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๗๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออก
จากทะเบี ยนใหหั วหนาพรรคเสนอตอ คณะกรรมการบริ หารพรรคพิจ ารณาวิ นิจ ฉัย สั่งการและมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๗๖ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๕
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๓
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๗ การแกไขเพิ่ม เติม ขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แ ตดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๘ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุม ใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๙ หากมีปญหาจะตองตีความขอคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
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หมวด ๑๔
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๘๐ พรรคแทนคุณ แผน ดิน อีสานมีความมุงมั่น ที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารง
รักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๑ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๒ ในกรณีที่พรรคแทนคุณแผนดินอีสานตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคุณแผนดินอีสาน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคุณแผนดินอีสาน จํานวน ๙ คน คือ
๑. นายสุธนัย
เจริญดี
เปนหัวหนาพรรค
๒. นายเกรียง
เจริญดี
เปนรองหัวหนาพรรค
๓. นายสุมิน
สิงหชัย
เปนรองหัวหนาพรรค
๔. นายรุงอนันต ศิลวิชัย
เปนเลขาธิการพรรค
๕. นายประจิตร พิลาศักดิ์
เปนรองเลขาธิการพรรค
๖. นายพัทยา
มะโนขันธ
เปนเหรัญญิกพรรค
๗. นายธนุศักดิ์ แทนจันทร
เปนโฆษกพรรค
๘. นายพรเจริญ ตรีนาจ
เปนกรรมการบริหารพรรค
๙. นางนุกุล
แสงบุตร
เปนกรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

