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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคไทยเขมแข็ง
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคไทยเขมแข็ง
ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๘/๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคไทยเขมแข็ง ดังนี้
กรอบนโยบายหลักของพรรคไทยเขมแข็ง
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. พรรคจะดําเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์
๒. พรรคจะดําเนินการเมืองดวยความซื่อสัตย สุจริตตอประชาชน
๓. พรรคจะดํ า เนิ น การเมื อ งโดยอาศั ย หลั ก กฎหมาย และเหตุ ผ ลเพื่ อ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
แห ง รัฐ ธรรมนูญ และเพื่ อเป น เยี่ ยงอยา งแก อ นุช นรุน หลัง ใหมี ค วามนับ ถื อ และนิย มในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๔. พรรคจะไม สนับสนุนระบบและวิธีแ หงเผด็จการ ไมวา จะเป น ระบบและวิธีการของ
รัฐบาลใด ๆ
๕. พรรคจะกระจายอํานาจการดําเนิน การในทองถิ่น ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เนื่องจาก
ความใกลชิดขององคกรในทองถิ่นมีมากกวาสวนกลาง
๖. พรรคมีจุดประสงคที่จะใหคนไทยมีที่ทํากิน-ที่อยูและอาชีพ และจะเคารพกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินสวนบุคคล แตมิไดละเลยที่จะคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
๗. พรรคเชื่อวา การแทรกแซงของรัฐเปนสิ่งที่จําเปน ในกิจการที่เห็นวาการแทรกแซงจะเปน
ประโยชนแกสวนรวม เชน กิจการสาธารณูปโภค
๘. พรรคจะสงเสริมและรักษาไวซึ่งการศึกษา ศาสนา สาธารณสุขและสาธารณูปการ ศิลปะ
วรรณกรรม จารีตประเพณี ธรรมเนียมอันดีของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน
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๙. พรรคเชื่อวา การปองกันประเทศนั้น ตองอาศัยการกอใหเกิดความรวมมือพรอมเพรียง
ของประชาชน ผูเปน เจาของประเทศ และจะตอ งใหมีการบํารุง กําลังหลักคือ กองทัพ ใหทันสมัย
ทั้งคุณภาพและปริมาณเทาที่จะเหมาะสมแกแผนการทางยุทธศาสตรและนโยบายทางการเมือง
๑๐. พรรคจะสงเสริมสัมพันธภาพระหวางประเทศ
คําปรารภ
ดวยเหตุที่สถานการณของโลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหมที่ทันสมัย
และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จนกลายเปนวาโลกปจจุบันเปนโลกใบเล็ก ที่สามารถติดตอสื่อสารไดในชวง
เสี้ยวนาที เหตุการณที่เกิดขึ้นไมวามุมไหนของโลกก็จะมีผลกระทบทั่วไปไมมากก็นอย พรรคไทยเขมแข็ง
ตระหนักดีถึงสถานการณตาง ๆ จึงไดกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับความเปนจริงในทุก ๆ ดานทั้งดาน
การเมืองและการบริหาร ดานเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคม
พรรคไทยเขมแข็งมีนโยบายจะปฏิรูปการเมืองใหเปนการเมืองของภาคประชาชนที่บริสุทธิ์
โปรงใส และเที่ยงธรรม จะพัฒนาการบริหารภาครัฐ ใหสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว และเปนธรรม ใหประชาชนมีสว นรวม และตรวจสอบไดตลอดเวลา และที่สําคัญก็คือ
จะสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเปน หนวยงานที่ใหบริการแกประชาชน
อยางทั่วถึง และเพื่อเปนรากฐานอันสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ในด า นเศรษฐกิ จ จะดํ า เนิ น นโยบายโดยรั ก ษาเสถี ย รภาพทางด า นการเงิ น และการคลั ง
ของประเทศ จะสงเสริม และสนับสนุน ใหเอกชนสามารถดําเนินการทางธุรกิจดวยหลักบรรษัทภิบาล
จะแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งที่ไมสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของเอกชน โดยใหหนวยงาน
ของรัฐทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของเอกชนแทนการควบคุม จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ให มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่ เ ท า เดิ ม รวมทั้ ง การจั ด การเรื่ อ งการตลาดควบคู กั น ไป
จะควบคุมการใชจายเงินงบประมาณของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับดานสังคม พรรคไทยเขมแข็ง
จะมุงเนนใหหลักประกันในดานสวัสดิการแกผูยากไร ผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ ผูพิการ สวนผูใชแรงงาน
ก็จะขยายหลักประกันใหทั่วถึง และครอบคลุมทุกความตองการอันจําเปนที่ทุกคนควรจะไดรับการบริการ
งานดานสาธารณสุขจะตองจัดใหมีกระจายใหครอบคลุมทุกพื้นที่ไมวาชนบทหรือเมือง การสงเสริมกีฬา
เพื่อสุขภาพอนามัย และความเปนเลิศในการแขงขันในทุกระดับ การใหหลักประกันผูประกอบอาชีพ
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ด า นเกษตรเมื่ อ ถึ ง วั ย ที่ ไ ม ส ามารถทํ า งานได และจะปราบปรามการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น อย า งจริ ง จั ง
และหาทางปองกัน โดยเพิ่ม สวัสดิการใหเจาหนาที่ของรัฐ ใหเหมาะสมกับสถานการณของประเทศ
โดยมีรายละเอียดของนโยบายดานตาง ๆ ดังนี้
นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
สถานการณการเมืองที่ไมมีเสถียรภาพ มีความแตกแยกทางแนวความคิด ดานการเมืองอยางรุนแรง
ประกอบกับหนวยราชการถูกขอครหาวาเปนแหลงคอรัปชั่น นักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐสวนหนึ่ง
มุงแตแสวงหาผลประโยชนโดยไมคํานึงถึงความเดือดรอนของประชาชน ประสิทธิภาพของงานก็
ลดถอยลงไป ทั้งนักการเมืองและเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐสวนหนึ่ง มิไดทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
การทํางานไมโปรงใสและกระบวนการตรวจสอบออนแอ จริยธรรมหาไดยาก จรรยาบรรณของกลุมวิชาชีพ
ขาดหายไป
เหลานี้เปนสาเหตุประการสําคัญ ที่ทําใหระบอบประชาธิปไตยของเราไมเขมแข็งจนมีผลให
ความมั่นคงของรัฐออนแอลงไปดวย
พรรคไทยเขมแข็งจึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศโดยมุงเปาหมายไปถึงการสราง
ประชาธิปไตยที่มั่นคง และเปนประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทยอยางแทจริง ไมใชของกลุมใดกลุมหนึ่ง
และมุงสรางหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การสรางประชาธิป ไตยใหมั่น คงก็โดยการกระจายอํานาจทางการปกครองไปสูประชาชน
อยางแทจริง นั่นก็คือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบมีความเขมแข็งและประชาชนมีสวนรวม
ไดมากขึ้นโดยถือเสมือนวาทั้ง ๒ สวนนี้ คือสวนเดียวกันและเมื่อ “ทองถิ่นเขมแข็ง ประชาธิปไตย
ก็จะมั่นคง” และในที่สุดประเทศชาติก็จะมั่นคงดวย
การจะสรางประชาธิป ไตยใหมั่นคง ซึ่งเปน เปาหมายหลักนั้น จําเปนตองปรับปรุง แกไข
และกําหนดยุทธศาสตรเสียใหม โดยใหองคกร หรือองคาพยพของประเทศ ทุกสวน ทั้งโครงสราง
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ การใชหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวย รวมทั้ง
การจัดองคกรตรวจสอบตาง ๆ ใหมีความเขมแข็ง และมีความเปนอิสระอยางแทจริง และในทายที่สุด
ประชาชนจะตองมีสวนรวม และตรวจสอบในทางใดทางหนึ่งใหไดมากที่สุดดวย
การปรั บ ปรุ ง การอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมทุ ก ขั้ น ตอนให โ ปร ง ใสเป น ธรรมและรวดเร็ ว
การคุมครองสิทธิมนุษยชน การคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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สําหรับปญหาเรงดวนที่จะตองดําเนินการในทันทีคือการแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอย
ในจังหวัดชายแดนภาคใตดังรายละเอียดของนโยบายในดานตาง ๆ ดังนี้
พรรคไทยเข ม แข็ งตระหนัก ดี วา ปญ หาชายแดนภาคใต เป น ปญ หารี บด วนที่ พรรคจะต อ ง
ดําเนินการแกไขบนพื้นฐานของการรวมมือ รวมใจจากทุกฝายคือทั้งภาครัฐ ผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่น
และองคกรทุกองคกร โดยมีเปาหมายจะนําสันติสุขมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
หรือที่เรียกวา “ซาลาตัน ดารุลอามาน” ใหจงได
พรรคไทยเขมแข็งจึงไดกําหนดนโยบายเพื่อนําสัน ติสุขกลับคืนมาสูจังหวัดชายแดนภาคใต
ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรในการแกปญหาความไมสงบ มีนโยบายโดยสังเขป ดังนี้
๑.๑ กําหนดใหมีรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีรับผิดชอบการแกปญหาโดยทําหนาที่
กํากับ ดูแล สํานักงานคณะกรรมการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตที่จะจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ และทําหนาที่
เปนประธานคณะกรรมการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต มุงเนนการมีสวนรวมของทุกฝายและทุกภาคสวน
ในการรวมแกปญหาใหไดผลอยางเปนรูปธรรม
๑.๒ การใชการทูตเชิงสรางสรรคกับตางประเทศ ในการแกไขปญหา
๑.๓ ใช ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมกั บ ผู ก ระทํ า ความผิ ด อย า งเคร ง ครั ด และเป น ธรรม
ทั้งในสวนเจาหนาที่ของรัฐ และบุคคลผูกระทําผิดอื่น
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑ กําหนดใหจังหวัดชายแดนภาคใตเปน “เขตพัฒนาพิเศษ” ดานเศรษฐกิจมีนโยบาย
โดยสังเขป ดังนี้
๒.๑.๑ ใหสิทธิพิเศษทางภาษี อาทิ การยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะของการโอนที่ดิน
ยกเวนภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
๒.๑.๒ ยกเวนการนําสงเงินสบทบกองทุนประกันสังคมทั้งของนายจางและลูกจาง
เปนระยะเวลาหนึ่ง
๒.๑.๓ จัดใหมีเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหกับผูประกอบการอยางเพียงพอ
๒.๑.๔ การพัฒนาใหเปนเขตอุตสาหกรรมสินคาฮาลาล
๒.๑.๕ พัฒนาใหจังหวัดชายแดนใตเปนศูนยกลางการคาไมหอม (กฤษณา)
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๒.๑.๖ เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตร
๒.๑.๗ สงเสริมโครงการพลังงานทดแทนในชุมชน
๒.๑.๘ เพิ่มทักษะแรงงานไทย สนับสนุนใหไปทํางาน เพื่อหารายไดในตางประเทศ
๒.๑.๙ เปดดานชายแดนเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมการคาและการทองเที่ยว
๒.๒ กําหนดใหเปน “เขตพัฒนาพิเศษ” ตามวิถีอิสลาม ดังนี้
๒.๒.๑ เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดสรรงบประมาณ
เปนกรณีพิเศษ ในอัตรากาวกระโดด เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และทั่วถึงโดยเร็ว
๒.๒.๒ สงเสริม ใหเปน “ศูน ยกลางอิสลามศึกษานานาชาติ” โดยพัฒนาปอเนาะ
แบบดั้งเดิมใหเปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ รวมทั้งเพิ่มเติมหลักสูตร
พัฒนาอาชีพควบคูไปดวย
๒.๒.๓ จัดใหมีกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา โดยไมมีดอกเบี้ย
๒.๒.๔ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ส ถาบั น การเงิ น ตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม
ในรูปแบบตาง ๆ
๒.๒.๕ จัดตั้ง “กองทุนซากาด” ในชุมชนอยางเปนระบบ โดยใหคณะกรรมการกลาง
อิสลามประจําจังหวัดเปนผูดูแล
๒.๒.๖ จัดตั้ง “ศาลซารีอะห” เพื่อดูแลกรณีพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก
๒.๒.๗ สนั บ สนุ น ให จั ง หวัด ชายแดนภาคใตเ ป น ศู น ย ก ลางดา นประวั ติ ศ าสตร
ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบอิสลาม
นโยบายดานการปฏิรูปการเมืองของพรรคไทยเขมแข็ง
๑. ใหมี “แผนพัฒนาการเมือง” และ “สภาพัฒนาการเมือง” ที่เ ปน อิส ระ เพื่อนํ าไปสู
การปฏิรูปนักการเมือง พรรคการเมือง เจาหนาที่ของรัฐ องคกรอิสระ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรเอกชน สื่อ และประชาชน เพื่อจัดทํามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และติดตามสอดสอง
ใหเปนไปตามแผนและมาตรฐานดังกลาว โดยรวมถึงการเผยแพรความรูดานการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในทุกระดับ รวมทั้งสถานศึกษา
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๒. จัดตั้ง “กองทุน พัฒ นาการเมือ งภาคพลเมื อง” โดยมีก ฎหมายรองรับ เพื่อสนับสนุ น
สงเสริมกิจกรรม และการรวมตัวเปนเครือขายของประชาชนทุกรูปแบบโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนใหมีผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง
๓. ปฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การระบบราชการให มี ค วามเป น อิ ส ระ และไม เ ป น เครื่ อ งมื อ
ทางการเมือง
นโยบายดานการกระจายอํานาจ
พรรคไทยเข ม แข็ง จะกระจายอํ านาจการดํ าเนิน การในท องถิ่ น ใหม ากที่สุ ดเทา ที่จ ะทํ าได
เนื่องจากความใกลชิดขององคกรในทองถิ่นมีม ากกวาสวนกลาง และกําหนดเปนพัน ธกิจของพรรค
ที่จะตองดําเนินการการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางจริงจัง เพราะพรรคเชื่อวา
“เมื่อท องถิ่ น เขม แข็ง ประชาธิปไตยก็ จะมั่น คง” ประชาชนก็จ ะได รับประโยชนโ ดยเท าเที ยมกั น
พรรคไทยเขมแข็งจึงไดกําหนดนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไว ดังนี้
๑. ถายโอนภารกิจและงบประมาณ โดยมีเปาหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได
คิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหาภายใน ๔ ป
๒. สนับสนุนใหมีการบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อสอดรับการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
และสนับสนุนใหทองถิ่นที่มีความพรอมจัดตั้งเปนมหานคร
๓. กําหนดใหรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียมจากการประกอบการในทองถิ่นใด ใหตกเปน
ของทองถิ่นนั้นในอัตราที่เหมาะสม แมจะมีภูมิลําเนานอกทองถิ่นนั้น พรรคไทยเขมแข็งถือวาหัวใจสําคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็คือ การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งจะตองเดินคูกันไป
กับประชาธิปไตยแบบตัวแทน พรรคจึงสงเสริมและสนับสนุน บทบาทของประชาชนในการเขาไป
มีส ว นรว มในกิจ กรรมที่ ต อ งอาศั ย ความคิ ด เห็ น ของประชาชน หรื อ ที่ มี ผ ลกระทบกั บ ประชาชน
หรือกิจการสาธารณะประโยชนตาง ๆ
พรรคไทยเขมแข็งจึงกําหนดนโยบายดานนี้ไว ดังนี้
๑. สนับสนุนใหกลไกของรัฐเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทุกมิติ ตามกรอบกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ
๒. จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง” ใหเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนอยางเปนรูปธรรม ในการทํากิจกรรมและการรวมตัวกันเปนเครือขายทุกรูปแบบ
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๓. ใหมี “กฎหมายวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน” โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ
โดยตรง
๔. จั ด ทํ า “แผนพั ฒ นาการเมื อ ง” และจั ด ตั้ ง “สภาพั ฒ นาการเมื อ ง” ที่ เ ป ด โอกาสให
ประชาชนมีสวนรวม เพื่อกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององคาพยพตาง ๆ ในทางการเมือง
ตลอดจนเพื่อติดตาม สอดสองใหเปนไปตามแผนและมาตรฐานดังกลาว
๕. จัดใหมี “ที่ปรึกษาฝายกฎหมายภาคประชาชน” โดยการจัดองคกรในสํานักงานเลขาธิการ
นโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
สภาผูแทนราษฎร มาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและชวยยกรางกฎหมาย รางขอบัญญัติทองถิ่น
และแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหประชาชน
๑. จั ด ทํ า “กฎหมายว า ด ว ยการออกเสี ย งประชามติ ” เพื่ อ ฟ ง ความเห็ น ของประชาชน
เพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อชี้ขาดปญหาใดปญหาหนึ่งใหเปนที่ยุติ
๒. สนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสเขามาตรวจสอบภาครัฐมากขึ้น โดยสามารถเปนผูเสียหาย
เพื่อฟองรองคดีทุจริตตอศาลและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ได
๓. ใหฝา ยบริห าร นิติบัญ ญัติ องคก รอิสระ และองคกรอื่ น ตามรัฐ ธรรมนูญ อยู ภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารดวย เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชน สามารถตรวจสอบขอมูล
และความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ได
๔. สนับสนุนและใหสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อจูงใจใหประชาชนและภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการดูแลสังคมและชุมชน ทั้งการใหบริการสังคม การศึกษา การฝกอาชีพ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
การอยูอาศัย รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
นโยบายดานสิทธิมนุษยชน
พรรคไทยเขมแข็งตระหนักดีวาสิทธิมนุษยชนของคนไทยตองไดรับหลักประกันจากหนวยงาน
ของรัฐอยางเทาเทียมกันในทุกเพศ ทุกวัย และจะนําบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิมนุษยชน
มาใชใหมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
พรรคไทยเขมแข็ง จึงไดกําหนดนโยบายไว ดังตอไปนี้
๑. ใหรัฐ และประชาชนทุกภาคสวน มีความตระหนักในเรื่อง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค การไมเลือกปฏิบัติ มาตรการพิเศษสําหรับผูดอยโอกาส โดยการใหความรู
ความเขาใจผานสื่อ สถานศึกษา และกระบวนการตาง ๆ
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๒. สงเสริม สนับสนุนใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริม
สิทธิมนุษยชน ตรวจสอบ และฟองรองผูละเมิดสิทธิมนุษยชน อยางจริงจัง
๓. ให มี ก ารอนุ วัฒ น ก ฎหมาย เพื่ อ ให เป น ไปตามอนุ สั ญ ญาและกติ ก าระหวา งประเทศ
ที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่ไทยใหการรับรองไว
พรรคไทยเข ม แข็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
หรือประพฤติมิชอบในทุกภาคสวน ไมวาในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งนี้ เพราะการคอรัปชัน
เปนการบอนทําลายประเทศอยางรุนแรง แมแตประเทศที่เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติก็ยังรวมกัน
ทําพั น ธสัญ ญาเพื่ อป องกัน และแกไ ขเรื่อ งนี้ ปจ จุบั น พฤติ กรรมการทุ จริ ต ผลประโยชน ทับ ซอ น
มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นและมี ก ารกระทํ า กั น เป น กระบวนการจึ ง ยากต อ การป อ งกั น และตรวจสอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการกระทํารวมกันทั้งนักการเมือง ขาราชการ เอกชน และประชาชน
พรรคไทยเขมแข็งจึงกําหนดนโยบายเพื่อปองกันและแกไขปญหาไว ดังนี้
๑. ปรับปรุงและแกไขกฎหมายและกฎ ระเบียบที่ลาสมัยและไมสอดคลองตอรูปแบบการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในปจจุบัน รวมทั้งออกกฎหมายใหม ๆ เพื่อปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เชน ออกพระราชบัญญัติ วาดวยการพัสดุแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การจัดซื้อจัดจาง การขยายและยกเลิกอายุความในคดีทุจริต เปนตน
๒. ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโดยเสมอกันอยางจริงจัง ในทุกภาคสวน
๓. สนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสเขามาตรวจสอบภาครัฐมากขึ้น โดยสามารถเปนผูเสียหาย
เพื่อฟองรองคดีทุจริตตอศาลและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ได
๔. สงเสริม คุณธรรม คูความรูทั้งในและนอกสถานศึกษา และปลูกฝงคานิยม “คนไทย
ตองไมโกง”
๕. บังคับใชกฎหมายวาดวยผลประโยชนทับซอนอยางเครงครัด
๖. ปฏิรูประบบราชการ โดยลดขั้นตอน ปรับแกกฎและระเบียบ เพื่อลดโอกาสและชองทาง
การทุจริตของเจาหนาที่
นโยบายดานการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ
พรรคไทยเขมแข็งมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ใหกะทัดรัด มีความคลองตัว
สามารถบริการแกประชาชนไดโดยรวดเร็ว จะปรับปรุงกระทรวง กรม ใหเอื้ออํานวยตอการบริหารงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกลุมงานที่มีหนาที่เหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน อยูในกระทรวงหรือ กรม เดียวกัน
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แกไขใหหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชนมีอํานาจอนุญาตหรืออนุมัติตามที่ประชาชนรองขอ หนวยงาน
ระดับกระทรวง หรือกรมจะใหทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางมาตรฐานการทํางาน ตรวจสอบ
และใหการสนับสนุนทั้งในดานวิชาการ และการเงิน กําหนดอํานาจหนาที่ของกระทรวง กรม จังหวัด
ใหชัดเจน ไมซ้ําซอ นกับภาระหนา ที่ขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ที่กํ าหนดไวใ นรัฐ ธรรมนู ญ
พรรคไทยเขมแข็งมีนโยบาย ดังนี้
๑. สรางบทบาทการเปนผูนําของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีใหเขมแขง
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหมีกระทรวง
และสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง รวม ๒๐ กระทรวง โดยสํานักนายกรัฐมนตรีเปนสํานักเดียว
ที่มีฐานะเทียบเทากระทรวง เพราะฉะนั้น เห็นสมควรปรับปรุงสวนราชการใหมของสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนดังนี้
(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๒) กรมประชาสัมพันธ
(๓) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
(๔) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๕) สํานักคณะรัฐมนตรี (เดิมเรียกวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
ฯลฯ
เพื่อ ใหคณะรัฐ มนตรีและนายกรัฐ มนตรีมีความเปน ผูนําเขม แข็งตามบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยูแ ลว
เห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ จัด ตั้ ง สํ า นั กคณะรั ฐ มนตรี แทนสํา นั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี เพื่ อ ทํ า หน า ที่
สรางความเขมแข็งในการทํางานของคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานนี้มีหนาที่ในการ
๑.๑.๑ วางแผนการทํางานภายใตกรอบของสํานักคณะรัฐมนตรี
๑.๑.๒ ทําหนาที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรการบริหารของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
๑.๑.๓ ชวยเหลือการทํางานทั้ง ในดานวิช าการ และงานบริหารทั่วไปในสํานั ก
คณะรัฐมนตรี
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๑.๑.๔ ติดตามการทํางานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
หรือไมมีอุปสรรคตรงไหน เพื่อจะไดรายงานคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา รวมทั้งมีการประเมินผลการทํางานตามนโยบายทุกระยะ
๑.๒ ให เ ลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป น ตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ซึ่ ง มี ฐ านะเที ย บเท า
รองนายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาสํานักคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ภายใตสํานักคณะรัฐมนตรีจะแบงสวนราชการออกเปนสํานักงานตาง ๆ ตําแหนง
หัวหนาสํานักงานมีลักษณะยืดหยุนได คือใหบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถดํารงตําแหนงนี้ได
ทั้งนี้ ตามที่จะกําหนด
๑.๔ ใหมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ที่มีจํานวน ๕ คน ถึง ๙ คน ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานสําคัญ ๆ ทั้งในเรื่องนโยบายและการบริหาร
๒. ปรับปรุงโครงสรางและการบริหารของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
การบริหารงานในภาครัฐ ไมวาจะเปนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการ
สวนทองถิ่น ถูกวิพากษวิจารณกันมากวาไมเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชน มีการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง
ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒนเปนอยางมาก ทั้งนี้ เพราะองคกรเหลานี้
๒.๑ มี ก ารรวมศู น ย อํ า นาจ อนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตอยู ที่ ผู มี อํ า นาจสู ง สุ ด ขององค ก ร
ที่มีลักษณะเปนยอดประมิดทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการประชาชน
๒.๒ มีขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอน นับตั้งแตสวนภูมิภาคถึงสวนกลาง และแตละ
ขั้นตอนก็ตองผานเจาหนาที่หลายคน
๒.๓ งานบางอยางตองผานหลายหนวยงานที่ไมไดอยูในสังกัดองคกรเดียวกัน ซึ่งกวาจะ
ผานแตละองคกรก็ตองใชเวลานาน
๒.๔ มีการเรียกรองผลประโยชนอันมิชอบแทบทุกโตะ แทบทุกขั้นตอน โดยประชาชน
มิอาจหลีกเลี่ยงได
๒.๕ การปรับปรุงกระทรวง กรม ครั้งหลังสุดแทนที่จะสรางความสะดวกใหแกผูรับบริการ
แตกลับขยายใหใหญขึ้นและสับสน เปนการจัดกลุมงานไมสอดคลองตอความเปนจริงในทางปฏิบัติ
พรรคไทยเขมแข็งมีน โยบายที่จะปรับปรุงอํานาจหนาที่แ ละโครงสรางของราชการบริหาร
สวนกลาง คือ กระทรวง กรม และหนวยงานอื่น และราชการสวนภูมิภาคคือ จังหวัดและอําเภอเสียใหม
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เพื่อใหเกิดความชัดเจนและไมซ้ําซอนกัน โดยยึดเปาหมายหลักเพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และถูกตรวจสอบไดงาย โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนดวย ดังนี้
๑. การปรับปรุงกระทรวง กรม
จะปรับปรุงกระทรวง กรม ใหกะทัดรัดงานไมซ้ําซอน และมีความคลองตัวในการทํางาน
๒. การแบงภารกิจใหรับผิดชอบ
๒.๑ ราชการบริหารสวนกลาง ไดแก กระทรวง กรม และหนวยงานอื่นในสวนกลาง
ใหมีภารกิจ ดังนี้
๒.๑.๑ งานด า นศาลยุ ติ ธ รรม งานด า นความมั่ น คง งานด า นต า งประเทศ
งานดานเศรษฐกิจและการคลังหลัก งานดานสาธารณูปโภคสําคัญ ๆ เชน การสื่อสารประเภทตาง ๆ
งานคมนาคมหลัก เปนตน ทั้งนี้ โดยถือหลักการวา งานบริการประชาชนโดยตรงจะตองเปนภารกิจ
ของหนวยงานในพื้นที่
๒.๑.๒ งานดานการกําหนดนโยบายและวางมาตรฐานการทํางานใหราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติ
๒.๑.๓ งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตามพื้นที่ในจังหวัดตาง ๆ
๒.๑.๔ งานสนับสนุน และสงเสริมหนวยงานปฏิบัติตามพื้นที่ทั้งในดานวิช าการ
บุคลากรและดานการเงิน
๒.๒ ราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัดและอําเภอ ใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๒.๒.๑ งานบริการประชาชน ตามภารกิจที่มีกฎหมายกําหนด หรือที่ไดรับมอบหมาย
จากกระทรวง กรม หรือหนวยงานอื่น ในสวนกลาง ทั้งนี้ โดยอํานาจอนุญาตหรืออนุมัติเบ็ดเสร็จ
อยู ที่ หน ว ยงานนั้น ๆ เชน ถา เปน งานในหน า ที่ ของกรมป าไม ก็ใ ห เ ปน อํ านาจของปา ไม จัง หวั ด
หรือปาไมอําเภอ แลวแตกรณี เปน ตน ทั้งนี้ ราชการสวนกลางแตละสวนจะเปนผูกําหนดระเบียบ
กฎเกณฑ ใ นการอนุ ญ าตหรื อ อนุ มั ติ ข องหน ว ยงานนั้ น ๆ ในราชการส ว นภู มิ ภ าคไว ใ ห ชั ด เจน
เปนมาตรฐานเดียวกัน
๒.๒.๒ งานนโยบายของรั ฐบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดรับนโยบายจากรัฐบาล
หรือราชการสวนกลางแลวก็นํานโยบายนั้นมามอบหมายใหหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของดําเนินการ
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ตามนโยบาย โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูประสานงาน ติดตามผลและแกปญหาใหกับหนวยงานปฏิบัติ
โดยตรงหรือที่รวมปฏิบัติ ทั้งนี้ ถาเปนระดับอําเภอก็ใหเปนหนาที่ของนายอําเภอทําหนาที่เชนเดียวกับ
ผูวาราชการจังหวัดในอําเภอนั้น ๆ
๒.๒.๓ การประสานงาน ใหผูว าราชการจังหวั ดหรือ นายอําเภอมีอํ านาจหนา ที่
ในการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในจังหวัดหรือภายในอําเภอ แลวแตกรณี โดยไมมีอํานาจ
อนุมัติหรืออนุญาตในภารกิจของหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ เวน แตงานในหนาที่
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระทรวงมหาดไทยหรืองานที่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบไดวางไวโดยเฉพาะ
๒.๒.๔ การกํากับ ดูแล ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ในการกํากับ
ดูแลราชการบริหารสวนทองถิ่นเพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ตามมาตรฐานกลางที่กําหนดไว
๒.๓ ราชการบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ได แ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล เทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ก็จะตองมีการปรับปรุงเชนกันทั้งในดาน
โครงสรางบุคลากร การใหบริการ รวมทั้งการทํางานที่โปรงใส ตรวจสอบไดงายโดยองคกรที่ทําหนาที่
ตรวจสอบและประชาชน เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ ที่ จ ะต อ งมี เ พิ่ ม มากขึ้ น เพราะในอนาคต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ แกไขปญหาในพื้นที่ตามรัฐธรรมนูญ
๓. ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และเขาถึงประชาชนผูใชบริการ
๔. ลดกํ า ลั ง เจ า หน า ที่ บ างประเภทอย า งน อ ยร อ ยละ ๓ ต อ ป โดยไม ใ ห มี ผ ลกระทบ
ตอเจาหนาที่ปจจุบัน และจะปรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้ง
จัดสวัส ดิก ารในรูป แบบตา ง ๆ ใหตามความเหมาะสมเพื่ อมิใ หเ กิด ความเดื อดร อน จะได ทํา งาน
เพื่อประชาชนอยางเต็มที่
๕. ใหมีกฎหมายวาดวยการพัสดุแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่ใชอยูในปจจุบัน ทั้งนี้
เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห มี ก ารใช อํ า นาจโดยไม สุ จ ริ ต ของฝ า ยบริ ห ารที่ อ อกระเบี ย บหรื อ ยกเว น ระเบี ย บ
เพื่อผลประโยชนตนเองและพวกพอง
๖. สงเสริมใหมีระบบรัฐอิเล็กทรอนิกส (E-Government) และระบบชองทางเดียว (Single
Gateway) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง
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๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๗. จัดระบบการใหบริการของภาครัฐ (Service Agreement) ใหสามารถตอบสนองตอเอกชน
และประชาชนผูรับบริการอยางแทจริง
๘. จัดระบบการจางพนักงานราชการ ลูกจางภาครัฐ ใหมีความมั่นคงและมีความเปนธรรม
มากขึ้น
นโยบายดานการอํานวยความยุติธรรม
พรรคไทยเขมแข็งเห็นความสําคัญที่จะปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมโดย ยึดถือในหลักการที่วา
รัฐ จะต อ งอํา นวยความยุ ติ ธ รรมที่เ ป น ธรรมให เ กิ ด ขึ้ น แก ป ระชาชนทุ ก คนอยา งสุ จ ริ ต เสมอภาค
และเท า เที ย มกั น แต ใ นความเป น จริ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมยั ง มี ป ญ หาในทางปฏิ บั ติ อ ย า งมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานสอบ ซึ่งถูกวิพากวิจารณถึงความไมโปรงใส
หรือหาประโยชนในการดําเนินงานตามหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติ ทําใหประชาชนผูบริสุทธิ์ที่ถูกกลาวหา
ตองเผชิญกับปญหานานับประการ
พรรคไทยเขม แข็งจึงเห็น ความจําเปน ที่จะตองปรับปรุง แกไข การอํานวยความยุติธรรม
ใหแกประชาชนตามนโยบาย ดังนี้
๑. การจัดใหมีองคกรประนอมขอพิพาท กระบวนการชะลอการฟองและกระบวนการตอรอง
การลงโทษ โดย
๑.๑ จัดใหมี “องคกรประนอมขอพิพาท” เพื่อทําหนาที่ประนอมขอพิพ าทในคดีแพง
และคดีอาญาอันเปนความผิดที่ยอมความไดทุกขั้นตอน ตั้งแตระดับชุมชน ชั้นตํารวจ ชั้นอัยการ ชั้นศาล
โดยจัดใหมี “กรมประนอมขอพิพาท” สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อดูแลใหการประนอมขอพิพาท
เกิดขึ้นไดจริง
๑.๒ จัดใหมี “กระบวนการชะลอการฟอง” สําหรับคดีประมาท ลหุโทษ และคดีที่มี
อัตราโทษจําคุ กไม เกิน ๓ ป โดยประกอบดว ย ตัวแทนสํ านักอั ยการสูง สุดและผู มีสิท ธิเลื อกตั้ ง
ในแตละจังหวัด ทําหนาที่พิจารณาการชะลอฟอง โดยหากผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดซ้ําภายในระยะเวลา
ที่กําหนดใหอัยการสั่งไมฟองได
๑.๓ จัดใหมี “กระบวนการตอรองการลงโทษ” ในศาลยุติธรรม เพื่อใหจําเลยมีสิทธิ
เลื อ กรั บ โทษโดยไม ต อ งสื บ พยานบนพื้ น ฐานความพอใจของทั้ ง โจทก แ ละจํ า เลย เพื่ อ ลดภาระ
งานศาลยุติธรรม
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๒. การปรับปรุงองคกรตํารวจ
๒.๑ แยกหนวยงานที่มิไดปฏิบัติภารกิจหลัก เชน ตํารวจปาไม ตํารวจรถไฟ หรืองานที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายทองถิ่น ใหไปสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง
๒.๒ กระจายการบริหาร งบประมาณ บุค ลากรไปยังกองบัญชาการตํ ารวจนครบาล
และกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคและกองบัญชาการอื่น ๆ เปนผูรับผิดชอบ โดยใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมเปนคณะกรรมการบริหารสูงสุดในสัดสวนใกลเคียงกัน
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหสถานีตํารวจเปนของประชาชนที่แทจริง โดยใหประชาชน
เข ามามี สว นร วมในการเปน กรรมการบริห ารสถานี ตํา รวจและกํา หนดที่ ม าและอํ านาจหน าที่ ของ
กรรมการใหชัดเจน
๒.๔ ทุกหนวยงาน ทุกสถานีตํารวจ ตองรายงานประชาชนในพื้นที่ทุกปในเรื่อง ผลงาน
นโยบายที่จะดําเนินการตอไป รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลงานของตํารวจในฐานะ
ผูใชบริการ
๒.๕ ใหมีสํานักงานรับเรื่องราวรองทุกข เพื่อใหประชาชนสามารถรองเรียนตํารวจได
อยางเปนรูปธรรม
๓. การปรับปรุงองคกรอัยการ
๓.๑ ใหทุกหนวยเผยแพรคําสั่งฟอง คําสั่งไมฟอง พรอมดวยเหตุผลใหผูมีสวนไดเสีย
ทราบทุกคดี เพื่อเปนการเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร ใหตรวจสอบไดเพื่อความโปรงใส
๓.๒ ใหทุกหนวยงาน รายงานประชาชนทุกปในเรื่อง ผลงาน นโยบายที่จะดําเนินการ
ตอไป รวมทั้งใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลงานของอัยการในฐานะผูใชบริการ
๔. ศาลยุติธรรม
๔.๑ ปรับปรุงการพิจารณาคดีแบบตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และความยุติธรรม
ที่แ ท จ ริ ง โดยการเวน วรรคระหว างการสืบ พยานของแต ละฝ า ยและระหว า งการสื บ พยานโจทก
สืบพยานจําเลย โดยยังคงคํานึงถึงความรวดเร็ว และเปนธรรม
๔.๒ ใหมีการเผยแพรคําพิพากษาศาลฎีกาทุกคดี
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๕. ศูนยยุติธรรมชุมชน
๕.๑ จัดตั้ง “ศูนยยุติธรรมชุมชน” โดยในระยะแรกใหเนนในชุมชนหนาแนนและชุมชนเมือง
เพื่อ ให ประชาชนมี สว นรว มในการอํ านวยความยุติ ธรรม ไกล เกลี่ ยประนอมขอพิ พาททั้ง คดี แ พ ง
และคดีอาญา ซึ่งเปนความผิดอันยอมความได
๕.๒ จัดบริการดานทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแกราษฎรผูมีรายไดนอยเพื่อ ให
สามารถตอสูคดีได
๖. การราชทัณฑ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูตองขังใหดีขึ้น โดยการเพิ่มงบประมาณตอหัวตอผูตองคุมขัง
และปรับปรุงเรือนจําใหเพียงพอ รวมทั้งการพิจารณายายเรือนจําออกนอกเขตชุมชน เชน เรือนจําบางขวาง
จังหวัดนนทบุรี เปนตน
๗. สภาทนายความ
สงเสริมบทบาทของสภาทนายความในการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยจัดงบประมาณ
อุดหนุนใหในสัดสวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
พรรคไทยเขมแข็งใหความสําคัญในเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โดยจะสรางกลไกการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชนอยางจริงจัง รัดกุม รวมทั้งจะปรับปรุงกลไก
การปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งมีการมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งใกลชิดกับประชาชนเปนผูรับผิดชอบเพิ่มขึ้น อันเปนการเสริม งานของตํารวจที่มีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยตรง
พรรคไทยเขมแข็งจึงมีนโยบายไว ดังนี้
๑. ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการดูแ ลความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พ ย สิน ของตนเอง
และชุมชนไดมากขึ้นดวยการสรางกลไก “อาสาสมัครคุมครองชุมชน” ทั่วประเทศ โดยสนธิกําลังระหวาง
ตํารวจบาน และกองปราบอาสาของสํานักงานตํารวจแหงชาติในแตละพื้นที่ เพื่อทําหนาที่ระวังภัยเบื้องตน
ตั้งแตระดับชุมชนขึ้นไป ภายใตการสนับสนุนและรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน โดยมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการดาน
๒.๑ จัดใหมีการจัดเวรยามตรวจตราในพื้นที่ทั้งสายตรวจเดินเทา สายตรวจรถจักรยาน
และสายตรวจรถจักรยานยนตตามความเหมาะสมของพื้นที่
๒.๒ เพิ่ม จํานวนตูยาม จุดแจงเหตุ จุดตรวจและจุดพักสายตรวจใหทั่วถึงครอบคลุ ม
ในแตละพื้นที่
๒.๓ ติดตั้งและเพิ่มไฟฟาแสงสวางในชุมชนและตรอก ซอยใหทั่วถึง
๒.๔ ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดในที่สาธารณะและที่ชุมนุมชน
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปราม โดย
๓.๑ ติดตั้งโทรศัพทสายตรงแจงเหตุหรือระบบสัญญาณแจงเหตุระหวางชุมชนและสถานีตํารวจ
ประจําพื้นที่เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจทราบเหตุและจับกุมผูกระทําผิดไดทันทวงที
๓.๒ จัดตั้งหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงาน สอดสอง และติดตามความคืบหนาของ
เหตุที่ไดรับแจงจากประชาชนสามารถติดตามสอบถามความของแตละกรณีได รวมทั้งกําหนดระยะเวลา
การสอบสวนใหมีความชัดเจนใหมากที่สุดและพนักงานสอบสวนจะตองแจงผลการสืบสวนสอบสวน
และความคืบหนาของการสืบสวนใหผูรองทุกขทราบเปนระยะ
๓.๓ ดําเนินการกวาดลางจับกุมเหลามิจฉาชีพและผูคายาเสพติดอยางจริงจัง
๓.๔ ฝกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ “สายสืบ” และจัดตั้ง “ชุดเฉพาะกิจ” เพื่อปฏิบัติหนาที่
ในเชิ งรุกในการสืบหาขาวการกระทํา ความผิดและผูก ระทํา ผิดให ไดอย างรวดเร็ วและเพื่อป องกั น
การกระทําความผิดกอนลวงหนา
นโยบายดานธรรมาภิบาล
พรรคไทยเขมแข็งใหความสําคัญตอการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งนี้ เพราะการดําเนินการโดยมิชอบกับหลักธรรมาภิบาล ยอมทําใหเกิดปญหาความไมโปรงใส
หรือการทุจริตคอรรัปชันในทุกระดับ ซึ่งเปนปญหารายแรงของประเทศชาติที่จะตองแกไขอยางจริงจัง
พรรคไทยเขมแข็งกําหนดนโยบายดานธรรมาภิบาลไว ดังนี้
๑. ใหมี พระราชบัญ ญัติ วา ดว ยการสง เสริม ธรรมาภิ บาลภาครัฐ โดยมี องคกรทําหนา ที่
วางกรอบนโยบาย สนับสนุนและสงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทุกระดับ
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๒. จัดทําคุณ สมบัติม าตรฐานบรรษัทภิบาล โดยมีแ รงจูงใจแกนิติบุคคลที่มีบรรษัทภิบาล
จัดใหมีรางวัลบรรษัทภิบาลดีเดน และสงเสริมสนับสนุนใหผูบริโภคซื้อสินคาและบริการจากธุรกิจ
ที่มีบรรษัทภิบาลและมีความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายดานการทหารและการปองกันประเทศ
พรรคไทยเขม แข็งมีเจตนารมณอัน แนวแนที่จะสงเสริม และพัฒนาใหกองทัพมีกําลังพล
ที่มีคุณภาพและปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ มีความพรอมที่จะปองกันประเทศโดยไมเบียดเบียน
รุกรานผูใด มีอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานะของประเทศ จัดสวัสดิการใหแก
ทหารและครอบครัวใหเพียงพออยางเหมาะสมและมีศักดิ์ศรี เพิ่มศักยภาพของแตละกองทัพใหเขมแข็ง
เพื่อพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ไดทันทวงที ในทุกโอกาส
พรรคไทยเขมแข็งไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. ดําเนินนโยบายเปนมิตรกับนานาประเทศ และแกไขปญหาโดยสันติวิธี โดยจะประสาน
นโยบายดานการตางประเทศกับการทหารอยางใกลชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการใชกําลัง
๒. ทหารจะตองไดรับการฝกอบรมใหเปน ทหารในระบอบประชาธิปไตย มีความสํานึก
ในหนาที่ความรับผิดชอบตอประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รัฐธรรมนูญและประชาชน
๓. สนับสนุน อุตสาหกรรมการผลิตอาวุธในประเทศ และการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ
ของกองทัพใหทันสมัย
๔. สงเสริม สนับสนุนงบประมาณการวิจัยและการพัฒนาทางการทหาร การพัฒนาความรู
ความสามารถของกําลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีสวนรวมของนักวิชาการ และภาคเอกชน
เพื่ อการพัฒ นาอุ ตสาหกรรมป องกัน ประเทศ เช น การสร า งพาหนะ การผลิ ตอาวุ ธ ยุท โธปกรณ
ทางการทหาร เพื่อทดแทนการนําเขา เปนตน
๕. ปรับปรุงคุณภาพชีวิตทหารและครอบครัวทหารโดยใหมีสวัสดิการที่เพียงพอ ในฐานะเปน
ผูพรอมจะเสียสละชีวิตในการปองกันประเทศและพิทักษไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เชน สวัสดิการ
ดานที่อยูอาศัย การดูแลรักษาพยาบาล โอกาสและอนาคตทางการศึกษาของบุตร โดยเฉพาะทหารชั้นผูนอย
และทหารที่บาดเจ็บ หรือพิการจากการปฏิบัติหนาที่รวมทั้งครอบครัวของทหารดังกลาว
๖. จัดใหมี “องคกรเคหะเพื่อครอบครัวทหาร” ทําหนาที่จัดสรางที่อยูอาศัยราคาถูกใหแ ก
ทหารที่เกษียณอายุราชการ
๗. การจัดกําลังทหารในยามปกติ จะตองใหสอดคลองกับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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นโยบายดานตางประเทศ
พรรคไทยเข ม แข็ ง จะดํ า เนิ น นโยบายอย า งเป น มิ ต รที่ ดี กั บ นานาประเทศ มี ค วามมุ ง มั่ น
ตามวิ ถีทางทางการทูต เพื่อ สนับ สนุน นโยบายเศรษฐกิจของประเทศและเสริม สรางสั ม พัน ธภาพ
ระหวางประเทศใหกวางขวางและแนนแฟนอยางมีศักดิ์ศ รีและดําเนินบทบาทในเวทีโลก โดยเคารพ
ในกฎบั ตรสหประชาชาติ (UN) ยึด มั่ น ในพั น ธกรณี กั บองค ก รที่ เป น สมาชิ ก ให ค วามสํ า คัญ กั บ
กระบวนการเจรจาพหุภาคี และทวิภาคี ทั้งตองสรางกลไกการเจรจาที่คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด
ของประเทศชาติและประชาชน
พรรคไทยเขมแข็งจึงกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. ดําเนิ น นโยบายระหวา งประเทศโดยอิส ระ และมี ศักดิ์ศ รี โดยคํา นึงถึง ผลประโยชน
และความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ
๒. สง เสริ ม ความร วมมื อ แบบบู ร ณาการกั บ อาเซี ย นให แ น น แฟ น ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๓. สรางไทยเปนตัวแบบของความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรมในเวทีโลก โดยอาศัยทุนทางสังคม
ทุน ทางวั ฒนธรรมของไทย ตลอดจนประวั ติศ าสตร อัน ต อ เนื่ องยาวนานของไทย เพื่ อให ไ ด รั บ
การยอมรับในเวทีโลก ในฐานะผูนําดานคานิยมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
๔. ในการทํ าสนธิสั ญญาระหวา งประเทศจะต องเปด เผยขอ มูลใหประชาชนได รับทราบ
และตอ งรั บฟ งความเห็น จากผู มีส วนได เสี ยในสั งคม อี กทั้ งต องทํา งานคู ขนานกับ รัฐ สภา และมี
มาตรการเยียวยาใหกับผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม
๕. ทบทวนสนธิสัญญาระหวางประเทศ เชน FTA ในสวนที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบ
ตอสังคมและประชาชน
นโยบายดานเศรษฐกิจ
พื้น ฐานของเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน เริ่ม สูญเสียความพรอมที่จะแขงขัน กับนานาประเทศ
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน โดยที่ในภาคการผลิตยังมีปญหาเรื่องผลิตผลตกต่ํา เห็นไดจากผลผลิตตอไร
ในภาคการเกษตรอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง และไมมีสัญญาณที่ดีขึ้น (ตัวเลขในชวง
ป ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ ผลิตภาพของผลผลิตดานเกษตรกรรมลดลงรอยละ ๑.๙๔) ทั้งหมดนี้สอดคลองกับ
การจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศโดย สถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (IMD)
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ซึ่งไดประกาศลดอันดับประเทศไทยลงจากอันดับ ๑๐ (จากประเทศในภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟก ๑๕ ประเทศ)
ในป ๒๐๐๖ เปนอันดับ ๑๔ ในป ๒๐๐๗ และยังมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเนื่องหากยังไมอาจ
แกไขปญหาไดอยางจริงจัง
ดวยเหตุที่เศรษฐกิจไทยอยูในสภาพดังกลาว ทําใหระดับรายไดของคนไทยเติบโตโดยเฉลี่ย
อยูในระดับต่ํามาก ภาวะความยากจนยังอยูคูกับคนไทยอยางตอเนื่อง การกระจายรายไดยังเปนปญหาสําคัญ
ที่หมักหมม คนไทยรอยละ ๒๐ ของทั้งประเทศ มีรายไดคิดเปนรอยละ ๘๐ ของรายไดทั้งประเทศ
ขณะที่คนไทยอีกรอยละ ๘๐ กลับมีรายไดเพียง รอยละ ๒๐ ของรายไดทั้งประเทศ เปน ชองวาง
ที่มีแนวโนมขยับหางออกไปทุกที
การแก ไ ขป ญ หาทางเศรษฐกิ จ ของไทยต อ งอาศั ย การพั ฒ นาหลาย ๆ ด า นควบคู กั น ไป
ตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดในทุกดานจากภาครัฐกับเอกชน เพื่อใหเกิดทิศทางการพัฒนาอยาง
เปนเอกภาพ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการขนสงและโลจิสติกสเปนเรื่องหนึ่งที่มีความจําเปน
เพื่ อ ลดต น ทุ น ให กั บ ภาคธุ ร กิ จ ทั้ ง เกษตร อุ ต สาหกรรม และการบริ ก าร และเพื่ อ เป น การสร า ง
จุดเชื่อมโยงไทยกับนานาชาติ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนที่ตองเรงขจัดออกไปโดยเร็ว คือ การสรางกติกา
การแขงขันที่เปนธรรมใหเกิดขึ้น เพราะนอกจากจะเปนประโยชนตอนักลงทุนไทยแลว ยังเปนการสงเสริม
ใหเกิดการลงทุน จากตางประเทศดวย ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ยังเปน กลไกหลักใน
การพัฒนาประเทศที่ตองเรงพัฒนาขีดความสามารถในทุก ๆ ดานอยางเต็มที่ ประสานกับการนําวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาปรับใชอยางเหมาะสม สําหรับภาคการคา บริการ และการทองเที่ยว ตองพยายาม
เพิ่มสัดสวนปริมาณการคาใหมากขึ้น โดยสรางโครงขายสนับสนุน ตาง ๆ รวมทั้งปรับปรุงกฎเกณฑ
ให เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นา ที่ สํ า คั ญ นั้ น ต อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรอย า งจริ ง จั ง ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
เพื่อรองรับกับการขยายตัวของการบริการและการทองเที่ยวในอนาคต
พลังงานถือเปนหัวใจหลักสําคัญอีกปจจัยหนึ่งตอทิศทางในการพัฒนาประเทศ การวางแผน
ดานพลังงานอยางเปนระบบ เพื่อใหแนใจวาประเทศไทยจะมีพลังงานใชไดอยางเพียงพอเปนเรื่องจําเปน
การเสาะหาแหลงพลังงานสํารองและการพัฒนาพลังงานทดแทนเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหประเทศไทย
มีความมั่นคงทางพลังงาน
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สุดทายที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันก็คือ การสรางภูมิตานทานทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในทุกมิติ ทั้งในสวนของการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ในระดับชาติ และการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเปนฐานสําคัญของการพัฒนา เหลานี้
ก็เพื่อความมั่นใจวาเศรษฐกิจไทยจะเติบโตไดอยางมีคุณภาพ มีความยั่งยืน และประชาชนไทยทุกคน
ไดประโยชนโดยถวนหนา สมดังปณิธานที่พรรคไทยเขมแข็งยึดมั่น คือ “ประชาชนตองมากอน”
นโยบายการแกปญหาความยากจน
การที่ จ ะพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมให ยั่ ง ยื น ต อ งเริ่ ม จากการแก ไ ขป ญ หาความยากจน
และการกระจายรายไดเสียกอน สําหรับประเทศไทยนั้น ปญหาดังกลาวเปนสิ่งที่สั่งสมมานานตั้งแตอดีต
ดังจะเห็นไดจากรายไดสุทธิของประชาชนลดต่ําลง หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น สงผลใหการออมของครัวเรือนลดลง
อีกทั้งการกระจายรายไดยังเปนปญหาสําคัญที่หมักหมม คนไทยรอยละ ๒๐ ของทั้งประเทศ มีรายได
คิดเปนรอยละ ๘๐ ของรายไดทั้งประเทศ ขณะที่คนไทยอีกรอยละ ๘๐ กลับมีรายไดเพียงรอยละ ๒๐
ของรายไดทั้งประเทศ เปนชองวางที่มีแนวโนมขยับหางออกไปทุกที
พรรคไทยเขมแข็งตระหนักดีวาปญหาความยากจนและการกระจายรายไดเปนเรื่องที่ซับซอน
และเชื่อมโยงหลายมิติเขาดวยกันที่จะตองไดรับการแกไขอยางเปนระบบ จึงไดกําหนดนโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายเพิ่มรายได
๑.๑ จัดตั้ งกองทุน เศรษฐกิจ พอเพี ยง เพื่ อเพิ่ม การจา งงาน เปน แหลง ทุน หมุ น เวีย น
ชวยเหลือการฝกอาชีพ และชวยเหลือดานปจจัยพื้นฐานทางการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุย เครื่องอบ
เครื่องจักรกลทางการผลิต ลานตากผลผลิต โรงสีขาว และหองเย็น เปนตน
๑.๒ จัดตั้ง “ธนาคารที่ดิน” เพื่อใหเกษตรกรเชาที่ดินของรัฐที่ไมไดใชประโยชนในราคาถูก
เพื่อใหทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหม และสนับสนุนรายไดใหถึง ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน ตอครัวเรือน
๑.๓ สงเสริมการเพิ่มรายไดโดยจัดใหมีโครงการปลูกปา เพื่อฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
ในแตละภาค และสงเสริมโครงการปลูกไมโตเร็วในพื้นที่ของตนเอง โดยรัฐสนับสนุนตนกลา
๑.๔ จัดใหมีระบบการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนอยางทั่วถึง ในรูป
“สวัสดิการชุมชน”
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๒. นโยบายลดคาใชจายและหนี้
๒.๑ ปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชนใหกับคนยากจน เกษตรกร และครู เปน ต น
โดยจัดใหมี “หมอหนี้” เขาชวยเหลือในการจัดทําแผนการชําระหนี้ใหกับลูกหนี้ใ นระบบที่มีวงเงิน
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยลูกหนี้ที่สมัครเขาโครงการจะไดรับการลดหนี้ ยืดระยะเวลาชําระหนี้
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือพักชําระดอกเบี้ย แลวแตกรณี
๒.๒ จัดใหมีโครงการปลูกไมใชหนี้
นโยบายดานการสงเสริมการลงทุน
ภาคเอกชนนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อน กําหนดทิศทาง และพัฒนาเศรษฐกิจ
เนื่องจากมีขนาดใหญถึงรอยละ ๘๐ ของเศรษฐกิจ ทั้งการสงเสริม ใหมีการลงทุน จากตางประเทศ
เพื่อใหมีการถายทอดเทคโนโลยีอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และการพัฒ นานักธุรกิจไทยใหสามารถตอ สูใ นการแขง ขัน ทั้งในเวทีร ะดับประเทศและระดับโลก
ลว นแล ว แต เ ป น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ เพราะนอกจากจะเป น การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น
ของประเทศแลว ยังเปนการสรางรายไดใ หกับประเทศในระยะยาวอีกดวย การสงเสริมการลงทุน
ทั้งในภาคธุรกิจบริการ ธุรกิจการเกษตร เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรม จึงเปนเรื่องพิเศษที่จําเปน
ตองไดรับการสงเสริมสนับสนุน โดยพรรคไทยเขมแข็งมีนโยบาย ดังนี้
๑. จั ด ตั้ ง กองทุ น การลงทุ น ร ว มภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง จั ด หาสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ํ า
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ อกชนลงทุ น ทั้ ง ในและต า งประเทศ ในกิ จ การที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพ โดยมี
คณะกรรมการกลั่น กรอง ติ ดตาม และประเมิน ผลโครงการ และมี สํา นักงานสงเสริ มการลงทุ น
ทําหนาที่เปนศูนยขอมูลและอํานวยความสะดวกในการลงทุน
๒. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีปจจัยสงเสริมการลงทุน เชน
๒.๑ ปลอดภาษีนําเขาสินคาทุนประเภทเทคโนโลยีสะอาด และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒.๒ ปลอดภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา ๕ ป และลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
รอยละ ๕๐ ใน ๕ ป ตอมา
๒.๓ จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหแกผูประกอบการ
๒.๔ จัดใหมีศูนยบริการภาครัฐครบวงจร
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๒.๕ ตั้ ง ศู น ย วิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต พั ฒ นาสิ น ค า เพิ่ ม มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ การแปรรู ป
และการตลาด
๒.๖ จั ด โครงข า ยระบบขนส ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงแหล ง ผลิ ต กั บ โรงงานและการส ง ออก
หรือกระจายสินคา
นโยบายดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
จากการจัดลําดับของสถาบันพัฒนาการจัดการนานาชาติ (IMD) สําหรับประเทศในภูมิภาค
เอเซีย - แปซิฟก ๑๕ ประเทศ ขีดความสามารถของไทยตกต่ําลงจากอันดับ ๑๐ ในป ๒๐๐๖ เปนอันดับ ๑๔
ในป ๒๐๐๗ ซึ่งสงผลกระทบอยางสูงในการพัฒนาประเทศไปสูความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน ดังเห็น ไดจากการขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทัน สมัยในอัน ที่จะเพิ่ม มูลคาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเทคโนโลยีการผลิตสวนใหญตางลวนอยูในการครอบครองของตางชาติ ทําใหไทย
ไดมูลคาเพิ่มจากคาแรงในการผลิตเพียงอยางเดียว เปนตน
พรรคไทยเขมแข็งจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางเรงดวน
ดังนี้
๑. ใหมี “คณะกรรมการรวมภาครัฐ และเอกชน” เปนกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ
๒. ให มี “คณะกรรมการบู ร ณาการการวิ จั ย และพั ฒ นาแห ง ชาติ ” เพื่ อ กํ า หนดนโยบาย
และเป น ตัวเชื่ อมระหวางนั กธุรกิ จและสถาบัน วิ จัยตา ง ๆ ซึ่งจะทําใหเ กิดความรวมมือระหวางรั ฐ
เอกชน และสถาบันวิจัย เพื่อใหการวิจัยและพัฒนาสามารถสนองตอบตอการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงและเปนรูปธรรม
๓. จัดตั้งกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน โดยใหรัฐบาลรวมลงทุนในการวิจัยรอยละ ๕๐
รวมทั้งจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหกับภาคเอกชนที่ตองการเขารวมการวิจัย
๔. ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล จากรอยละ ๓๐ เปนรอยละ ๒๕ ในเวลา ๔ ป
๕. ลดภาษีเครื่องจักรนําเขาที่ไมสามารถผลิตไดภายในประเทศ และเทคโนโลยีที่นําเขาเพื่อใช
ในการผลิตเหลือรอยละ ๐ ภายใน ๔ ป
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๖. ปกปองและสงเสริมระบบการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดย
๖.๑ บังคับใชมาตรการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเปนไปตามกรอบองคการการคาโลก
๖.๒ ปกปองทรัพยสินทางปญญาไทยในเวทีโลก
๗. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษ วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการลงทุ น
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มาใชในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๘. ปฏิรูประบบคมนาคมและขนสงของประเทศ ตามแนวนโยบายดานคมนาคม ขนส ง
และโลจิสติกสของพรรค
๙. ปฏิรูปโครงสรางและระบบพลังงาน โดยยึดแนวทางการพัฒนาพลังงานแบบพึ่งตนเอง
ตามแนวนโยบายของพรรค
๑๐. ปรับโครงสรางภาษีนําเขาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
นโยบายดานการพลังงาน
พลั ง งานเป น ป จ จั ย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ แต ก ารพั ฒ นาประเทศในอดี ต
ไมสามารถลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานโดยเฉพาะน้ํามัน เชื้อเพลิง ทําใหประเทศไทยตองสูญเสีย
เงินตราตางประเทศในการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ ๙๐ ของปริมาณความตองการภายในประเทศ
อีกทั้งการใชพลังงานทั้ง ในภาคการขนสง ภาคอุตสาหกรรมและภาคครั วเรือ นยังไรประสิทธิภาพ
นํามาซึ่งการสิ้นเปลืองพลังงานอยางนาวิตก ตลอดจนโครงสรางเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟามีตนทุนสูง
และขาดการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงอยา งเหมาะสม ดวยเหตุนี้ จึ งจําเป น ตองปฏิรูปโครงสรา ง
และระบบพลั ง งานครั้ ง ใหญ โ ดยยึ ด แนวทางการพั ฒ นาพลั ง งานแบบพึ่ ง ตนเองให ม ากที่ สุ ด
และการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหประเทศมีพลังงานใชอยางพอเพียง คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
และปญหาโลกรอน รวมทั้งการสงเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใชพลังงาน การเรงรัดพัฒนา
พลังงานทดแทน การสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงาน ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศโดยเฉพาะ
เขตพัฒนารวมกับประเทศเพื่อนบาน การสงเสริมการใชพลังงานสะอาด การกําหนดโครงสรางราคา
พลังงานที่เหมาะสมและเปนธรรม และการปรับโครงสรางการบริหารกิจการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงานและการขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตรพลังงาน
ใหเปนรูปธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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นโยบายดานการคมนาคม ขนสงและโลจิสติกส
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในปจจุบันจําเปนตองมีการวางโครงสรางพื้นฐานที่เขมแข็ง
เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทางการแขงขันของชาติ ในระยะเวลาหลายปที่ผานมา การวางโครงสราง
การขนสงและโลจิสติกสดังกลาวของไทยเปนไปดวยความลาชาและขาดการวางแผนที่ดีจนทําใหเกิด
ความเสียหายมูลคามหาศาลในทางเศรษฐกิจ สูญเสียงบประมาณของรัฐ และสูญเสียความไดเปรียบทางการคา
ของภาคเอกชนไทย อีกทั้งประเด็น ปญหาดังกลาวไดสรางความเสียหายเชิงสังคม และสิ่งแวดลอม
ดังเชน อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่สูงขึ้นและความรุนแรงในมลพิษทางอากาศจากการเพิ่มขึ้นของการขนสง
ทางถนน
พรรคไทยเขมแข็งตระหนักถึงความสําคัญของโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ จึงมี
ความตั้งใจพัฒนารูปแบบการขนสงและโลจิสติกสใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมองไปถึง
อนาคตการพัฒนาของประเทศอยางยั่งยืน และผลกระทบรอบดานจากนโยบายดังกลาว เพื่อประโยชน
ของประชาชนทั่วทุกพื้นที่ หนวยธุรกิจตาง ๆ และสมาชิกประชาคมโลก
จึงไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. ยกมาตรฐานทางในชนบทเปนถนนคอนกรีต ลาดยาง ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร ในหมูบาน
ระหวางหมูบาน ระหวางตําบล ทั่วประเทศ
๒. พัฒนาระบบโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส ( E-Logistics)
๓. ปฏิรูประบบรางและองคกรการรถไฟ โดย
๓.๑ สรางรถไฟรางคูครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
๓.๒ ขยายโครงขายรถไฟสายใหมสูภูมิภาค
๓.๓ ขยายโครงขายรถไฟชานเมือง เขาสูกรุงเทพมหานคร
๓.๔ สรางโครงขายรถไฟเชื่อมโยงจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
๓.๕ ปฏิรูปองคกรรถไฟ โดยแยกกิจการกอสรางโครงสรางพื้นฐานกับกิจการบริหารทรัพยสิน
และธุรกิจออกจากกัน
๔. เรงรัดการพัฒนาระบบขนสงมวลชน
๔.๑ เรงรัดการกอสรางรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔.๒ ขยายเสนทางแอรพอรต ลิงก จากสถานีรถไฟมักกะสันไปสนามบินดอนเมือง
๔.๓ ปฏิรูปองคกรและการบริการขนสงมวลชนในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและตางจังหวัด
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๕. ปฏิรูประบบการขนสงทางน้ําและองคกรขนสงทางน้ํา โดย
๕.๑ พัฒนาทาเรือแหลมฉบังเปนประตูการคาระดับภูมิภาค
๕.๒ เพิ่มสัดสวนการขนสงสินคาทางน้ําภายในประเทศและชายฝง
๕.๓ จัดตั้งองคกรบริหารการขนสงทางน้ํา
๕.๔ สรางโครงขายการขนสงทางน้ําเชื่อมโยงระบบขนสงอื่น ๆ
๕.๕ กอสราง และปรับปรุงสถานีขนสงสินคาทางลําน้ําในแมน้ําสายสําคัญและชายฝง
๖. พัฒนาระบบการขนสงและโลจิสติกสทางดานอากาศ โดย
๖.๑ พัฒนาสนามบินอูตะเภาเปนศูนยกลางการซอมบํารุงอากาศยาน
๖.๒ พัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเปนศูนยกลางการบินของเอเซีย
๖.๓ สงเสริมสนามบินดอนเมืองใหดําเนินกิจการตาง ๆไดอยางเต็มศักยภาพ
๖.๔ ใหสนามบินหลัก เชน เชียงใหม หาดใหญ และดอนเมือง เปนศูนยกลางการขนสง
ทางอากาศ สําหรับการขนสงสินคาทางอากาศไปตลาดตางประเทศ
๗. พัฒนาโครงขายถนนและสถานีบรรจุและแยกสิน คากลอง เพื่อ เชื่อมโยงระบบขนส ง
หลายรูปแบบอยางตอเนื่องทั้งภายในและตางประเทศ
๗.๑ บริหารจัดการระบบขนสงหลายรูปแบบในประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
๗.๒ สรางระบบโครงขายถนนมอเตอรเวย และถนนยุทธศาสตร
๗.๒.๑ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ทางหลวงสายประธานและสายหลั ก ให เ ชื่ อ มโยง
และเขาถึงพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินโครงการถนนสี่ชองจราจรระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓
และขยายโครงขายถนนมอเตอรเวย
๗.๓ จัดใหมีสถานีบรรจุและขนสงสินคา และศูนยกระจายสินคาในภูมิภาค
๘. พั ฒ นาระบบการขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส ๕ ภู มิ ภ าค (กลาง เหนื อ ใต ตะวั น ออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ) และเชื่อมโยงการขนสงและการคาชายแดน โดย
๘.๑ พัฒนาระบบขนสงมวลชนในเมืองหลักของภูมิภาค
๘.๒ พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคาผานแดน
๘.๓ ผลักดันการดําเนินงาน การตรวจรวมจุดเดียวรวมกับประเทศเพื่อนบาน ตามดานชายแดน
เชน ดานหนองคาย แมสอด มุกดาหาร สระแกว ดานสิงขร ชองเม็ก เปนตน
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๘.๔ สงเสริมใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบโลจิสติกสรวมกันกับประเทศ
เพื่อนบาน
๘.๕ พัฒนาพื้น ที่แ วดลอมดานมุกดาหาร แมสอด เพื่อสามารถใชประโยชนจากถนน
สายเสนทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East – West Economic Corridor)
๘.๖ ดําเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ในภาคใต เชื่อมอาวไทย และอันดามัน
๙. พัฒนาบุคลากรโลจิสติกสและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดย
๙.๑ จัดตั้งคณะกรรมการการขนสงและโลจิสติกสแหงชาติ สํานักงานกองทุน สงเสริม
ประสิทธิภาพ การขนสงและโลจิสติกส และแผนแมบทการขนสงและโลจิสติกส
๑๐. ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย ระเบียบ กระบวนการบริหาร และการใหบริการ โดย
๑๐.๑ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบการขนสงสินคาทางราง ทางถนน ทางน้ํา และทางอากาศ
๑๐.๒ ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรและสรรพากร
๑๐.๓ ออกกฎหมายลําดับรองภายใตพระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
๑๐.๔ ออกกฎหมายรองรับธุรกิจใหบริการโลจิสติกส
นโยบายดานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พรรคไทยเข ม แข็ ง มี น โยบายจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เพื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น
และกระตุนเศรษฐกิจเปนการเฉพาะ โดยจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้
๑. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมขาว ครบวงจร
๒. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมน้ําตาล ครบวงจร
๓. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมยางพารา ครบวงจร
๔. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ครบวงจร
๕. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ครบวงจร
๖. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสะอาด อีสเทิรนซีบอรด
๗. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลาดกระบัง
๘. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
๙. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การคาชายแดน ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต
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นโยบายดานอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมของประเทศไดพั ฒนามาตามลําดั บ กล าวไดวา มีส วนเพิ่ม รายไดใ หแ ก
ประเทศชาติเปนอยางมาก พรรคไทยเขมแข็งจะสงเสริมการลงทุน ที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ศักยภาพทรัพยากรของประเทศ และเสริมสรางบรรยากาศที่ดี ในการลงทุนจะไมดําเนินการแขงขันกับ
ธุรกิ จภาคเอกชนในกิจ การที่ไม จํา เปน จะกํ าหนดใหอุต สาหกรรมมี ความรั บผิด ชอบตอ สังคมทั้ ง
ในดานมาตรฐานความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ทั้งจะสนับสนุน และสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม
และสนับสนุนการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่กระจายไปยังภูมิภาคตาง ๆ โดยไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. สรางความแข็งแกรงใหกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อจะไดแขงขันกับคูตอสูในตลาดโลกได โดย
๑.๑ รวมกับภาคเอกชนกําหนดมาตรการแกไขปญหาแตละอุตสาหกรรมใหตรงจุด
๑.๒ ออกมาตรการดูแลเปนพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมที่ใชแ รงงานและมีธุรกิจตอเนื่อง
ในประเทศมาก เพราะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกวาง
๑.๓ เร ง ผลิ ต บุค ลากรด านอาชี ว ะตามความตอ งการของตลาดแรงงานอุ ตสาหกรรม
รวมถึงเพิ่มคาตอบแทนให และกําหนดหลักสูตรใหสามารถตอยอดระดับปริญญาได
๑.๔ เพิ่ม ความรวมมือ ในภูมิภาคในการผลิตสินคาและอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยผาน
การเจรจาระหวางประเทศ เพื่อแขงขันกับประเทศใหญ
๑.๕ สงเสริมการผลิตเครื่องจักรภายในประเทศโดยอาจรวมทุนกับบริษัทผลิตเครื่องจักร
ในตางประเทศ และเนนการถายทอดเทคโนโลยี
๑.๖ จัดตั้งกลไกประสานงานการระดมทุนและประกันความเสี่ยง สําหรับอุตสาหกรรม
ที่ลงทุนในดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)
๒. ปรับปรุงมาตรฐานการใหสินเชื่อ และขยายขอบเขตการดําเนินการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
ของธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตลอดจนใหมีการบริการอยางทั่วถึง
ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยใชเครือขายธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย
๓. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่มีความสอดคลอง
กับศักยภาพในแตละพื้นที่
๔. ใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในดานคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ
และมาตรฐานความปลอดภัยภายในสถานประกอบการและสิ่งแวดลอม
๕. เรงปรับโครงสรางภาษีนําเขาวัตถุดิบ และผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป
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นโยบายดานการเกษตรและเกษตรแปรรูป
ขณะที่ภาคเกษตรกรรมเปนภาคที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ แตเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญยังตกอยูในวงจรความยากจนไมมีที่สิ้นสุด เพราะตองเผชิญกับ
ปญหาภัยธรรมชาติ ความผัน ผวนของราคาสิน คาการเกษตร ปญหาผลผลิตดอยคุณภาพและปญหา
ทางดานผลิตผล ขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ขาดปจจัยการผลิต ตลอดจนประสบภาวะ
หนี้สินตอเนื่อง ขณะที่การแปรรูปสินคาเกษตรก็มีปญหาอยางตอเนื่อง ในเรื่องเทคโนโลยีที่ไมทันสมัย
มีผลกระทบตอมูลคาเพิ่ม ทั้งประสบปญหาขอจํากัดทางการตลาดและการถูกกีดกันทางการคาระหวาง
ประเทศ
พรรคไทยเขมแข็งจึงถือเปนนโยบายสําคัญอยางยิ่งที่ตองเรงแกไขปญหาดังกลาวอยางจริงจัง
และเปนระบบ เพื่อดึงเกษตรกรใหหลุดพนจากความทุกขยากโดยเร็ว จึงไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. ดานปจจัยการผลิตจะดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ พัฒนาปรับปรุงพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูง และเหมาะแกการแปรรูป
๑.๒ ลงทุนขยายระบบชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่การเกษตร
๑.๓ ขยายพื้ น ที่ ช ลประทาน สร า งอ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดกลางและเล็ ก ตลอดจนระบบ
การกระจายน้ํา
๑.๔ จัดใหมีการประกัน ภัยพืช ผลทางการเกษตรที่สําคัญ เพื่อเปน การประกัน ตน ทุ น
ใหเกษตรกร
๑.๕ จัดที่ดินทํากินใหเกษตรกรยากจนที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเอง และเรงรัดการออก
เอกสารสิทธิแกเกษตรกรยากจนที่ทํากินอยูในที่ดินของรัฐที่ไมมีสภาพปาแลว
๑.๖ จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับหมูบานและชุมชน เพื่อเพิ่มการจางงาน
เป น แหล ง ทุ น หมุ น เวี ย น ช ว ยเหลื อ การฝ ก อาชี พ และช ว ยเหลื อ ด า นป จ จั ย พื้ น ฐานทางการผลิ ต
เชน เมล็ดพันธุ ปุย เครื่องอบ เครื่องจักรกลทางการผลิต ลานตากผลผลิต โรงสีขาว และหองเย็น
เปนตน
๑.๗ ปรังปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ
๒. ดานการผลิตจะดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ สงเสริม สนับสนุน เกษตรอิน ทรีย เพื่อเพิ่ม มูลคาทางการเกษตร และเปนการลด
การนําเขาปุยเคมี ตลอดจนจัดใหมีมาตรฐานสินคาเกษตรพรอมระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
เพื่อสงเสริมการสงออกและคุมครองผูบริโภคในประเทศ
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๒.๒ กําหนดเขตพื้ น ที่ (Zoning) ในแตละพื้น ที่ ของการผลิ ตพืช แตละชนิดใหชัดเจน
เพื่อเปนฐานของอุตสาหกรรมทางการเกษตร
๒.๓ ปฏิรูปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใหสอดรับกับโลกาภิวัฒน และการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีทั้งดานการผลิต การบริหารจัดการ และดานอื่น ๆ เพื่อสรางเกษตรกรยุคใหม
๒.๔ พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนสงผลผลิต เพื่อใหสามารถนําผลผลิต
สูตลาดได โดยไมสูญเสียคุณภาพ
๒.๕ สนับ สนุน งบประมาณให สถาบัน การศึก ษาทองถิ่น จั ดทํ าการวิ จัยเชิง ประยุก ต
รวมกับกลุมเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการใชพัน ธุ ปุย น้ําใหสัม พันธกับคุณ สมบัติของดิน
ในพื้นที่เพาะปลูก
๓. ดานการแปรรูปและอุตสาหกรรมตอเนื่องจะดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ สนับสนุน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม มูลคาเพิ่มใหสูงที่สุด โดยให
แรงจูงใจทางดานภาษี
๓.๒ สรางความแข็ง แกรงของตราสิ น คา สํ าหรับสิ น คาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
ในตลาดโลก โดยการสนับสนุนอยางเต็มที่จากภาครัฐ
๓.๓ จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการเพิ่ม มูลคาของสิน คาเกษตรแบบครบวงจร
ตั้งแตการผลิตจนถึงการแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมปลายน้ํา และการสงออกอยางเปนระบบ
๓.๔ ปรับกระบวนการทางศุลกากรใหรองรับการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรไดอยางรวดเร็ว และตนทุนต่ํา
๓.๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนเงินทุนพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปรรูป
ขั้นตนของสินคาเกษตร อาทิ ลานตากมันเสน โรงสีขนาดเล็ก โรงอบบมลําไย มะมวง เครื่องจักร
ทําทุเรียนกวน สัปปะรดกวน เปนตน
๔. ดานการตลาดจะดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ สงเสริมการขายของเกษตรกร โดยมีการคัดเกรดผลผลิตเพื่อรายไดที่มากขึ้น
๔.๒ ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ สร า งจุ ด ขายให กั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร เชน การระบุปริม าณอะมีโรสของขาวไวใ นฉลาก เพื่อสรางจุดขาย
และเพิ่มมูลคา เปนตน
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๔.๓ จัดระบบการขนสงผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ โดยบูรณาการการขนสงทางราง
ทางถนน ทางน้ํา เพื่อลดตนทุนใหต่ําที่สุด และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดอยางเปนระบบ
๔.๔ ใหสนามบินหลัก เชน เชียงใหม ดอนเมือง หาดใหญ เปนศูนยกลางการขนสง
ทางอากาศ สําหรับการขนสงสินคาทางอากาศไปตลาดตางประเทศ
๔.๕ สรางตลาดกลางเพื่อการคาสงและคาปลีกสินคาเกษตรในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อชวยกระจายผลผลิตจากผูผ ลิตใหถึงผูบริโภคในประเทศอยางรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะผัก
ผลไมและดอกไม
๔.๖ พัฒนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหเขมแข็ง เพื่อสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร
ของประเทศ
๔.๗ สรางเสถียรภาพดานราคาขั้นต่ําพืชพลังงาน เชน ออย ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง
เปนตน
๔.๘ ใหมีสินเชื่อเพื่อการตลาดผลผลิตทางการเกษตร โดยใชผลผลิตเปนหลักประกันเงินกู
๔.๙ ขยายตลาดสินคาผลผลิตทางการเกษตรอยางเปนระบบ ใหครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก
๔.๑๐ สนั บ สนุ น ให มี ก ลไกการค า ปลี ก ค า ส ง และศู น ย ก ระจายสิ น ค า ไทยในตลาด
ตางประเทศ เพื่อขยายตลาดสินคาอุตสาหกรรมเกษตรของไทย
๔.๑๑ สงเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) เพื่อเปนการประกันรายได
ใหเกษตรกร ดวยการกําหนดอัตราผลตอบแทนที่เปนธรรมแกเกษตรกรที่รวมโครงการ
๕. ดานการประมงจะดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ ปรับปรุงกฎหมาย และเขตจับสัตวน้ําใหชัดเจนระหวางประมงเพื่อการพาณิช ย
และประมงชายฝง และบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด
๕.๒ สนับสนุนการใชไบโอดีเซล กาซธรรมชาติ (CNG) กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
สําหรับอุตสาหกรรมประมง
๕.๓ ลดภาษีสรรพสามิต และลดเงินเก็บเขากองทุนน้ํามันสําหรับประมงชายฝง
๕.๔ สร างเครื อข ายความร วมมือ ด านการประมงในระดับ นานาชาติ เพื่ อ สนั บสนุ น
เรือประมงไทยไปจับสัตวน้ําในเขตนานน้ําตางประเทศอยางถูกกฎหมาย
๕.๕ สนับสนุน ประมงไทยไปมีสัมปทานจับสัตวน้ําในตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย
เปนตน
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๖. ดานปศุสัตวจะดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ จัดใหมีโครงการปศุสัตวอินทรียครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ พัฒนาโครงการอนุรักษสัตวพันธุไทย เชน สุนัขพันธุบางแกว แมวไทย ไกช น
โคพื้นเมือง ควายพื้นเมือง เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
๖.๓ ศึก ษาและเรง วิ จัย เพื่อ หาวิ ธี ปอ งกัน โรคระบาดสั ตว เพื่ อใหป ระเทศไทยเป น
เขตปลอดโรคระบาดสัตว
นโยบายดานภาคบริการ และการทองเที่ยว
นอกเหนือจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมแลว ภาคบริการการทองเที่ยวก็เปนอีกภาคหนึง่
ซึ่งมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาใหเปนเสาหลักทางดานเศรษฐกิจของประเทศได พรรคไทยเขมแข็ง
เห็น ถึงความจําเปน ในการพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยวใหกาวล้ําเปนผูนําในตลาดโลก จึงได
กําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. เพิ่มสัดสวนของภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลาย
ของธุรกิจการบริการ เพิ่มมูลคาเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือ ทั้งใน
ดานคุณภาพ และความรูดานภาษา เชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปน
Cluster เชน เชื่อมธุรกิจดานสุขภาพ อาหาร และการทองเที่ยวเขาดวยกัน ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย
ไมใหขัดแยงกันเองและมีลักษณะเปนสากล
๒. สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งของรัฐ และเอกชน โดยรักษาและพัฒนา
แหล ง ท อ งเที่ ย วเดิ ม ที่ มี อ ยู แ ล ว ทั้ ง แหล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเสริมสรางแหลงทองเที่ยวโดยมนุษย โดยกําหนดจุดขายของแตละภาค
แตละกลุม จังหวัดใหมีความเหมาะสมเกื้อกู ลซึ่งกัน และกั น เชน การกําหนดใหกรุ งเทพมหานคร
เป น มหานครที่ ท รงเสน ห กลุม จั ง หวั ด อั น ดามั น เป น ศู น ย ก ลางการท อ งเที่ ย วทางทะเลระดั บ โลก
ภาคเหนือเปนศูนยกลางอารยะธรรมลานนา ภาคอีสานเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
โบราณคดี วัฒ นธรรมและชายแดน ภาคกลางเปน ศูน ยกลางการทองเที่ยวที่อาศัยฐานของการเปน
เมืองอารยะธรรม มรดกโลก มรดกธรรมชาติ เปนตน
๓. พัฒนามาตรฐานการบริการดานทองเที่ยว โดย
๓.๑ สนั บสนุ น และส งเสริ ม ให มีก ารจั ดมาตรฐานธุร กิจ ที่ เกี่ ยวข องกับ การทอ งเที่ ย ว
เชน มาตรฐานธุรกิจ นําเที่ยว มาตรฐานการเดินทางทั้งทางบก น้ํา และทางอากาศ มาตรฐานธุรกิจ
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จําหนายสิน คาที่ระลึก มาตรฐานที่พัก โรงแรม เปน ตน เพื่อสรางความเชื่อมั่น ใหกับนักทองเที่ยว
ที่มาใชบริการการทองเที่ยวในประเทศ
๓.๒ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งหมด เพื่อให
เปนบุคลากรที่มีความพรอมในการใหบริการในทุกดาน เชน พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทนําเที่ยว
มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร - ภัตตาคาร พนักงานรถนําเที่ยว เปนตน
๓.๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ความปลอดภัย
กับนักทองเที่ยวและผูเกี่ยวของ รวมตลอดจนปรับปรุงคาธรรมเนียม และคาบริการของหนวยงานของรัฐ
ใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
๔. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดย
๔.๑ สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการตลาด
๔.๒ สนับสนุนการสรางจุดขายดานการทองเที่ยวอยางจริงจังตอเนื่อง เชน การสงเสริม
ใหประเทศเปนศูนยกลางของการประชุมระหวางประเทศ เปนศูนยกลางของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดยเนนการประชาสัมพันธใหนานาชาติทราบถึงความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน ความพรอม
ทางดานบริการ และความสวยงามของประเทศอยางตอเนื่อง
๔.๓ สนับสนุนใหมีการจัดการทองเที่ยวชุมชนยั่งยืน (Sustainable Community) โดยสงเสริม
ใหภาคปกครองสวนทองถิ่น เขามามีบทบาทหนาที่ตอการพัฒนา และสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
รวมกัน
๕. การปรับปรุงกฎหมาย
๕.๑ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งหมดใหมีความทันสมัย สามารถสงเสริม
และกํากับ ดูแลใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศสามารถพัฒนาใหทัดเทียมกับนานาประเทศ
๕.๒ เพิ่ม ประสิทธิ ภาพของเจ าหน าที่ข องรั ฐ ใหกํา กับดู แลและการบังคั บ ใช กฎหมาย
อยางเครงครัด
๖. จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดานการทองเที่ยวในภูมิภาคตาง ๆ
๗. พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร โดย
๗.๑ จัดใหมีหนวยงานใน BOI ดูแลเปนการเฉพาะสําหรับการเขามาถายทําภาพยนตร
สารคดี โฆษณาของทีมงานจากตางประเทศ เพื่อผลประโยชนในการสนับสนุนการถายทําเพื่อการสงออก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๗.๒ จัดใหมีศูน ยบริการครบวงจร (One Stop Service) แกผูที่เขามาผลิตและถายทํา
ภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา และรายการโทรทัศนในประเทศไทย
๗.๓ จัดใหมีหนวยงานเฉพาะในการดูแลและสงเสริมภาพยนตรไทย
๗.๔ สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง “กองทุนเอกชนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร”
เพื่อทําการตลาดดึงดูดทีมงานถายทําจากตางประเทศและสรางตลาดภาพยนตรไทยในตางประเทศ
๗.๕ สงเสริมใหเกิดสภาภาพยนตร
นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศผิดพลาดมาเปนเวลานาน ทําใหประเทศไทย
ตกลงมาอยูในลําดับ รั้งทายในการจัดลําดับศักยภาพการแขงขันทางวิทยาศาสตรโดยองคกรระหวางประเทศ
ตัวอยาง เชน ในป ๒๕๔๔ อยูในลําดับที่ ๔๙ จาก ๔๙ ประเทศ และในป ๒๕๔๙ อยูในลําดับที่ ๕๓
จาก ๖๑ ประเทศ นอกจากนี้ เงินลงทุนดานการศึกษาขั้นสูงและดานการวิจัย ไมไดกอใหเกิดการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจเทาที่ควร
ถ า เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศในแถบเอเซี ย เช น เกาหลี ใ ต สิ ง คโปร จี น และอิ น เดี ย
เมื่อ ๔๐ ปกอนนั้น ความทางดานวิทยาศาสตรไมแตกตางจากไทยมากนัก แตในปจจุบันประเทศดังกลาว
ไดล้ําหนาประเทศไทยไปไกลมาก สามารถนําผลการลงทุนทางการศึกษากลับมาเปนรายไดพัฒนาประเทศ
ไดอยางมหาศาล ประเทศไทยไมไดขาดคนเกง แตขาดนโยบายและการบริหารจัดการที่จะนําคนเกงมา
ทําประโยชนใหประเทศและประชาชน
พรรคไทยเขมแข็งจึงมีนโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีเปาหมายหลัก ๔ ขอ คือ
๑. พัฒนาวิทยาศาสตรเพื่อสรางงาน เพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. เพิ่มมูลคาของผลผลิตทางดานเกษตรและเกษตรแปรรูป
๓. ขยายงานอุตสาหกรรมหนัก เชน การตอเรือ และรถที่ใชพลังงานทดแทน
๔. เพิ่มงานวิจัยพัฒนาดานสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน และการแกปญหาโลกรอน
พรรคไทยเขมแข็งมีนโยบาย ดังนี้
๑. ให มี ค ณะกรรมการวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดนโยบาย
จัดทํางบประมาณ และติดตามประเมินผล
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๒. ปฏิรูปการวิจัยพัฒนาแบบครบวงจร ที่ใ หผ ลทางเศรษฐกิจ ชวยสรางงาน เพิ่ม มูลคา
และเพิ่มรายได โดยเปนการวิจัยที่กอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม เชน ยา เคมีภัณฑ วัสดุอุปกรณ
ทางการแพทย ปศุสัตว อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และการเพิ่มมูลคาของผลผลิตทางดานเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
๓. สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒ นา เพื่อไปใชใ นการขยายงานอุตสาหกรรมหนัก
เชน การตอเรือ ตูรถไฟ ตูรถไฟฟา และรถที่ใชพลังงานทดแทน เปนตน
๔. เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน โดยมีตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม เชน เพิ่มผลงาน
ตีพิมพในวารสารชั้นนําของนานาชาติ เพิ่มจํานวนการจดสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ มอบรางวัล
แก นั ก วิ จัย ที่ มี ผ ลงานเป น ที่ย อมรั บ ของนานาชาติ สนั บ สนุ น การต อ ยอดงานวิจั ย ไปสู การพั ฒ นา
เปน ผลิตภัณฑ และเลื่อ นลําดับของศักยภาพการแขงขัน ทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยใหสูงขึ้น
อยางนอย ๘ ลําดับภายใน ๔ ป
๕. สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน และการแกปญหา
โลกรอน
นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในปจจุบันการใหบริการดานโทรคมนาคมของไทย ยังมีสภาพการแขงขันในลักษณะกึ่งผูกขาด
โดยผูใ หบ ริการรายใหญเพียงไมกี่ราย ทําใหเ กิดการแข งขัน ที่ไมเ ปน ธรรมและไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร เปนผลทําใหเกิดการสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากอัตราคาบริการที่สูงกวาความเปนจริง
รวมทั้งมีผลทางออมที่ทําใหตนทุนของภาคการผลิตและภาคบริการอื่น ๆ สูงตามไปดวย ทั้งยังจํากัด
การเขาถึงบริการโทรคมนาคมของประชาชนสวนใหญของประเทศ
พรรคไทยเขมแข็งมุงสรางสังคมแหงโอกาสและความสามารถ โดยสรางเศรษฐกิจที่อยูบนฐาน
ของความรู โดยอาศัยเทคโนโลยีแ ละการสื่อสารเปน โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในการใหประชาชน
ชุมชนและองคกรตาง ๆ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูไดอยางทั่วถึง
พรรคไทยเขมแข็งไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก ๆ ดาน เชน E-Commerce E-Industry, E-Government E-Society
และ E-Education
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๒. จัดสรางโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ใหประชาชนทั่วไปสามารถมีและใชโครงขายสื่อสารโทรคมนาคม เชน คูสายโทรศัพท เครือขายอินเตอรเน็ต
เพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและลดชองวางการเขาถึงทรัพยากรของรัฐในอัตราคาบริการที่เหมาะสม
และเปนธรรม
๓. สนับสนุนองคกรอิสระที่กํากับดูแลระบบโทรคมนาคม (กสทช.) ใหสามารถออกกฎ ระเบียบ
ในการกํากับ ดูแล และจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนในการประกอบกิจการโทรคมนาคมใหรวดเร็วตอ
ความตองการของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
๔. สนับสนุนใหมีกลไกการตรวจสอบผูใหบริการ เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค
ไมใหถูกเอาเปรียบจากผูใหบริการ เชน การจัดตั้งองคกรมหาชนเพื่อดูแ ลและคุมครองผลประโยชน
ของผูใชงานโทรคมนาคมตาง ๆ โดยเฉพาะ
นโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส ชี้แนะแนวทาง
การดํ า เนิ น ชี วิ ต แก พ สกนิ ก รชาวไทยมาโดยตลอดนานกว า ๒๕ ป ตั้ ง แต ก อ นเกิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ
ทางเศรษฐกิจ พรรคไทยเขมแข็งซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณประโยชนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณอยางมีเหตุผล
ทั้งในดานการผลิตและการบริโภค ตลอดจนสรางภูมิคุม กันใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน
โดยพรรคไทยเขม แข็ง จะให ความสํา คัญกั บการสร างฐานรากของเศรษฐกิ จและสั งคมใหเ ขม แข็ ง
รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติตาง ๆ อันจะสงผลไปสูการพัฒนาประเทศที่ยืนอยูบนขา
ของตนเองไดอยางสมดุลและยั่งยืน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พรรคไทยเขมแข็งจึงไดกําหนดนโยบายไว ดังนี้
๑. จัด ตั้ ง คณะกรรมการเศรษฐกิ จ พอเพี ย งแห ง ชาติ เพื่ อ ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง
๒. จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มการจางงาน เปนแหลงทุนหมุนเวียน ชวยเหลือ
การฝ ก อาชี พ และช ว ยเหลื อ ด า นป จ จั ย พื้ น ฐานทางการผลิ ต เช น เมล็ ด พั น ธุ ปุ ย เครื่ อ งอบ
เครื่องจักรกลทางการผลิต ลานตากผลผลิต โรงสีขาว และหองเย็น เปนตน
๓. สนองโครงการพระราชดําริทุกโครงการใหจริงจังและเปนรูปธรรม
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นโยบายดานรัฐวิสาหกิจ
ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนกันยายน ๒๕๔๘ ระบุวา
รัฐวิสาหกิจมี จํานวน ๕๙ แหง มีพนักงานประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ คน มีสินทรัพย ๕,๕๐๕,๙๔๑ ลานบาท
มี ร ายได ๑,๒๘๐,๖๒๐ ล า นบาท กํ า ไรสุ ท ธิ ๑๓๕,๗๒๙ ล า นบาท และนํ า รายได ส ง ภาครั ฐ
๑๑๖,๓๖๔ ลานบาท คิดเปน ๑๐% ของงบประมาณแผนดิน
สภาพปญหาที่สําคัญของรัฐวิสาหกิจก็คือ ประสิทธิภาพในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับเอกชน สงผลตอการแขงขัน ทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งมีปญหาการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบของนักการเมืองผูมีอํานาจและเจาหนาที่ภายในองคกรเอง อีกทั้งยังมีปญหา
ขาดทุน สะสมในบางรัฐ วิสาหกิจ และปญหาการขาดความคลองตัวทางการเงินเพื่อการดําเนิน งาน
และขยายกิจการในรัฐวิสาหกิจขนาดใหญบางแหง
พรรคไทยเขมแข็งจึงมีนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับองคกร
และประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ ประชาชนผูเปนเจาของ
และผูบริโภคมากขึ้น
๒. ไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เปนกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐที่ผูกขาด อันจําเปน
ตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ
นโยบายดานสังคม
สภาพสังคมไทยคลายกับสังคมประเทศอื่นที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคอนขางมากทั้งในดาน
วัฒนธรรม แนวความคิด และพฤติกรรม ทั้งนี้ เพราะผลของเทคโนโลยีสมัยใหมในยุคโลกาภิวัฒน
ไดเนนพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตในดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยละเลยปญหาของสังคมสงผลให
ประเทศประสบภัยวิกฤติตาง ๆ รุนแรงขึ้น และปญหาตาง ๆ ก็สัมพันธกันเปนลูกโซจนแยกไมออกวา
ปญ หาใดมี ม ากอ นหลั ง หรื อ ปญ หาใดจะต องแก ไ ขก อ นหรื อ แก ไ ขที ห ลัง ซึ่ ง โดยรวมแล ว ป ญ หา
ของสังคมจะตองแกไขพรอมกันไป
ปญหาของสังคมในหลายดานที่จะตองดําเนินการแกไข เริ่มตั้งแตดานการศึกษาซึ่งถือวาเปน
เรื่องสําคัญเรงดวนเพื่อสรางคนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการและความเจริญ
ของประเทศ การพัฒนาดานการสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสถานพยาบาล
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ที่พอเพียงและใหประชาชนมีหลักประกันดานสวัสดิการอยางทั่วถึง และเสมอภาคเทาเทียมกัน รวมทั้ง
การจัดสวัสดิการแกผูยากไร ผูสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือผูพิการ การเพิ่มประสิทธิภาพและหลักประกัน
ดานสวัสดิภาพแกผูใชแรงงาน
พรรคไทยเข ม แข็ งจะส งเสริ ม ให สื่อ มวลชนมีค วามเปน อิส ระและเสรี และปฏิบั ติห นา ที่
อยางตรงไปตรงมาและเปนธรรม การสงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนใหมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสาธารณชนอยางอิสระ
การคุมครองผูบริโภคที่ผานมาคอนขางจะมีปญหาอยูมาก ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ผูบริโภค กฎหมายยังไมคุมครองไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพประชาชนยังถูกเอารัดเอาเปรียบ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็เปน เรื่องหนึ่งที่กําลังมี ปญหาอยางมาก ปญหาโลกรอ น
ก็เกิดจากการที่ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย ซึ่งจําเปนที่ตองรีบแกไข
ปญหาสังคมที่สําคัญเปนอยางมากอีกปญหาหนึ่งที่ตองดําเนินการคือ การสรางสังคมใหเปนสังคม
แหงคุณธรรมไมใหบุคคลที่มีอํานาจ มีเงิน มีอิทธิพล เอารัดเอาเปรียบผูที่ออนแอกวา การสรางคุณธรรม
ใหเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท
การใหการเมืองเปนการเมืองแหงคุณธรรม ประเด็นเหลานี้จําเปนตองแกไขปรับปรุงโดยดวน
อยางเปนระบบ
พรรคไทยเขมแข็งมีแนวนโยบายในดานสังคม ดังตอไปนี้
นโยบายดานการศึกษา
พรรคไทยเขมแข็งจะใชการศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคน และสรางคนที่มีความรู
คูคุณธรรม จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใหประชาชนไดรับการศึกษาฟรีอยางทั่วถึง เปนธรรมและเปนจริง
จะสนับสนุนการพัฒนาทางดานคุณภาพการศึกษาและจัดหลักสูตรเนื้อหาทางการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศและทองถิ่น จะกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามความพรอมของทองถิ่น ใหมากยิ่งขึ้น จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนที่มีรายไดนอย
ใหไดรั บการศึกษาในสถานศึกษาหรือ สถาบัน การศึ กษาที่ มีคุณภาพ ตลอดจนการพั ฒนาบุ คลากร
ทางการศึกษาแลวเพิ่มคาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม
พรรคไทยเขมแข็งถือวา การศึกษาเปนภารกิจหลักสําคัญของพรรค ในการสรางคนและในอันที่
จะนําสังคมไปสูความเปนสังคมคุณภาพและใหโอกาสอันเทาเทียมกันสําหรับทุกคน
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เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว พรรคไทยเขมแข็งจึงมีนโยบายในดานการศึกษา
ดังตอไปนี้
๑. การดูแลทารกในครรภและเด็กกอนถึงวัยเรียน
๑.๑ จัดอาหารเสริม ที่จําเปน ตอการเติบโตของสมองและรางกายใหแ กมารดาและลูก
อยางเพียงพอ
๑.๒ จั ด ตั้ ง และส ง เสริ ม สถานดู แ ลเด็ ก อ อ นในชุ ม ชน สถานที่ ทํ า งานของราชการ
และสนับสนุนใหสถานประกอบการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยนําคาใชจายมาหักภาษีนิติบุคคลได
เพื่อใหมารดาไดใกลชิดลูกและใหนมลูกในชวงเวลาทํางาน
๑.๓ จัดตั้งและยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาการเติบโต
ทางสมอง รางกาย จิตใจที่สามารถวัดผลไดจริง
๑.๔ พัฒนาคุณภาพครูเด็กเล็ก ใหสามารถกระตุน การพัฒ นาสมอง และอารมณเด็ ก
ไดอยางถูกตอง โดยใหคาตอบแทนที่จูงใจ
๒. การจัดการศึกษาระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ และระดับอาชีวศึกษา
๒.๑ ให เ รี ย นฟรี ๑๕ ป ตั้ ง แต อ นุ บ าล ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖ โดยจั ด ค า ใช จ า ย
สนับสนุน ทั้งคาเลาเรียน ตํารา วิชาเสริมพิเศษ นม ตลอดจนครูเฉพาะทาง เพื่อใหเด็กไทยทุกคน
สามารถเรียนฟรีไดอยางมีคุณภาพ
๒.๒ สรางแกนหลักสูตรทุกชวงชั้น ปที่เทียบเทามาตรฐานสากล เนนความเกงในดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร
๒.๓ ยกระดับอาชีวศึกษาทั้งระบบ โดยปรับเงินเดือนคาตอบแทนของผูสําเร็จอาชีวศึกษา
ใหสูงขึ้นและสอดคลองกับระดับฝมือและทักษะการทํางานจริง โดยภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน หรือ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ) ตองเปนผูนํา
และแบบอย างของการใช ทัก ษะอาชีว ศึก ษาเป น เกณฑ การกํ าหนดคา ตอบแทน และความในงาน
โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร และจัดระบบการทดสอบระดับฝมือ และทักษะ
๓. ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
๓.๑ ขยายกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษา สําหรับบุตรหลาน
ครอบครัวที่ยากจนใหเพียงพอ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๓.๒ สนับสนุนความเปนอิสระในดานวิชาการของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
๓.๓ สงเสริมความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเทียบเทากับตางประเทศที่พัฒนาแลว
๔. การศึกษาตลอดชีวิต
๔.๑ ปรับบทบาท การศึกษานอกโรงเรียน ใหเปน “สํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต”
๔.๒ จัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่
เชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร อุทยานประวัติศาสตร หอศิลป เปนตน
๕. การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
๕.๑ ปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ โดยการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากร เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จนถึงระดับมหาวิทยาลัยอยางจริงจังและเปนเอกภาพ ตลอดถึงสงเสริมการกระจายอํานาจ และใหทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อนําไปสูเปาหมายคุณภาพทางการศึกษา โดยมุงเนนคุณธรรมนําความรู
อยางแทจริง
๕.๒ พัฒนาครูเพื่อใหไดครูดี ครูเกง ลดภาระงานครูที่ไมเกี่ยวกับการเรียน การสอน
ใหครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาไดรับผลตอบแทนและสิทธิประโยชนอยางเต็ม ที่ ตลอดจนสงเสริม
ยกฐานะครูเปนวิชาชีพชั้นสูง
๕.๓ พัฒนาหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา โดยเนนการทํากิจกรรม เพื่อใหนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาได พั ฒ นาทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห พั ฒ นาความเข า ใจในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข และเกิดความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปลูกฝง
ใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบ วินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
๕.๔ สงเสริม สนับสนุน ความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึกและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
นโยบายดานสาธารณสุข
พรรคไทยเขมแข็งจะพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจรโดยเนนการเสริมสรางสุขภาพสูความยั่งยืน
ของประชาชน รวมทั้งการจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ โดยผูไมมีหลักประกันหรือผูยากไรจะไดรับการดูแล รักษาฟรีอยางมีมาตรฐาน
เดียวกัน
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เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณนี้ พรรคไทยเขมแข็งมีนโยบายในดานสาธารณสุข
ดังตอไปนี้
๑. ใชบัตรประชาชน รักษาฟรี ทั้งที่โรงพยาบาลรัฐและคลีนิคเอกชนที่เขารวมโครงการ
ภายในจังหวัดเดียวกัน โดยจัดงบประมาณคารักษาพยาบาลตอหัวไมต่ํากวา ๒,๑๐๐ บาท
๒. ยกระดั บ สถานี อ นามั ย เป น “โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพประจํ าตํ า บล” โดยเน น
การสงเสริม ปองกันและฟนฟูสุขภาพ แตยังคงบทบาทดานการรักษาพยาบาลเหมือนเดิม
๓. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบหรือมีสวนรวมในการผลิตบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข ดวยการจัดสรรทุนและคัดเลือกบุคลากรในทองถิ่นไปศึกษา ตามสถาบันตาง ๆ
และกลับมาทํางานในทองถิ่นนั้น
๔. ให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข (อสม.) ทั่ว ประเทศ ปฏิ บั ติง านด า นสาธารณสุ ข เชิ ง รุ ก
และมีคาตอบแทน
นโยบายดานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พรรคไทยเขมแข็งเห็นวา ในชวงหลายปที่ผานมา การพัฒนาประเทศจะมุงเนนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยไมใหความสําคัญกับ “คน” อยางจริงจังเทาที่ควร สงผลใหความเหลื่อมล้ํา
หรือ ชอ งวา งระหวางคนกลุ ม ตา ง ๆ มีม ากขึ้น คนที่ แ ข็ งแรงกวา เปน ผูไ ดเ ปรีย บคนที่ ออนแอกว า
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ ซึ่งตองเผชิญกับปญหานานับประการ แมจะมีความพยายาม
จั ด สวั ส ดิ ก ารในรู ป แบบต า ง ๆ เพื่ อ ดู แ ลสวั ส ดิ ก ารประชาชนในขั้ น พื้ น ฐาน เช น การศึ ก ษา
การรักษาพยาบาล กระนั้นก็ตาม ก็ยังคงมีชองวางอยูมาก พรรคไทยเขมแข็งเชื่อวาเปนหนาที่ของรัฐ
ที่จะตองสรางระบอบสวัสดิการสังคมที่ ดี และมั่น คง เพื่อ ดูแ ลประชาชนตั้ งแตเกิ ดจนกระทั่งตาย
โดยความรวมมือจากทุกฝายคือ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน อยางนอยเพื่อเปนหลักประกัน
ขั้นพื้นฐานใหประชาชนมีสิทธิดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
เพื่อดําเนินการใหเปน ไปตามเจตนารมณดังกลาว พรรคไทยเขมแข็งมีแ นวนโยบายในดาน
สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดังตอไปนี้
๑. จัดใหมีเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งแตอายุ ๖๐ ปขึ้นไป คนละไมต่ํากวา ๕๐๐ บาทตอเดือน
๒. จัดใหมีลานกีฬาทุกหมูบาน ทุกชุมชน
๓. สนับสนุนโครงการดาวเยาวชนดานกีฬา และวิชาการ
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๔. สงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายดวยมาตรการที่หลากหลาย เชน ปรับปรุง แกไข
กฎหมายที่ไมเปนธรรม และขจัดการกระทําที่เลือกปฏิบัติตอสตรี
๕. สงเสริมสวัสดิการการออมภาคชุมชน โดยรัฐ จัดเงินสมทบใหเทาจํานวนเงินสวัสดิการ
การออมภาคชุมชน เพื่อดูแลสมาชิกทุกคนยามชรา โดยเฉพาะผูที่ไมไดรับการดูแลโดยระบบสวัสดิการอื่น ๆ
๖. จัดใหมีกลไกการดูแลผูพิการ ผูทุพพลภาพอยางเปนระบบ รวมทั้งการจัดทําและปรับปรุง
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ทางเทา บาทวิถี เครื่องหมายจราจร และจัดใหมีศูนยบริการผูพิการ
ผูทุพพลภาพครบวงจร เปนตน
๗. จัดใหมีกลไกเสริมสรางสถาบันครอบครัวอยางเปนระบบ
๘. สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย ทั้งการเปนผูเชาที่อยูอาศัย
ในราคาที่จายได และการเปนเจาของที่อยูอาศัย ซึ่งรวมถึงกลุมผูมีรายไดนอยที่ตองการที่อยูอาศัยราคาถูก
จากรัฐ และกลุมผูมีรายไดปานกลางที่ตองการซื้อที่อยูอาศัยโดยผอนชําระ แตยังขาดระบบเงินกูระยะยาว
ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอยางพอเพียง และโดยมาตรการคุมครองผูบริโภค
๙. ปรับปรุงกฎหมายและระบบการจัดการเคหะภาครัฐ โดยเนนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอาคาร
สภาพชุมชนและการดูแลผูมีรายไดนอยและปานกลางเปนสําคัญ รวมทั้งใหประชาชนที่อยูในระบบการเคหะ
ของรัฐและชุมชนทั่วไปมีสวนรวมพิจารณาตัดสิน ใจในการดําเนิน การโครงการที่จะมีผลกระทบตอ
การอยูอาศัยและวิถีชีวิตของตน
๑๐. ปรับปรุงการดําเนินการและการใหบริการของกองทุนประกันสังคมและกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ โดยเนนการใหสิทธิประโยชนแกสมาชิก การใหบริการดานสวัสดิการและการเปน
แหลงเงินกูตนทุนต่ําของสมาชิก
นโยบายดานแรงงาน
พรรคไทยเข ม แข็ ง ตระหนั ก ดี ว า แรงงานเป น ทรั พ ยากรที่ มี ค า ของประเทศ ด ว ยเหตุ นี้
พรรคจึ งกําหนดเป าหมายในการจะสนับสนุน ปรับปรุ งการพัฒ นาแรงงานไทยใหมี ความรูมีฝมื อ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการทํางานและทัศนคติที่เหมาะสม เพิ่มรายไดใหเพียงพอกับความรูและทักษะการทํางาน
จะใหการคุมครองแรงงานใหมีรายได ชั่วโมงทํางาน วันหยุด สวัสดิการในดานตาง ๆ เชน กรณีเจ็บปวย
กรณีแรงงานชราภาพ เปนตน พรอมทั้งใหมีหลักประกันที่เหมาะสม ยกระดับการคุม ครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการทํางาน สงเสริมการรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงาน จะสงเสริม และการอํานวย
ความสะดวก และคุมครองแรงงานไทยที่จะไปทํางานในตางประเทศ
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พรรคไทยเขมแข็งไดกําหนดนโยบายในดานแรงงานไว ดังนี้
๑. จัดทําแผนแมบทการผลิตกําลังแรงงานใหตรงกับความตองการของภาคการผลิตในประเทศ
และความตองการแรงงานไทยในตางประเทศ
๒. จัดใหมีกฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยใหมี
“กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันคุมครองสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ”
๓. สถานประกอบการที่จางแรงงานกลุมพิเศษ (ผูพิการ, ผูสูงอายุ) จะไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษี
๔. สงเสริมผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี เขารับการอบรมพัฒนาฝมือกอนเขาสูระบบการจางงาน
เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
๕. สรางแรงจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชนใหแกนายจางและลูกจางในการพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูในสถานประกอบการ
๖. ยกระดับมาตรฐานการคุมครองแรงงาน ดังนี้
๖.๑ การปรับอัตราคาจางใหเหมาะสมกับความสามารถในการทํางานและสภาวะสังคม
และเศรษฐกิจ
๖.๒ ยกระดับมาตรฐานการคุมครองแรงงานเด็กและสตรี
๖.๓ ให ส ามี ล าหยุ ด เพื่ อ ดู แ ลภรรยาหลั ง คลอดบุ ต ร ได เ ป น เวลาไม เ กิ น ๑๕ วั น
โดยไดรับเงินชดเชยคาจางจากสํานักงานประกันสังคม
๖.๔ ยกระดับการดําเนินงานของกองทุนสงเคราะหลูกจาง เพื่อคุมครองลูกจางที่ถูกเลิกจาง
โรงงานเลิกกิจการ ใหไดรับเงินคาชดเชย
๖.๕ สงเสริมการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้นในสถานประกอบการ
๖.๖ สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อลดชั่วโมงการทํางานใหนอยลง
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงาน
๗. ปฏิรูปการจัดสงแรงงานไทยไปยังตางประเทศ ใหการดูแลครบวงจร
๘. ปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงาน ขยายความคุมครองใหทั่วถึงแรงงานทุกประเภท
๙. ปฏิรูประบบประกันสังคม ใหมีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ โปรงใส และขยายความคุมครอง
ถึงบุตรและคูสมรสของผูประกัน ตนในเรื่องการเจ็บปวย รวมทั้งเพิ่ม สิทธิประโยชนอื่น ๆ เพิ่มเติม
ใหผูประกันตน
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๑๐. จั ด ระบบแรงงานต า งด า ว โดยเน น การเข า เมื อ งอย า งถู ก กฎหมาย เน น ความมั่ น คง
และการมีงานทําของแรงงานไทย
๑๑. จัดตั้งและสงเสริม สถานดูแลเด็กออนในสถานประกอบการ โดยนําคาใชจายมาคํานวณ
หักภาษีนิติบุคคลได
๑๒. จั ด ระบบแรงงานสั ม พั น ธ แ ละระบบไตรภาคี ที่ ผู ทํ า งานมี สิ ท ธิ์ เลื อ กผู แ ทนของตน
และคุมครองผูดําเนินการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
๑๓. สนับสนุน การจางผูเชี่ย วชาญแรงงานตา งดาวในอุต สาหกรรมเปาหมาย รวมทั้ งให มี
การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
นโยบายดานการคุมครองผูบริโภค
พรรคไทยเขมแข็งจะใหความสําคัญกับการคุมครองผูบริโภคที่นับวันจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาก
และมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน ผูบริโภคสวนใหญถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการที่ไมสุจริต
การตรวจสอบโดยภาครัฐ ก็ยังขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งยังขาดองคกรผูบริโภคที่จะทําหนาที่ผลักดัน
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับ เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคของรัฐดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล และเกิดประโยชนตอผูบริโภคอยางเปนรูปธรรม
พรรคไทยเขมแข็งจึงกําหนดนโยบายดานการคุมครองผูบริโภคไว ดังนี้
๑. จัดตั้ง “องคการอิสระผูบริโภค” ใหเกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งจัดงบประมาณใหเพียงพอ
๒. ใหมี “คณะกรรมการกลางเพื่อการคุมครองผูบริโภค” ทําหนาที่กํากับดูแลการบังคับใชกฎหมาย
ดา นการคุ ม ครองผูบ ริ โ ภคทั้ ง หมด ครอบคลุ ม ทุ กกระทรวง กรม เพื่ อให ง านคุ ม ครองผูบ ริ โ ภค
มีความเปนเอกภาพมีเปาหมาย ทิศทาง ชัดเจนและบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ จริงจัง
๓. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ ใหสมาคมที่เกี่ยวของกับผูบริโภคมีอํานาจ
ฟองแทนผูบริโภคได
๔. ผลักดัน ใหการคุม ครองผู บริโภค ทั้ งดานฉลาก โฆษณาและสัญญา มี ผลทางปฏิบั ติ
ในการคุมครองผูบริโภคใหทันตอสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๕. ปรับปรุงกฎหมายและออกกฎหมายใหม เพื่อการคุม ครองผูบริโภคใหครอบคลุม ยิ่งขึ้น
เชน พระราชบัญญัติ วาดวยความรับผิดตอสินคาและบริการ เปนตน
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นโยบายดานกีฬา
การพัฒนากีฬาของประเทศไทยที่ผานมานับวามีการพัฒนาเปนลําดับ หากแตวาการพัฒนา
ที่ไมตอเนื่องเกิดขึ้นอยูบอยครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบ ทําใหการพัฒนากีฬาของไทยสะดุดชะงัก
เปนชวง ๆ ตลอดมา พรรคไทยเขมแข็งมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใชการกีฬา
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกพื้นที่ ทุกระดับ ใหเปนคนที่มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
มีพลานามัยที่สมบูรณ ฝกใหเปนคนมีระเบียบวินัย เคารพในกฎกติกา การสรางความสามัคคี มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบ รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และในขณะเดียวกันก็มีนโยบายใหการสนับสนุน
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐใหมหี นาที่สงเสริมการกีฬาตั้งแตระดับเยาวชนขึ้นไป เพื่อสรางความเปนเลิศ
ทางการกีฬา และใหมีนักกีฬาสมัครเลนและนักกีฬาอาชีพที่มีความสามารถมากขึ้น รวมทั้งการนําวิทยาศาสตร
การกีฬามาใชในการพัฒนากีฬาของประเทศ
พรรคไทยเขมแข็งจึงมีนโยบายดานการกีฬาไว ดังนี้
๑. ใหมีคณะกรรมการประสานงานแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ เพื่อกํากับติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติใหเปนตามกรอบ วิสัยทัศน ทิศทางการพัฒนากีฬาอยางจริงจัง
๒. สงเสริมใหประชาชนทุกกลุม รวมทั้งบุคคลกลุมพิเศษและผูดอยโอกาสไดออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพิ่มมากขึ้น โดยจัดใหมีบุคลากร ผูนําการออกกําลังกายประจําศูนยกีฬาตําบลทุกตําบล
๓. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รพลศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ชั้ น และจั ด ให มี ค รู พ ลศึ ก ษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอยโรงเรียนละ ๑ คน ภายใน ๔ ป
๔. จัดสรางลานกีฬาใหครบทุกหมูบาน ทุกชุมชน
๕. ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและจัดใหมีกฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมายกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเปนเครื่องมือการบริหารจัดการดานการกีฬา
๖. จัดตั้ง พัฒนา ศูนยฝกกีฬาระดับชาติและภูมิภาค เพื่อเปนที่ฝกซอมและเก็บตัวนักกีฬา
๗. ใหมีคณะกรรมการวิทยาศาสตรการกีฬาแหงชาติ เพื่อจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรการกีฬา
ทําหนาที่เปนสถาบันการวิจัยทางดานกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ
๘. ใหองคกรปกครองทองถิ่น มีสวนรวมในการบริหารจัดการดานเจาหนาที่กีฬา กิจกรรม
และสถานกีฬา ลานกีฬา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ
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๙. สงเสริม สนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนากีฬา โดยกําหนดใหคาใชจาย
ของภาคเอกชน ในการจัดสรางสถานกีฬา ทั้งในสถานประกอบการ หรือการจัดสรางแลวยกใหรัฐฯ
หรือการบริจาคสมทบกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติ ใหนํามาหักเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีรายได
เต็ ม จํ า นวน และสนั บ สนุ น ด า นสวั ส ดิ ก ารแก นั ก กี ฬ าและบุ ค ลากรทางการกี ฬ าที่ ส ร า งชื่ อ เสี ย ง
ในระดับชาติ
๑๐. ลดภาษี นํ าเข าอุ ป กรณ กีฬ าที่ผ ลิ ตไม ได ใ นประเทศ เพื่ อ สง เสริ ม กระตุน การเลน กี ฬ า
มากยิ่งขึ้น
๑๑. สนับสนุน ผู ประกอบการไทยที่ผ ลิตชุด กีฬา อุป กรณ กีฬาในประเทศใหไ ดม าตรฐาน
เพื่อทดแทนการนําเขาและสงเสริมการสงออก
๑๒. สงเสริมกีฬาไทยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และไดรับการยอมรับจากสากลยิ่งขึ้น
นโยบายดานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พรรคไทยเขมแข็งตระหนักดีวา ยาเสพติดเปนภัยอยางรายแรงตอประเทศชาติและประชาชน
ถาไมรีบปองกันหรือแกไขอยางจริงจังและบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัดแลว ก็จะมีผลทําใหสังคมออนแอ
รัฐ ตองใชเงิน มากมายเพื่อรักษาเยียวยาสุขภาพของผูติดยาเสพติด ทั้งกอ ใหเกิดปญหาอาชญากรรม
ทั้งในประเทศและในลักษณะอาชญากรขามชาติ
พรรคไทยเข ม แข็ ง มี น โยบายที่ จ ะป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ
และเรงดวน ดังนี้
๑. เนนการแกปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร ทั้งทางดานการปองกัน ดานการปราบปราม
ดานการบําบัดรักษา ดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
๒. ปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด
๓. การขยายความรวมมือระหวางประเทศในการแกปญหายาเสพติด
นโยบายดานสื่อสารมวลชน
พรรคไทยเขมแข็งจะสงเสริมสิทธิ เสรีภาพของสื่อมวลชนทุกประเภท จะสนับสนุนการใหขาวสาร
ตอประชาชนอยางตรงไปตรงมา จะไมแ ทรกแซงสื่อไมวาโดยทางตรงหรือทางออม จะรวมกัน กับ
สมาคมวิชาชีพของสื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อใหสื่อดํารงไวซึ่งการเสนอขาวที่เปนกลางและเที่ยงธรรม
ตามจรรยาบรรณแหง วิช าชีพ จะยกเลิก กฎหมายที่ ขัดต อสิทธิ เสรี ภาพของสื่ อมวลชนโดยเร งดว น
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ใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและที่สําคัญก็คือการใหสื่อมีความอิสระ มีเสรีภาพและเปนสื่อ
เพื่อสาธารณะอยางแทจริง
พรรคไทยเขมแข็งจึงกําหนดนโยบายดานสื่อมวลชนไว ดังนี้
๑. จัดใหมีก ฎหมาย วาดว ยการคุ ม ครองผู ประกอบวิช าชีพ สื่อ เพื่อ ใหสื่อ มีเสรี มีอิสระ
ปราศจากการแทรกแซง และมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ขัดตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ อาทิ กฎหมาย วาดวยวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๔๙๘ กฎหมาย วาดวยวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนตน
๒. ใชกลไกกฎหมายในการกํ ากับ ใหสื่ อดําเนิน ตามกฎเกณฑ เพื่อปองกั น การเอาเปรีย บ
ผู บ ริ โ ภค เช น การโฆษณาเกิ น เวลา การโฆษณาแฝง หรื อ การใช สื่ อ เพื่ อ ประโยชน ส ว นตน
แกไ ขป ญหาการมีอํ านาจเหนื อตลาดของผู ประกอบการสื่ อรายใหญ ที่มี สว นแบงทางการตลาดสู ง
เพื่อไมใหมีการกีดกัน ผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาด รวมทั้งไมใ หมีการควบรวมกิจการสื่อที่จะ
สงผลกระทบตอการรับรูขาวสารอันหลากหลายของประชาชน
๓. สนับสนุน ใหมีสื่อเพื่อสาธารณะ โดยใชเงิน จาก “กองทุน พัฒนากิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศ น” โดยมี “คณะกรรมการบริหารสื่อสาธารณะ” ที่ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
จากหลากหลายอาชีพและพื้นที่บริการ
๔. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ท ยุ ชุ ม ชน เคเบิ ล ที วี ท อ งถิ่ น และกิ จ กรรมของสื่ อ มวลชน
ที่มีผลตอบแทนเชิงพาณิชยต่ําแตเปนประโยชนกับสังคม โดยจัดสรรเงินจาก “กองทุนพัฒนากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อประโยชนสาธารณะ” ในการจัดทําคลังขอมูลสื่อเพื่อสาธารณะ
นโยบายดานองคกรพัฒนาเอกชน
พรรคไทยเขมแข็งตระหนักดีวาองคกรพัฒนาเอกชน นับวันจะมีความสําคัญและมีบทบาท
เพื่อสาธารณชนและผลประโยชนของประเทศชาติมากยิ่งขึ้น และยังเปน กําลังสําคัญและมีศักยภาพ
ในการรวมกันแกปญหาและพัฒนาสังคมแทนหนวยงานของรัฐไดในบางกรณี
พรรคไทยเขมแข็งจึงมีนโยบายไว ดังนี้
๑. สง เสริม และสนับ สนุ น ใหอ งค กรพัฒ นาเอกชนมี บทบาทอยา งแทจ ริง ตามบทบั ญญั ติ
ในรัฐธรรมนูญ และเปนกลไกหนึ่งสําหรับการชวยภาครัฐแกไขปญหา และรวมพัฒนาประเทศ
๒. สนับสนุนการเงินแกองคกรพัฒนาเอกชน
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นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พรรคไทยเขมแข็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองปรับปรุง แกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนการเรงดวน เพราะนับวันปญหาเหลานี้ จะมีผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต
ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตว ตนไม พืชพันธุธัญญาหาร และจะเกิดปญหาอื่นตามมา เชน การขาดแคลนน้ํา
การเกิดมลพิษในน้ําและอากาศ การเกิดปญหาภาวะโลกรอน
พรรคไทยเขมแข็งจึงมีนโยบายไว ดังนี้
๑. สนองโครงการพระราชดําริทางดานสิ่งแวดลอมทุกโครงการอยางจริงจัง
๒. เรงรัดการจัดทําแนวเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยจัดแบงประเภทที่ดิน ระหวางที่ดิน
ของรัฐกับที่ดินของเอกชนใหชัดเจน
๓. สนั บ สนุ น ด ว ยมาตรการทางภาษี แ ละสิท ธิ ต า ง ๆ กั บผู ป ระกอบการที่ ร ว มโครงการ
แกปญหาโลกรอนและการลดมลพิษ
๔. ให มี ร ะบบเตื อ นภั ย ล วงหน า และระบบช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ธรรมชาติ ครอบคลุ ม
ทุกแหลงทองเที่ยวและแหลงที่มีความเสี่ยงตอภัยพิบัติธรรมชาติ
๕. จัดทําโครงการเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะจัดทําแหลงน้ํา
เพื่ออุปโภค บริโภคใหแลวเสร็จทุกหมูบานภายใน ๔ ป
๖. สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางศูนยกําจัดขยะกลางที่มีขนาดใหญทุกจังหวัด
เพื่อใชกําจัดขยะของทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือชุมชน
๗. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขายภาคประชาชนในรูปสมัชชาสิ่งแวดลอมเขามา
มีสวนรวมในการอนุรักษ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๘. จัดใหมีระบบบริหารจัดการน้ําในระดับประเทศ เพื่อสนองตอความตองการทั้งการเกษตร
อุตสาหกรรม และการบริโภค โดยยังปกปองรักษาสภาพธรรมชาติของทรัพยากรน้ําใหยั่งยืน
นโยบายดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เปนเอกลักษณและรากฐานสําคัญในการสรางชาติ ใหเกิดความสามัคคี
มั่นคง และดํารงไวซึ่งความเปนไทย
พรรคไทยเขมแข็งตระหนักถึงความสําคัญของศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเปนรากเหงา
ของความเจริญรุงเรื องและเป น ทุน ทางสั งคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมื อง โดยมี
นโยบายที่สําคัญ ดังนี้
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๑. ปรับปรุงองคกรรับผิดชอบดานศาสนา เพื่อใหการบริหารจัดการ สงเสริม ทํานุ บํารุง
ศาสนาโดยรัฐ มีความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพ
๒. สงเสริม การศึกษาของสงฆ และบุคลากรของศาสนาอื่น เพื่อนําหลักธรรมทางศาสนา
มาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสังคม
๓. สงเสริมการทํานุ บํารุง รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกดาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
และภูมิปญญาไทย ใหเจริญดวยการศึกษา คนควา วิจัย ฟนฟูและพัฒนาเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติ
๔. สนับสนุนการลงทุนและการนําเทคโนโลยีมาใชทางดานศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร
สูสังคมโลกและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ เชน การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ผานสื่อ
รูปแบบตาง ๆ
๕. สงเสริม ดูแลรักษา ทํานุ บํารุง โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป
และศิลปวัตถุ เปนตน
นโยบายดานการสรางสังคมใหมีคุณธรรม
พรรคไทยเขมแข็งตระหนักดีวา ความทางดานเศรษฐกิจและการที่วิทยาการทางดานเทคโนโลยี
ไดเจริญอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน สงผลใหสังคมไทยเปนสังคมแบบวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
จริยธรรมของสังคมไดเสื่อมถอยลงไปมากจนนาเปนหวง ฝายการเมืองซึ่งเปนองคกรสูงสุดทางดานการบริหาร
ที่จ ะต อ งเป น ผู นํ า ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมก็ ล ะเลยที่ จ ะเป น แกนนํ า หรื อ ตั ว ขั บ เคลื่ อ นทางด า นจริ ย ธรรม
อันเนื่องมาจากสวนใหญเขามามีอํานาจดวยการใชอิทธิพลและอํานาจเงิน
พรรคจึงมีนโยบายที่จะนําพาสังคมแหงคุณธรรมใหกลับคืนมา ดังนี้
๑. ใหมี “ประมวลจริยธรรม” ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมแหงชาติ” ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของผูตรวจการแผนดิน
ภายใน ๖ เดือน
๒. จัด ตั้ ง “ธนาคารความดี ” เพื่ อ เป น ศู น ย ข อมู ล บั น ทึ ก ความดี ของคนในชาติ ทุ กระดั บ
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. จัดตั้งสมัชชายุวจริยธรรมแหงชาติทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแตระดับ
เยาวชน
๔. บรรจุเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไวในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ขอบังคับพรรคไทยเขมแข็ง
พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอบังคับพรรคไทยเข็ม แข็ง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ประชุม คณะผูจั ดตั้งพรรคไทยเขม แข็ ง
เมื่อวั น ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเมื่อ วัน ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ไดมี ม ติเป น เอกฉัน ท
กําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการ
ทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคไทยเขมแข็ง พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรคไทยเขมแข็ง” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
THAI KHEM KHANG PARTY ชื่อยอภาษาไทย “ทข.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “TKK.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรคไทยเขมแข็งใชภาพเครื่องหมายมีรูปลักษณะดังปรากฏ ตอไปนี้

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้ รูปแผนดินไทยสีขาว แสดงความเปนปกแผน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไมมีการแบงแยก อยูกันดวยความสะอาดบริสุทธิ์ ภายใตในวงกลมมีชอดอก ชอใบของพืชพันธุธัญญาหาร
สะทอนถึงความอุดมสมบูรณของแผนดินไทย อันเปนเปาหมายของพรรคที่มุงดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
เพื่อสรางใหประเทศไทยเขมแข็ง
ขอ ๕ สํ า นั ก งานใหญ พ รรคไทยเข ม แข็ ง ตั้ ง อยู ณ บ า นเลขที่ ๓๘๕ หมู ที่ ๑
ถนนบานหนาควนลัง - บานพรุ ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย ๙๐๑๑๐
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ขอ ๖ สาขาพรรคที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จั ด ตั้ ง ณ ที่ ใ ด ให เ รี ย กชื่ อ ว า พรรคไทยเข ม แข็ ง
สาขาจังหวัด.............................เขตเลือกตั้งที่.......................
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ซึ่งไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่ น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไดเปน
สมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหน ายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอคณะกรรมการบริห ารพรรค
พิจารณาพรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้น
มีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือ มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่น ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
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ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๖๔ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออกตอ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ นสุ ดของสมาชิ กภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ าสมาชิ กผูนั้ น ดํ ารงตํ าแหน งเป นสมาชิ ก
สภาผูแ ทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปน มติของที่ประชุม รวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใ ห
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่พรรค
มีมติคัดคานวา มติดังกลาวมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดํ าเนิ น การรับสมัครสมาชิกให มีจํา นวนไมน อยกว าหา พัน คน ซึ่ งอย างน อยตอ งประกอบดว ย
สมาชิกซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
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(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตัง้
ทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรคศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุน นโยบาย
และมติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรา ยหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเปาหมายตาม
อุดมการณ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคั ญแกม วลสมาชิกพรรคทุกทา นอยา งเต็ม รู ปแบบ โดยใหถือว า
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทัว่ ไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมือง
แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอมู ลขา วสารทางดา นการเมื อง เศรษฐกิจและสั งคม
เพื่อกระตุน เตือ นใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหมีการรวมกลุมกัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสง เสริม ให สมาชิ กและประชาชนทั่ วไปไดเ ขา ชม หรื อเขา ฟง การอภิป ราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อ ใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรครวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย
ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิก พรรค กรรมการบริ หารพรรคและกรรมการสาขาพรรคทุกระดั บตอ งยึ ดมั่ น
ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝนตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไม ใ ช ค วามเป น สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ ก พรรค กรรมการบริ ห ารพรรคและกรรมการสาขาพรรคต อ งไม โ จมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
และบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเอง เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีก รรมการคณะหนึ่ ง เปน คณะกรรมการบริ หารพรรค ซึ่ง เปน องคก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารพรรค ใหดํา เนิน การในที่ประชุม ใหญพรรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปน หั วหนาพรรคต อที่ประชุม ใหญ
ตองมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ให หัว หน า พรรคที่ไ ด รับ เลื อ กตั้ งใหม เ สนอชื่ อ บุค คลที่เ ห็ น สมควรใหเ ปน กรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสมและการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ไดแตผูเสนอชื่อ
กับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก หรือขาดจากสมาชิกภาพ ใหถือวาความเปนคณะกรรมการ
บริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตนทําหนาที่แทน และใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พน
จากสมาชิกภาพของพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรคและมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหจัดสรรเปน
จํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็น ชอบในการแต ง ตั้ งหรื อถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรคคณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อ ใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) 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
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรคและให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไม ขั ด ต อ กฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป น ผู เ รี ย กประชุ ม ร ว ม ระหว า งคณะกรรมการบริ ห ารพรรคกั บ สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุม รวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญญิ ก พรรคมี ห นา ที่ ใ นการควบคุ ม รายรับ รายจ า ยเงิ น บั ญชี ท รัพ ย สิน หนี้ สิ น
และงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิ กและการพนจากตําแหน ง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตัง้
และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ บริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งที่ ใ ห ส ง ผู ใ ดเป น ผูส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดาํ เนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรค
ตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่ อ
ตาม (๑) ไปดวย
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ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมีหนังสือ
แจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรก
ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว
ใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน
สิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรคเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายต อ ไป การประชุ ม
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวมประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้ งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิ ลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให ดําเนิน การในที่ประชุมใหญแ ละให
ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
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ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจายและงบการเงิน ของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข อ ขั ด ข อ งและแนวทางแก ไ ขที่ ส าขาพรรคได ป ระสบป ญ หาต อ พรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัด ทํ า แผนงาน โครงการและรายงานผลการบริห ารงานของสาขาพรรค เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรีย กประชุม ใหญส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติใ นกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกินสามวัน
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอาํ นาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็ น ชอบของกรรมการสาขาพรรคไม น อ ยกว า กึ่ งหนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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ในกรณี ประธานสาขาพรรคไมอ าจปฏิ บัติห นา ที่ได ให ผูที่มี ตํา แหนงรองลงมาลํ าดั บต น
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํา นาจหนา ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุ ก ารสาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขานุ ก ารสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิ ก สาขาพรรคมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม รายรั บ - รายจ า ย
บัญชีทรัพยสิน หนี้สินและงบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
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เมื่ อมี เหตุใ หค ณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ าแหน งทั้ งคณะ ให ประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก โดยใหยื่นใบลาออกตอหัวหนาพรรคหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาพรรค
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีก หนึ่ง คนเป น ผูแ ทนสมาชิ ก
ของสาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
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ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมี ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห ร องเลขาธิ ก ารพรรคหรื อ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคการเมื อ ง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
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(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมืองและคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๓ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้ง และหัวหนาพรรค
เป น ผู กํ า หนดวั น เวลาและสถานที่ ประชุ ม หรือ เรี ย กประชุ ม เป น พิ เ ศษอี ก ก็ ไ ด ต ามความจํ า เป น
หรื อตามคํา ขอจากกรรมการบริ หารพรรคจํ านวนไม นอ ยกวา หนึ่ งในสี่ ของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมดรวมกัน ขอใหเปดประชุมเปน พิเศษ ในการขอใหมีประชุม พิเศษจะตองมีวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๔๗ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมื อ งต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ
ในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูใ นความรับผิดชอบ
ของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวใ นพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราว ใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุ วัน เวลาและสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมี
ประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยใหประธาน
สาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธาน
สาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการ
สาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๗ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชี
ตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปน เงิน ไดที่ไดจากการบริจาคแก
พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริจาคแกพรรคการเมือง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวา ไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๓ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๒ แลว ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหาร
พรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็น วาไมมีมูล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หัว หนา พรรค มี อํ านาจสั่ ง ยกข อ กล า วหานั้ น เสี ยได แต หากสอบสวนแลว เห็น ว ามี มู ล ใหเ สนอ
ขอกลาวหานั้นพรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกิน กวาหาคนเปน กรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
ตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิจารณาขอกลาวหา สมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคถือเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็น ชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการ
ตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําได ก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุม ใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกิ น กวากึ่ง หนึ่งของ
จํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขใหมั่น คงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกัน ดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลว ตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยเขมแข็ง
คณะกรรมการบริหารพรรคไทยเขมแข็ง จํานวน ๑๒ คน ดังนี้
๑. นายมนัส พานิช
หัวหนาพรรค
๒. นายสมจิตร นพรัตน
รองหัวหนาพรรค
๓. นายประธาน พรหมออน
เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
๔. นายอํานาจ ชูชื่น
๕. นางสาวภิรม โชติระโส
เหรัญญิกพรรค
๖. นางสาวนันทิยา เนตรเจริญ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายอธิชา ณัฐประภาเสถียร
โฆษกพรรค
๘. นายธนู บุญตามชู
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายธรรมสินธ คํานวนสินธุ
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นายประจวบ นพรัตน
กรรมการบริหารพรรค
๑๑. นายสุธรรม เสงนุย
กรรมการบริหารพรรค
๑๒. นายนที โทณะวนิก
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

