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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อประชาชนไทย
ด้วย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อ พรรคเพื่อ ประชาชนไทย ตามมาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่ าด้ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๙/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองของพรรคเพื่อประชาชนไทย ดังนี้
นโยบายพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
อุดมการณ์ของพรรค
เพื่อประชาชนไทย โดยประชาชนไทย และเป็น ของประชาชนไทย เทิด ทูนสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัต ริย์ ยิ่งชีวิต ศรัท ธาและจะพัฒ นาการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปสู่สังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คําขวัญ
เพื่อประชาชนไทย โดยประชาชนไทย เป็นของประชาชนไทย รักและเทิด ทูนชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความคิดเห็นและมองเห็นสิ่งที่ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงระบบ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
- ประชาชนที่อยู่บนแผ่นดินไทยภายใต้พ ระบรมโพธิสมภารทุกคนจะอยู่ร่ว มกันด้วยความรัก
สามัคคี ปรองดอง มีค วามปลอดภัยในชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่มีหนี้สินและปฏิบัติตามศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
วิสัยทัศน์พรรค
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- มุ่งพัฒ นาประเทศชาติ ประชาชนให้มีสัมมาปฏิบัติ มีสัมมาสังกัปปะ ให้เกิดความรู้เรื่อง
การเมื อ งการปกครองแบบประชาธิ ปไตย โดยอาศั ย หลั ก รั ฐ ศาสตร์ นิ ติศ าสตร์ หลัก จริ ย ศาสตร์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- นําความร่มเย็น ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข ความมั่นคง มาสู่พี่น้องประชาชนโดยเท่าเทียม
และเสมอภาคกัน รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสังคมโลก สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ปรัชญาพรรค
ปชา สุขํ มหุตฺตมํ
ความสุขของประชาชนเป็นของเลิศโดยแท้
ยุทธศาสตร์ของพรรค
ความมั่นคง ความปลอดภัย ความอยู่ดีกินดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขทัดเทียมและ
เสมอภาคกันตามเป้าหมายของพรรค
พันธกิจ
มุ่งมั่นปฏิบัติต ามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ นโยบายสาธารณะ คําขวัญ วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และแผนกลยุทธ์ของพรรค เพื่อประโยชน์อันสําคัญยิ่งของชาติและประชาชนชาติไทย รวมทั้งรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารและ/หรือฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมทั้งให้การส่งเสริม สนับสนุนให้
ฝ่ายตุ ลาการปฏิบัติ หน้า ที่ด้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุ จริต เที่ ย งธรรม โดยถื อประโยชน์ข องประเทศชาติ
ประชาชนเป็นหลัก
แผนกลยุทธ์
ความมั่นคง ความปลอดภัย ความอยู่ดีกินดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขทัดเทียมและ
เสมอภาคกันตามเป้าหมายของพรรค
๑. หลักการมีส่ว นร่ว มของประชาชนทุกหมู่เหล่ า ทุก สาขาอาชีพ ทุกองค์กร ทุก สถาบั น
เสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๒. หลั ก แห่ ง ชี วิ ต ถื อ ว่ า ทุ ก คนเป็ น บุ ค คล/ทรั พ ยากรที่ ท รงคุ ณ ค่ า มี คุ ณ ค่ า มหาศาลต่ อ
ประเทศชาติและแผ่นดิน ทุกคนจึงมีสิทธิโดยเสมอภาคกันทุกประการ
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๓. หลั ก การให้ อ ภั ย /อโหสิ ก รรม ทุ ก คนย่ อ มมี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองโดยเท่ า เที ย มกั น
ไม่ผูกอาฆาตพยาบาท จองเวรซึ่งกันและกัน
๔. หลักการบริหารใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ประการ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป้าประสงค์
๑. ส่ง เสริม สนั บ สนุน หรื อ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานราชการในการให้ ค วามรู้ เ กี่ย วกั บ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกองค์กรทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
๒. ส่งเสริม สนับสนุนคนดีมีศีลธรรม มีหลักยึดในศาสนาทุกศาสนา ได้มีโอกาสเข้ามาปกครอง
ดูแลประชาชน ประเทศชาติและบ้านเมืองต่อไป
๓. ให้การอบรมและส่งเสริมให้สมาชิกพรรคทุกคนได้รับการศึกษาพัฒนาตนเองในด้านการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง (เน้น เรื่องจริยศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์)
เพื่อพร้อมที่จะเป็นนักการเมืองและนักปกครองที่ดีมีคุณภาพต่อไป
๔. ให้ประชาชนทั้ง ๖๕ ล้านคน ไม่ว่าอาชีพใด ศาสนาใด สมควรได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทุกจังหวัด ทุกเขต ทั้งในและต่างประเทศ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
๕. ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การใช้อํานาจอธิปไตยโดยประชาชน เพื่อประชาชน
เป็นของประชาชน การแก้ไขปัญหาบ้านเมือง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้ ความเจริญ
สู่ความมั่นคงของบ้านเมือง
อุดมการณ์หลัก
มุ่งเศรษฐกิจพอเพียงแบบพอเพียง พึ่งตนเอง สร้างสังคมสหกรณ์ สังคมสวัสดิการ ปกป้อง
สมบัติชาติ ประกันการว่างงาน รับโอนหนี้ประชากร พัฒนาสังคมทุกท้องที่ไม่ปิดกั้นประเทศ
ประเทศไทยมีภาษา วัฒนธรรม ประเพณี การปกครอง และความสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศ
ยาวนาน มีอาณาเขต ไม่เคยสิ้น คนดีข องแผ่น ดิน ความเป็น เอกราช คนไทยจะต้องรู้จักรักสามัคคี
มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชาติความภูมิใจในความเป็นไทย
มุ่งสู่การ ส่งเสริมศาสนาทุกศาสนาตามศรัทธาอย่างอิสระ
มุ่งสู่การ สถาปนาการปกครองในรูปแบบสังคมสหกรณ์ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
มีสภาผู้แทนราษฎร และมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด
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มุ่งสู่การ กอบกู้คนยากจน คนเป็นหนี้ อาชีพคนไทย สมบัติทรัพยากรของชาติ สถาบันทางการเงิน
รัฐวิสาหกิจ กฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรมทุกฉบับ ภูมิปัญญาไทย การศึกษาเอกราชไทย วัฒนธรรม
ประเพณี กีฬา และการท่องเที่ยว
มุ่งสู่การ ปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงในวงราชการ ปราบปรามยาเสพติด และการพนัน
มุ่งสู่การ ดําเนิน ชีวิต แบบคนไทยให้สังคมโลกยอมรับ มีความสัมพันธ์กับทุกประเทศทั่วโลก
แบบเสมอภาค
มุ่งสู่การ ขจัดอิทธิพลทุนผูกขาดทางการเมือง การบริหารเศรษฐกิจการเงิน และบริษัทนายหน้าทุน
ข้ามชาติ เป็นศูนย์กลางมูลฐานในการพัฒนา เช่น
๑. เป็นศูนย์กลางมหาอํานาจแหล่งการเกษตรและอาหารของโลก
๒. เป็นศูนย์กลางมหาอํานาจแหล่งอารยธรรมประเพณี การสร้างบ้านเมืองสวยงาม สะอาด
สงบสุข และเมืองสวรรค์ของการท่องเที่ยวโลกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓. เป็นศูนย์กลางมหาอํานาจแหล่งสมุนไพรโลก
๔. เป็นศูนย์กลางมหาอํานาจระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของโลก
๕. เป็นศูนย์กลางมหาอํานาจการศึกษาภาษาของโลก
๖. เป็นศูนย์กลางมหาอํานาจแหล่งกอบกู้คนยากจน คนเป็นหนี้ทั่วโลก
เพื่อเป็ น การเชื่อมโยงการผลิ ต ทรัพ ยากรที่ มีคุณ ค่ าให้เ กิด ประโยชน์ สูงสุด อัน พึงจะเกิด กั บ
ประชาชนคนไทยให้มากที่สุด
“พรรคเพื่อประชาชนไทย” จะเชิดชูยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ความเป็นเอกราชของชาติ
ศาสนาทุกศาสนาอย่างอิสระ รักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชที่จะละเมิดมิได้ ยึดถือเป็นมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์
และวั ฒ นธรรม ประเพณี อารยะธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสรี ภ าพ ความเป็ น พี่ น้ อ งกั น
ความเสียสละ ความเสมอภาค มีอธิปไตยของชาติ สิทธิในการป้องกันตนเอง ปกป้องอาณาเขตประเทศ
สิทธิในการกําหนดตนเองเป็นสิทธิที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่แทรกแซงกิจการภายในของชาติอื่น
“พรรคเพื่อประชาชนไทย” จึงถือภาระในการกอบกู้ผลประโยชน์ของชาติ ประชาชนคนยากจน
เป็นภาระเร่งด่วน ในการเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยนโยบายเร่งด่วน ดังนี้
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นโยบายหลักพรรคเพื่อประชาชนไทย
หลักในการบริหารราชการแผ่นดิน พรรคเพื่อประชาชนไทย ยึดอุดมการณ์ความเป็นเอกราช
ของชาติ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลด้วยปฏิรูป ๑๖ นโยบาย สู่การปฏิบัติให้เกิดผล คือ
๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
๒. นโยบายด้านสังคมวัฒนธรรมและการกีฬา
๓. นโยบายด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม และอาชีพ
๔. นโยบายด้านการศึกษา
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข สตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
๖. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงิน
๗. นโยบายด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๘. นโยบายด้านอุตสาหกรรม และการลงทุน
๙. นโยบายด้านคมนาคม และการสื่อสาร
๑๐. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๑๑. นโยบายด้านกฎหมาย
๑๒. นโยบายด้านการป้องกันประเทศ และความมั่นคง
๑๓. นโยบายด้านการต่างประเทศ และการท่องเที่ยว
๑๔. นโยบายด้านสาธารณูปโภค และพลังงาน
๑๕. นโยบายด้านสหกรณ์ และเศรษฐกิจพอเพียง
๑๖. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของคนในชาติ พรรคเพื่อประชาชนไทยยึดถือยุทธศาสตร์การบริหาร
ด้วยนโยบายหลัก ดังนี้
๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
ปัญ หาการเมื องที่ยัง ไม่เป็ น ระบอบประชาธิป ไตยที่ส มบูร ณ์ นับว่ าเป็น อุปสรรคอย่า งยิ่งต่ อ
การพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้น พรรคเพื่อประชาชนไทย จึงเน้นการแก้ไขปัญหาหลักของชาติด้วยการเริ่ม
จัดระบบการเมืองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะเน้น
ความสําคัญในการบริหารตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่จะตั้งพรรคการเมือง โดยประชาชน
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เป็น ของประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ฉะนั้น ผู้ที่อาสาจะมาเป็น ผู้นําด้านการเมืองและ
การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยนั้น จะต้อ งสํา นึกให้มากกว่ า มิฉ ะนั้น แล้ว ประชาธิป ไตยก็คื อ
เครื่องมือลวงประชาชน
พรรคเพื่อประชาชนไทยจึงยึดถือและให้เป็นนโยบายหลักในการบริหารจัดการบ้านเมือง และ
การปกครองด้วยการนําแผนปฏิรปู สู่การปฏิบัติด้วยนโยบาย ดังนี้
(๑) ให้ อํ า นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ อํ า นาจการบริ ห าร และอํ า นาจตุ ล าการเป็ น ของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ให้คนไทยทุกหมู่เหล่ามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และปลูกจิตสํานึกส่งเสริมให้คนไทยมีความรักชาติบ้านเมือง และมีจิตสํานึกในหน้าที่ของตนที่มีต่อชาติ
บ้านเมือง
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุน รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายบางฉบับที่ล้าหลังที่ยังไม่เป็น
ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
(๔) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ข้ า ราชการประจํ า มี ส่ ว นร่ ว มในทางการเมื อ งอย่ า งเปิ ด เผย
เพื่อเพิ่มเติมจิตสํานึกในการรับใช้ชาติ และหน้าที่ของตนเองต่อชาติและประชาชน
(๕) การกระจายอํานาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอย่างมีระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการกระจายความเจริญสู่ชนบทอย่างแท้จริง
(๖) ให้การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ มีส่ว นร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวางและเผยแพร่
ความรู้ ความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานในระบบของงานราชการรวมทั้งการเลื่อนตําแหน่งของ
ข้าราชการทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุด
(๙) ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างเต็ม
รูปแบบ
(๑๐) มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และเสียสละ
(๑๑) มีความขยันใฝ่การศึกษาหาความรู้อยู่สม่ําเสมอ
(๑๒) มีความตื่นตัวทางการเมืองและเศรษฐกิจ
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(๑๓) ออกพระราชกําหนดจัดตั้งสหกรณ์รับโอนหนี้แห่งชาติเพื่อกอบกู้คนยากจนคนเป็นหนี้ทุกคน
โดยรับโอนหนี้จากสหกรณ์ทุกหมู่บ้านที่สมาชิกสหกรณ์ประจําหมู่บ้านเป็นหนี้ภาครัฐและสถาบันการเงิน
ยกเว้ น หนี้ น อกระบบและหนี้ บั ต รเครดิ ต โดยรั ฐบาลเป็ น ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลเป็ น อํ า นาจรั บ ผิ ด ชอบของ
นายกรัฐมนตรีโดยตรง หลังจากพรรคเพื่อประชาชนไทยเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล
(๑๔) จะเร่งดําเนิน การแก้ไขกฎหมายทุกฉบับ สนธิสัญ ญา สัมปทานทรัพ ยากรธรรมชาติ
สัมปทานอื่น ๆ ที่ทําให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ เช่น สัมปทานน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ทองคํา
เหมืองแร่โปแตสเซียม สัญญาทางด่วน โทรศัพท์ อื่น ๆ
(๑๕) ออกพระราชกํ าหนดจัด ตั้งกองทุน กู้ชาติ สมบั ติของชาติ อาชีพ ของคนไทยคื นจาก
บริษัทข้ามชาติ โดยการแปรรูป เช่น ป.ต.ท. การบินไทย ไปรษณีย์ ขนส่ง อื่น ๆ โดยให้ประชาชนที่
เคยทํ า ธุ ร กิ จ ในโครงการต่ า ง ๆ ทั่ ว ไปที่ เ ป็ น หนี้ เ สี ย ให้ โ อกาสมากู้ เ งิ น เพื่ อ นํ า ไปดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไป
โดยรัฐบาลจะอภัยโทษให้เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีของชาติ ร่วมกันกอบกู้ชาติ
ต่อไปหลังจากพรรคเพื่อประชาชนไทยจัดตั้งรัฐบาล
(๑๖) ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาวิชาชีพแห่งชาติทุกอาชีพ ส่งเสริมคุ้มครองการประกอบอาชีพ
ของคนไทยทุกคนให้มีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ากัน โดยรัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อวิชาชีพนั้น ๆ
(๑๗) ยกฐานะทุกอําเภอในประเทศไทยเป็นเขตเทศบาลเมือง โดยยกฐานะสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นสภาวิชาชีพประจําตําบล คอยตรวจสอบการบริหารเทศบาลประจําอําเภอ หากมี
ข้อบัญญัติใดขัดแย้งให้ยกเลิกและออกเป็นพระราชกฤษฎีกาใหม่
(๑๘) ออกพระราชบัญญัติกระจายอําเภอ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ขึ้นตรงต่อท้องถิ่นคือ
เทศบาลเมืองประจําอําเภอทั่ว ไป และหน่ว ยงานที่จําเป็น ต่อความมั่นคงของชาติให้ขึ้น กับสํานักงาน
สืบสวนสอบสวนกลาง หรือตามกฎหมายจัดตั้งกําหนด
(๑๙) ออกพระราชกําหนดศาลปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และหน่ว ยงานอิสระที่ใช้
งบประมาณแผ่นดินในการบริหารจัดการทุกแห่ง หรือคดีที่รัฐเสียผลประโยชน์ หากข้าราชการทําผิดถูกฟ้องศาล
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําผิด หรือเกี่ยวข้องจะต้องถูกลงโทษทันทีโดยให้ลดตําแหน่งหรือขั้น จะไม่ให้ย้าย
ไปอยู่ที่อื่นในตําแหน่งเดิมเป็นอันขาด หากพิสูจน์ได้ไม่ผิดให้กลับสู่ตําแหน่งเดิม และไม่มีผลผูกพันในผล
ที่กระทําก่อนนั้นใด ๆ ทั้งสิ้น
(๒๐) จะเร่ ง ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ใหม่ ทั้ ง ระบบ ให้ เ หมาะสมกั บ
การบริหารจัดการขนาดพอเพียงโดยยึดถือความเป็นเอกราชของชาติเป็นยุทธศาสตร์ในการปกครองดูแล
ประชาชน
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(๒๑) จะเร่งจะดําเนินการสร้างเมืองหลวงใหม่ใน ๔ ภูมิภาค และยกฐานะเมืองหลวงเก่าเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวโลก และเมืองแฟชั่นนานาชาติ ศูนย์กลางการแสดงอารยะธรรมของแต่ละประเทศ
โดยจัดเป็นเมืองจําลองโลกทุกประเทศ และป้องกันกรุงเทพฯ จากภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม
(๒๒) จะปฏิรูประบบการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขนาดเล็ก เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน
ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีสวัสดิการพออยู่พอกินแบบพอเพียงให้มีขวัญกําลังใจในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ให้มาจากการเลือกตั้งวาระ ๙ ปี มีสวัสดิการรายเดือนใหม่ เดือนละ เช่น
กํานันมีสวัสดิการ เดือนละ
๑๒,๐๐๐-๑๘,๐๐๐ บาท
ผู้ใหญ่บ้านมีสวัสดิการ เดือนละ
๑๒,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท
ผู้ช่วยสารวัตรกํานัน
๑๐,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท
เงินสํารองในการปฏิบัติหน้าที่สามารถเบิกได้ตามกฎหมายกําหนด
(๒๓) จะเร่งการแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติเงินตรา วิธีการและจัดทํางบประมาณใหม่
โดยให้อํานาจนายกรัฐมนตรีจัดสรรงบประมาณแทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
(๒๔) ปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ จัดตั้งสํานักงานวิจัยประเมินผล
เพื่อการพัฒนาชาติ ยกเลิกการจัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมวลรวม (GDP) ให้ยึดถือการพัฒนาแบบ
กระจายความเจริญตามความเป็นจริงในท้องถิ่นแทน
(๒๕) จะเร่งปรับปรุงแก้ไขบอร์ดบริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกองค์กร เช่น บอร์ดการบินไทย
บอร์ ด การไฟฟ้ า บอร์ ด อ.ส.ม.ท. บอร์ ด ป.ต.ท. เป็ น ต้ น เพื่ อ ลดการทุ จ ริ ต ไม่ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง
หาผลประโยชน์ของกลุ่มทุนผูกขาดต่อไป และจะได้ป้องกันผลประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยยึด
หลักผลประโยชน์แห่งชาติเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในการบริหารประเทศ ไม่ใช่แหล่งหาผลประโยชน์ของ
กลุ่มทุนการบริหารทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเด็ดขาด
(๒๖) ปฏิรูประบบราชการภายในทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่ว ยงานองค์กรอิสระอื่น
ที่ใช้ง บประมาณแผ่น ดินในการบริหารจัด การ ป้องกัน ไม่ให้นําอํานาจประชาชนไปปกครองประชาชน
เร่งคืน อํานาจให้ประชาชนอย่างไม่มีเงื่อนไข ข้าราชการทุกหน่ว ยงานคือเครื่องมือรับใช้ประชาชนไม่ใช่
นักปกครองประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล
(๒๗) จะเร่งปรับปรุงฟื้นฟูความเป็นเอกลักษณ์ไทย ความเป็นพี่น้อง ความไว้วางใจ ความเป็น
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประเพณี สํานึกถึงความหลากหลายทางศาสนา ภาษา วัฒนธรรม มาเป็น
ยุทธศาสตร์พื้นฐานในการปกครองอยู่ร่วมกันอย่างสันติทุกภาค
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๒. นโยบายด้านสังคม วัฒนธรรม และการกีฬา
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนทุกจังหวัดให้มีชมรมกีฬา สโมสรกีฬาทุกชนิดในจังหวัด เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาการแข่งขันเป็นอาชีพต่อไป ส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพป้องกันโรคภัย
๒.๒ จัด ตั้ง สํา นัก งานสภาวั ฒ นธรรมและวิจั ย แห่ งชาติ ทุก จัง หวัด ให้ นํา ประเพณีพื้ น บ้ า น
มารวมกันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ประจําจังหวัด ๗๗ แห่ง เป็นศูนย์รวมการแสดงการละเล่น ประเพณีพื้นบ้าน
ดั้งเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนศาสนาทุกศาสนาภายในชาติอย่างเสรี ตามความเชื่อของแต่ละคน
ทุกหมู่เหล่าโดยรัฐจัดระบบงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอในการส่งเสริม สนับสนุนโดยให้มีกฎหมาย
คุ้มครองศาสนาทุกศาสนา
๒.๔ จัดตั้งมหาวิทยาลัยวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาแห่งชาติ พร้อมยุบหน่วยงานใกล้เคีย ง
มารวมกัน
๒.๕ จัดตั้งมหาวิท ยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อให้นําไปสู่การพัฒ นาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อก้าวสู่การพัฒนาอาชีพนักกีฬา และให้มีสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ก้าวทัน
การแข่งขันในระดับนานาชาติ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
๒.๖ ขยายส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนการกีฬาให้ครบทุกจังหวัด
๒.๗ สนับสนุนกีฬาพื้นบ้านทุกชนิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ตีไก่ กัดปลา ชนวัว ชนแพะ
ปั่นจิ้งหรีด เป็นต้น โดยเร่งออกเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองและมีการลงประชามติ
๒.๘ จัดสร้างศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน หรือศูนย์คลายเครียดสําหรับเยาวชนและ
บุคคลทั่วไปให้เกิดการกระจายงาน ส่งเสริมเยาวชนประจําท้องถิ่น ป้องกัน การติดยาเสพติด โดยรัฐ
จะสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ
๒.๙ ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองภาษาทุกภาษาในราชอาณาจักรไทย
๒.๑๐ จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมพัฒนากีฬาพื้นบ้านทุกอําเภอ โดยเน้นกีฬาประจําชาติให้ออกสู่สากล
ให้การยอมรับเพื่อนําไปบรรจุในกีฬานานาชาติ เช่น โอลิมปิก โดยเฉพาะกีฬามวยไทย ตะกร้อ เป็นต้น
โดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โดยการสร้างกีฬาประจําชาติให้เกิดความภูมิใจสํานึกในความเป็นไทย
๒.๑๑ ส่ ง เสริ ม จั ด ตั้ ง เมื อ งหลวงเก่ า ในประวั ติ ศ าสตร์ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงอนุรักษ์และจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบูรณะให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป ในการอนุรักษ์วัตถุโบราณ
และสถานที่สําคัญทุกแห่ง เช่น อนุสาวรีย์ เจดีย์ สถานที่เกิดเหตุการณ์สําคัญทุกแห่งในประวัติศาสตร์
เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เกิดความสํานึกในความเป็นชาติมีประวัติศาสตร์อันยาวนานไม่แพ้ชาติใดในโลก
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๓. นโยบายด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม และอาชีพ
๓.๑ เข้าโรงพยาบาลรักษาฟรีทุกโรคทุกโรงพยาบาล เสียชีวิตมีเงินปลงศพ รายละ ๖๐,๐๐๐ บาท
สําหรับผู้ไม่มีสวัสดิการรัฐมีหน้าที่นํารายได้ทั้งหมดที่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาตินํามาใช้ในการลงทุนที่มี
ประโยชน์สนับสนุนสาธารณสุข สวัสดิการสังคม
๓.๒ จัดตั้งองค์กรประชาสังคมให้มีสมาชิกไม่เกิน ๑๕ ครอบครัว เรียกว่า องค์กรชีวิตชุมชน
ในทุกชุมชน หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด รวมทั้งเมืองหลวง แล้วจัดสรรงบประมาณจากภาษีอากร
จากการขายข้าว หวย ทรัพยากรธรรมชาติ ธุร กิจฟุ่มเฟือยทุกชนิด โดยนํารายได้เหล่านี้ให้องค์กรที่
จัดตั้งขึ้นไปดําเนินการจัดการบริหารองค์กร เช่น การฝึกอาชีพ สุขภาพ อนามัย การศึกษา สนับสนุน
อนุบาลเด็กอ่อน ผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่ช่วยตนเองไม่ได้
๓.๓ จัดสรรที่อยู่อาศัย และที่ทํากิน โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้ครอบครัวสําหรับผู้ไม่มี
ที่ทํากินไม่เกิน ๑๕ ไร่ และให้ปลูกป่าเศรษฐกิจริมขอบรั้ว เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้ตง ไม้สน
ไม้สะเดา เป็นอย่างน้อยไม่เกิน ๑ ไร่
๓.๔ ปฏิรูปค่าแรงขั้นต่ําทั่วประเทศ ส่วนภาษีค่าสาธารณูปโภคสําหรับผู้ประกอบการให้เก็บใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลสูงกว่าต่างจังหวัด ๙% เพื่อเป็นการควบคุมการเติบโตอุตสาหกรรม ในเขตเมือง
ให้มีการกระจายงานสู่ต่างจังหวัดจะได้เกิดการไหลเวียนของกระแสเงินทั่วราชอาณาจักร และปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพให้เกิดผล
ทางการปฏิบัติสูงสุด
๓.๕ ทบทวนปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม กองทุนเงินประกันสังคม ให้ผู้ใช้แรงงาน
หรือผู้รับผลประโยชน์ได้ประโยชน์สูงสุด มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและแก้ไขให้เป็นปัจจุบันโดยรัฐบาล
คือยุทธศาสตร์หลักในการบริหารและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
๓.๖ ส่งเสริมการจัดตั้งสหภาพแรงงาน สมาคม ชมรมต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยให้เกิดความเป็นธรรม
กับผู้ใช้แรงงานและไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ โดยมีพ ระราชบัญ ญัติคุ้มครองสนับสนุนส่งเสริม
แรงงานสัมพันธ์ทั้งระบบ ทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคี จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้แรงงาน
เกษตรกร ประชาชน และปกป้องผลประโยชน์และสิทธิอันพึงได้ของประชาชนทุกสาขาอาชีพที่ใช้แรงงาน
โดยไร้ฝีมือไม่เข้าเกณฑ์อาชีพ
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๓.๗ ส่งเสริมแรงงานที่ไปทํางานในต่างประเทศ โดยรัฐจะจัดการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้ฟ รีก่อนเดินทางและไม่ต้องจ่ายหัวคิว รัฐจะเป็นผู้จัด ให้เพราะการส่งแรงงานไปทํางาน
ต่างประเทศถือเป็น รายได้เข้าประเทศอีกทาง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์คุ้มครองแรงงานในต่างแดน จัดทํา
ทะเบีย นผู้ใช้แรงงาน สวัสดิการ เช่น เกี่ย วกับแรงงานภายในประเทศและยกเลิกกฎหมายแรงงาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็ น หลักประกัน คุ้ม ครองแรงงานโดยรัฐ หลักเกษีย ณอายุ ๖๐ ปี ยึ ด ถือเป็ น
ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา
๓.๘ จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยความปลอดภัยในครัวเรือนทุกตําบล เช่น คอยช่วยเหลือ
ดูแลเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุประจําวันในหมู่บ้าน ตําบล พร้อมทั้งคอยดูแลสุขลักษณะภายในบ้าน
ถัง ขยะ น้ําเสีย ส้ว มเต็ม ห้องครัว การใช้ไฟฟ้า ประปา การเดินทางออกนอกบ้าน ป้องกัน ขโมย
การบริการเมื่อยามเจ็บป่วย โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ท่วี ่าต้องใช้ให้เพียงพอทุกตําบล
๓.๙ ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสวัสดิการรายเดือน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ มีสวัสดิการรายเดือน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแล
๓.๑๐ จัด ตั้ง ศูน ย์ สร้ างโอกาสสู่ อาชีพ ใหม่ สํา หรับ ข้า ราชการและพนั กงานรั ฐวิ สาหกิจ อื่น ๆ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการบริหาร โดยให้ทดลองอาชีพใหม่ ๖ เดือน และได้รับ
เงินเดือนจากต้นสังกัดเดิม หากเกินเวลากําหนดถือว่าอาชีพใหม่ประสบความสําเร็จต้นสังกัดเดิมยกเลิก
การให้เงินเดือน ถือว่าสิ้นสุดอาชีพเดิม ภายใน ๖ เดือน ไปไม่ไหวให้กลับมาที่ต้นสังกัดเดิม
๓.๑๑ ออกพระราชบัญ ญัติประกัน การว่างงานสําหรับคนไทยทุกสาขาอาชีพ โดยรัฐจัด เป็น
ยุทธศาสตร์แห่งชาติในการคุ้มครองทรัพยากรบุคคลของชาติ ออกกฎหมายควบคุมดูแลแรงงานต่างชาติ
ทั่วราชอาณาจักร
๓.๑๒ จัด ตั้ง ศูน ย์แ นะแนวอาชีพ ทุก จัง หวั ด สํ า หรั บทุ กสาขาอาชี พ ในระบบการศึ กษาและ
นอกระบบการศึกษา หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ยังไม่มีอาชีพ จัด ให้มีการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ย วชาญ
ในทุกสาขาอาชีพ ให้การแนะนําและรวบรวมผลทุก ๙๐ วัน ให้สภาอาชีพนั้น ๆ โดยเร็วที่สุด และสภา
อาชีพต้องรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๙ วัน เมื่อได้รับรายงานให้ยึดถือเป็นภาระแห่งชาติ
และเร่งออกพระราชบัญญัติคุ้มครองให้เกิดผลในการปฏิบัติ
๓.๑๓ ขยายการจ้างงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากยิ่งขึ้น และให้มีองค์กรของรัฐมาดําเนินการ
ควบคุม ดูแลการจ้างงานอย่างใกล้ชิด เพื่อขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไม่เป็นธรรมให้หมดสิ้นไป
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๓.๑๔ ส่งเสริม สนับสนุนระบบแรงงานสัมพันธ์ การคุ้มครองแรงงาน และมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคีให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
๓.๑๕ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและสวัสดิการให้เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดหางาน การจัดทําทะเบียน
ผู้ใช้แรงงาน การจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง การเดินทางไปทํางานต่างประเทศ การให้สวัสดิการแรงงานต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ผู้ใช้แรงงาน
๓.๑๖ ส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มีกองทุนการประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งผู้ใช้แรงงาน
ครอบครัวผู้ว่างงาน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๓.๑๗ จัดตั้งกองทุนบํานาญประชาชน ผู้เกษียณอายุ ๖๐ ปี ให้มีบํานาญวันละ ๑๐๐ บาท
หรือเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการดํารงชีพและให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
๔. นโยบายด้านการศึกษา
๔.๑ เรียนฟรีทุกระดับถึงปริญญาตรี พร้อมอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด ไม่ให้รับค่าสนับสนุนใด ๆ
ทั้ ง สิ้ น จากผู้ ป กครอง หากมี ก ารให้ ผิ ด ทั้ ง ผู้ รั บ และผู้ ใ ห้ การเดิ น ทางหากระยะการเดิ น ทางเกิ น
๑๕ กิ โ ลเมตร มี ห อพั ก พร้ อ มอาหาร ๓ มื้ อ บํ ารุ ง ร่ า งกาย สมอง ทั้ งนม ไข่ ปลา น้ํ า ผลไม้
เพื่อพัฒนาประชากรด้านการศึกษา เพราะโลกในอนาคตจะเป็นโลกยุคส่งออกความรู้คู่คุณธรรม รัฐบาล
ให้ค วามสําคัญ ยึด ถือเป็นภาระแห่งชาติยุท ธศาสตร์พื้น ฐานในการพัฒ นา และจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอจากงบประมาณแผ่นดินประมาณ ๒๔% ทุกปี
๔.๒ ปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ โดยส่งเสริม สนับสนุนระบบเขตการศึกษาเต็มศักยภาพ
จัดการบริหารงานให้ชัดเจน แยกระดับอุดมศึกษาออกจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๓ ปฏิรูประบบการเรียน การสอน รวมทั้งตําราเรียนทั้งหมด ปรับปรุงแก้ไขตําราเรียนให้ทัน
ยุคสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันทางการศึกษานานาชาติเพื่อให้การศึกษาของไทยสามารถนํา
ความรู้สู่สากลได้ไม่เป็นรองใคร
๔.๔ ออกพระราชบัญญัติยกเลิกฐานะผู้สอน เช่น ครู อาจารย์ทุกระดับ ให้เป็นอาชีพพิเศษ
ของคนไทย เพราะครู อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้สร้างทรัพยากรบุคคลออกไปรับใช้สังคม เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณภาพให้มีขวัญกําลังใจสูงสุด และเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีสูงสุด และให้
ได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ทุกคนที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ ประเมินผลการสอนทุก ๓ ปี
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๔.๕ จัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งปัญญากล้าคิดนอกกรอบ สําหรับผู้เรียนเกรด ๔.๐๐ จากทั่วประเทศ
ให้ ไ ด้ รับ การศึ ก ษาตามถนั ด ให้เ กิ ด นัก คิ ด นั ก ปราชญ์ นั ก วิท ยาศาสตร์ นั กการเงิ น นั ก การเมื อ ง
นักพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติในอนาคต เพื่อที่จะรู้เท่าทันต่างชาติไม่ให้เป็นเมืองขึ้นทางความคิดและรักษา
เอกราชของชาติต่อไป
๔.๖ ปฏิรูปจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาทุกระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลจาก
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน นําผลวิจัยที่ได้มาพัฒนาทางการศึกษาชาติต่อไป
๔.๗ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาทุกระดับ ในทุกอําเภอ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ทางการศึกษาสะดวกรวดเร็ว ในการประกอบการศึกษาประจําท้องถิ่น เพื่อให้เกิด ความเท่าเทีย มกัน
ทางการศึกษาในทิศทางเดียวกัน และให้มีศูนย์แนะแนวการศึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาประจํา
ทุกศูนย์
๔.๘ ปรับปรุง แก้ไขตําราเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทย ให้นักการศึกษาแปลตําราเรียนเป็นภาษาไทย
เช่น ตําราเรียนด้านการแพทย์ วิศวกร การเมือง กฎหมาย การเงิน หรือทําการแปลจากการอ้างอิง
ผลการวิจัยเพื่อให้งานด้านการศึกษาค้นคว้าเข้าใจง่าย จะได้ไม่เกิดการศึกษาซ้ําซ้อน และจะเกิดประโยชน์
ต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่ว ไป ส่งผลให้ประเทศชาติได้นักการศึกษา นักคิด นักชีวะอย่างมี
คุณภาพ รู้เท่าทันต่างชาติ
๔.๙ จั ด สร้ า งห้ อ งสมุ ด ประจํ า ทุ ก หมู่ บ้ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น
รักการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่ชีวิต และให้มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจําทุกหมู่บ้าน
๔.๑๐ จั ด ตั้ ง สถานี โ ทรทั ศ น์ ท างการศึ ก ษาและสถาบั น การศึ ก ษาด้ า นจั ก รวาลและพลั ง จิ ต
เพื่ออนาคต แล้วนําผลการวิจัยศึกษาที่ได้ไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศ
๔.๑๑ จัดสรรงบประมาณเพื่อนํามาปรับปรุงส่งเสริมสถานศึกษาพิเศษสําหรับผู้พิการ หรื อ
ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๔.๑๒ จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมวิจัยพัฒนาสําหรับผู้สอนแห่งชาติทุกจังหวัด
๔.๑๓ จัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีนาโนวิศวพันธุกรรมพืชสัตว์แห่งชาติ และศาสตร์สาขาซับซ้อน
เช่น จีโนมิกส์หรือโบรดิโอมิกส์
๔.๑๔ จัดตั้งศูนย์การศึกษาค้นคว้านานาชาติ ภาษา วัฒนธรรมทุกชาติ เพื่อสะดวกในการเรียนรู้
ทุกประเทศทั่วโลก โดยให้นําข้อมูลทุกประเทศมาจัดเป็นศูน ย์ค้น คว้าทางการศึกษาของประเทศนั้น ๆ
เพื่อประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปค้นคว้า โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้
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๕. นโยบายด้านสาธารณสุข สตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
๕.๑ ออกพระราชบัญ ญัติคุ้มครองทรัพ ยากรบุคคล เพื่อรักษาประชากรตั้งแต่เกิด จนตาย
ให้ความคุ้มครองทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ให้อยู่ในการดูแลของรัฐ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาทรัพยากรบุคคล
ให้มีคุณภาพตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาคลอดออกและอยู่รอดจนตายอย่างมีหลักประกันคุณภาพชีวิตถูกต้อง
ตามหลักสาธารณสุข โดยให้ผู้เป็นมารดาไปขึ้นทะเบียนฝากท้องกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่อยู่อาศัยเป็นสําคัญ
ให้ความคุ้มครองฟรีทุกโรงพยาบาล
๕.๒ เข้าโรงพยาบาลรักษาฟรีทุกโรค เพียงใช้บัตรประชาชนไปยื่นเมื่อเข้าโรงพยาบาลก็จะ
ได้รับความคุ้มครอง เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินปลงศพรายละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๗ วัน
๕.๓ จัดตั้งโรงพยาบาลทุกตําบลให้มีขนาด ๑๕ เตียง โดยมีแพทย์วิชาชีพประจําตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ประมาณ ๗,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ โดยยึดถือการรักษาทรัพยากรมนุษย์เป็นภาระแห่งชาติ มนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตลอดไป
๕.๔ จัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยทุกจังหวัด และให้การคุ้มครองเป็น ศูนย์พัฒ นาวิจัย
สมุน ไพรพื้น บ้านไทย วิจัย ศึกษาวิธีรักษาด้ว ยยาสมุน ไพรไทยทุกชนิด เพื่อการรักษาในประเทศและ
การส่ งออก ส่ง เสริม ให้ค นไทยรั กษาด้ ว ยวิธี บําบั ด แบบธรรมชาติ ส่งเสริมการปลู กพืชสมุน ไพรไทย
ทุกครัวเรือน เพื่อลดต้นทุนอย่างถูกวิธีและเป็นการรักษาแบบพอเพียงขั้นแรก
๕.๕ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย โดยการเผยแพร่วิธีการนวดด้วยวิธีบําบัดด้วยสมุนไพรไทย
ไปทั่วโลก
๕.๖ ส่งเสริมโครงการหัวใจสีขาวเพื่อคุณ จัดตั้งสถาบันโรคหัวใจทุกจังหวัดเป็นภาระเร่งด่วน
เพราะคนไทยเป็ น โรคหัว ใจเพิ่มมากขึ้น ทุกปีซึ่ งเป็น ปัญ หาต้องรี บป้องกัน การเสีย ชีวิต ก่ อนวัย อัน ควร
เพราะเป็นการเสียทรัพยากรบุคคลอย่างไม่คุ้มค่า
๕.๗ ส่งเสริมโครงการอายุยืน ๑๐๐ ปี ด้ว ยคุณ ไม่อ้ว นทุกวัย ปัญ หาโรคอ้ว นเป็น ปัญ หา
น่าตกใจในปัจจุบันซึ่งต้องรีบเร่งป้องกันรักษาให้ปัญหาลดลงอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลของชาติ
โดยวิธีธรรมชาติบําบัดห่างไกลไขมัน สารเคมี สุขภาพดีทั่วไทยทุกหมู่บ้าน
๕.๘ จัดตั้งศูนย์วิจัยป้องกันโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เพราะโรคมะเร็งเป็นโรคที่
อันตรายอันดับต้น ๆ ของการตายในประเทศในภาวะปัจจุบัน เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรบุคคลไม่ให้
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรทุกจังหวัด
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๕.๙ เร่งผลิต บุ คลากรด้า นการแพทย์ในสาขาที่ข าดแคลนเร่ง ด่ว นให้เพี ย งพอ โดยเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีแพทย์ประจําห้องผ่าตัดด้านโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ ๆ
เพื่อรองรับการรักษาให้พร้อมทุกจังหวัด
๕.๑๐ จัดตั้งสถาบันวิจัยผลิตเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด โดยเฉพาะโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
เพื่อลดต้นทุนการนําเข้าจากต่างประเทศ พร้อมทั้งผลิตบุคลากรด้านซ่อมบํารุงให้เพียงพอรองรับทุกพื้นที่
๕.๑๑ จัดตั้งสถาบันวิจัยยารักษาโรคที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุน และเป็นการสร้าง
ทรัพยากรของชาติอย่างมีคุณค่าซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
๕.๑๒ ส่งเสริม สนับสนุนสตรีให้มีโอกาสได้รับความเท่าเทียมในสังคมในตําแหน่งหน้าที่การงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติเท่าที่สตรีทําได้ ไม่ว่าด้านการทหาร ตํารวจ การเมืองอื่น ๆ ที่จะสามารถทําได้
๕.๑๓ ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองสตรี เด็ก และเยาวชนให้ได้รับโอกาสในสังคม และไม่ถูกบังคับ
ใช้แรงงาน จะต้องคุ้มครองอย่างเข้มงวดในการใช้แรงงาน เลือกอาชีพให้เหมาะสมและกําหนดชั่วโมง
ในการทํางาน ห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี โดยรัฐบาลเป็นหลักทรัพยากรบุคคลและต้นทุน
ทางสังคมที่จะต้องปกป้องรักษาคุ้มครอง เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการป้องกันชาติรักษาอธิปไตยในอนาคต
๕.๑๔ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองเด็ก เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดู
ตนเองได้ ถู กทอดทิ้ ง รั ฐ จะต้ อ งมาอนุ เ คราะห์ เ ลี้ ย งดู ใ ห้ ก ารศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ฝึก อาชี พ ให้ ทุ ก คน
โดยจัดให้มีศูนย์ดูแลบุคคลเหล่านี้ทุกอําเภอ
๖. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงิน
๖.๑ พรรคเพื่อประชาชนไทย สงวนสิทธิในการใช้นโยบายทางการค้าเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของ
สาธารณะและธุรกิจของชาวไทย การลงทุน ธุรกิจ บริษัท และเอกชนชาวต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาต
หรือได้รับสิทธิ์มากกว่าที่ประชาชนไทยได้รับ
๖.๒ จัดตั้งกองทุนกู้ชาติ ออกเป็นพระราชกําหนดโดยให้คนไทยทุกคนที่เคยเป็นเจ้าของกิจการ
และถูกปิดกิจการในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่มีความพร้อมในการเขียนโครงการกู้เงินหรือไม่พร้อมมากู้เงิน
เพื่อซื้อกิจการเดิมในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อปี และให้นําเงินที่ได้ไปซื้อคืนจากชาวต่างชาติในหุ้นกิจการทั่วไป
เช่น บรรษัท รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และยกเลิกกฎหมายที่รัฐเสียผลประโยชน์ทุกฉบับ
๖.๓ เร่ ง กระจายรายได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมทุ ก หมู่ บ้ า นโดยจั ด สรรงบประมาณสร้ า งอาชี พ
ผ่านสหกรณ์ประจําหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านละ ๓-๙ ล้านบาท โดยกําหนดไว้ปีเว้นปี จะยึดหลักการเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจแบบเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกัน และยกเลิกการเปรียบเทียบอัตราของการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบ GDP โดยให้ยึด หลักการเจริญเติบโตแบบตามความเป็นจริง การกระจายความสุข
สู่ท้องถิ่นทุกหมู่บ้านอย่างแท้จริง ตรวจสอบประเมินผลโดยสํานักประเมินผลกลาง
๖.๔ จะแก้ไขพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการลงทุนที่ไม่มี
การกระจายรายได้อย่างเป็น ธรรมกับคนส่วนมาก เป็นการลงทุนโดยอ้อมมีลักษณะเป็นตลาดการพนัน
มากกว่าผู้ที่ได้รับผลตอบแทนมากที่สุดจะเป็น นักลงทุน คนรวยทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศ เสี่ย งต่อ
การเคลื่อนย้ายเงินสํารองประเทศ และเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจของชาติทั้งปัจจุบันและอนาคต
๖.๕ จะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๓๐ ซึ่งทรัพย์สินต่อไปนี้เป็นสิ่งอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประกอบขึ้นเป็นทุนสํารองเงินตรา
(๑) ทองคํา
(๒) เงินตราต่างประเทศ อันเป็นเงินที่พึงแลกเปลี่ยนได้หรือเงินตราต่างประเทศอื่นที่กําหนด
โดยกฎกระทรวง ทั้งนี้ ต้องเป็นเงินฝากในรูปเงินฝากในธนาคารนอกราชอาณาจักร หรือในสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ
(๓) หลักทรัพย์ต่างประเทศที่จะมีการชําระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (๒)
(๔) ทองคําสินทรัพย์ต่างประเทศและสิทธิพิเศษถอนเงิน ทั้งนี้ ที่นําส่งสมทบกองทุนการเงิน
(๕) ใบสําคัญสิทธิซื้อส่วนสํารอง
(๖) ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(๗) หลักทรัพย์รัฐบาลไทยที่จะมีการชําระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน (๒) หรือเป็นบาท
(๘) ตั๋วเงินในประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพึงซื้อหรือรับช่วงซื้อลดได้ แต่ต้องมีค่ารวมกัน
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ บาทของจํานวนธนบัตรออกใช้ สินทรัพย์ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) นั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องจัดดํารงไว้ให้มีค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของจํานวนธนบัตรออกใช้
จะเห็นได้ว่าเงินสํารองที่กําหนดเป็นสิ่งที่กฎหมายกําหนดให้ประกอบขึ้นเป็นทุนประเทศเป็นเอกราช
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งกฎหมายใดที่ไม่เป็นธรรมกับเจ้าของประเทศ
รัฐบาลมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายในการแก้ไขยกเลิกโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรและการลงประชามติ
ไม่มีชนชาติใดจะมาบังคับให้เราทําอะไรตามใจใครหรือประเทศใดได้ ถ้าไม่ผ่านการยินยอมพร้อมใจของ
คนไทยไม่ได้เด็ดขาด
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๖.๖ ขอพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้มีคดีเกี่ยวกับการเงินภาษี คดีล้มละลาย ตั๋วเงิน ที่ไม่ใช่คดี
อุกฉกรรจ์และความมั่นคงของชาติ จะได้รับการพิจารณาอภัยโทษเพื่อให้โอกาสกลับตัวกลับใจมาร่วมสร้างชาติ
เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขตั๋วสัญญาเงิน การเงิน ธรรมเนียม ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ
ที่ไม่เป็นธรรมของสถาบันการเงินที่มีผลได้ผลเสียกับประชาชน แก้ไขให้เป็นธรรมมากที่สุดกําหนดให้คงไว้
ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ๓.๕% - ๕% ต่อปีคงที่
๖.๗ จัดตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร สถาบันการเงิน ทุกแห่งหรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทรัพ ย์สิน อสังหาริมทรัพย์ที่ทําให้เกิดผลได้ผลเสีย กับประชาชนที่มาใช้บริการ
ให้รายงานประชาสัมพันธ์ผ่านทุกสื่อให้ประชาชนทราบ เพื่อการตัดสินใจในการที่จะไปใช้บริการทุกเดือน
๖.๘ ปรับปรุงการเก็บภาษีมูล ค่าเพิ่มทั้งหมด ปฏิรูปการจัด เก็บภาษีใหม่ทั้งกรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินทุกแห่ง โดยคิดภาษีตามจริง
เช่น การเก็บภาษีน้ํามันคิดจากลิตร ไม่คิดจากกําไรรวมซึ่งอาจมีการแก้ไขตัวเลขได้ ส่วนกฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนให้ยกเลิกทันที
๖.๙ จัดตั้งธนาคารสหกรณ์อําเภอทุกอําเภอ โดยให้ประชาชนเป็นผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันทุกคน
ออกพระราชกําหนดจัดตั้งคุ้มครองโดยรัฐจะสนับสนุนทุน ดําเนินงาน โดยยึดเอาผลประโยชน์ของชาติ
เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และมีการตรวจสอบโดยประชาชนอย่างเป็นธรรม
๖.๑๐ ปรับปรุงและแก้ไขระบบการใช้บัตรเครดิตทุกชนิด ทุกสถาบันการเงิน รวมทั้งบัตร ATM
ทุกสถาบันการเงิน หลังจากการจัดตั้งรัฐบาล
๖.๑๑ ออกพระราชบัญญัติจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าของภาษีที่ดิน ภาษีมรดก สําหรับภาษีที่ดิน
ในส่วนของผู้มีที่ดิน ๑๕ ไร่ จึงจะคิดเป็นภาษีก้าวหน้าของส่วนที่เกิน ๑๕ ไร่ขึ้นไป
๗. นโยบายด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยต้องเดิน สายกลางร่ว มกัน สร้างความเจริญ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ป้องกัน
การครอบครองจากผู้มีทุนมากกว่าและไม่ได้กระจายรายได้หรือความสุขแท้จริงให้ทั่วกัน เป็นภาระแห่งชาติ
เร่งด่วนของพรรคเพื่อประชาชนไทย จึงต้องกําหนดนโยบาย ดังนี้
๗.๑ เร่งออกพระราชกําหนดแก้ไขสัมปทานที่ดินของรัฐที่ให้ต่างชาติและเอกชนครอบครองเช่า
ซื้อ ออกกฎหมายควบคุมให้ครอบครองได้ไม่เกินครอบครัวละ ๑๕ ไร่ ส่วนเกินจากที่กฎหมายกําหนดให้
มายื่นแสดงหลักฐานส่วนเกินภายใน ๑๘๐ วัน
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สัญญาสัมปทานขุด เจาะ สํารวจหาทรัพยากร น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ แร่ทองคํา แร่โปแตสเซียม
ดีบุก และอื่น ๆ ที่ค นไทยหรื อประเทศไทยไม่ ได้ป ระโยชน์ โ ดยตรง ให้แ ก้ ไขทั้ งหมดทัน ทีหลั งจาก
พรรคเพื่อประชาชนไทยได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและทรัพยากรบุคคลมีค่า
มากที่สดุ ในราชอาณาจักร
๗.๒ แก้ ไขพระราชบัญ ญั ติก รมป่า ไม้ และพระราชบัญ ญั ติอุ ท ยานแห่ งชาติ โดยเร่ งออก
พระราชบัญญัติป่าชุมชนให้ประชาชนในท้องถิ่นในเขตป่าเป็นผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ตนเองและของชาติไว้ให้
ลูกหลานสืบไป กําหนดให้มีสภาป่าชุมชนแทนจัด ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านป่าชุมชนทั่ว ราชอาณาจักร
เป็นผู้ดูแลรักษาสมบัติชาติ โดยให้หน่วยงานรัฐเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิคเฉพาะ แต่ไม่มีอํานาจ
ในการตัดสินใจใด ๆ
๗.๓ จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาป่าชุมชนขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนําผลจากการวิจัยที่ได้ไป
ปฏิบัติขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีสภาป่าชุมชนและคณะกรรมการ
ป่าชุมชนหมู่บ้านนําไปขยายผลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และรายงานผลการปฏิบัติให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก
๖๐ วัน เพื่อจะได้นําผลการปฏิบัติไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๗.๔ จัด ตั้ง ธนาคารอนุรักษ์เมล็ด พัน ธุ์พื้น บ้าน เพื่อปกป้องรักษาพืชพื้น บ้านให้คงอยู่คู่ชาติ
ตลอดไป และจะได้ขยายผลการวิจัย พัฒนาการเก็บรักษาขยายพันธุ์ให้เป็น พืชเศรษฐกิจต่อไป ป้องกัน
การตั ด แต่ ง พั น ธุ์ แ ละกลายพั น ธุ์ ซึ่ ง อาจถู ก ต่ า งชาติ ใ ช้ ก ฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เข้าครอบครอง
พรรคเพื่อประชาชนไทยจะเร่ง ทบทวนกฎหมายเกี่ย วกับพัน ธุ์พืชทุกชนิด หากฉบับใดทําให้
ประเทศชาติประชาชนเจ้าของประเทศเสียผลประโยชน์จะทําการแก้ไขทันที
๗.๕ จัดตั้งธนาคารไม้เศรษฐกิจพื้นบ้านทุกตําบล เพื่อเก็บรักษา ขยายผลให้เป็นไม้เศรษฐกิจ
ส่งออกต่อไป เช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้ต ง ไม้สะเดา ไม้ทอง ไม้มะค่า ไม้เนื้ออ่อน โดยเร่งด่ว น
และเร่งออกพระราชบัญญัติคุ้มครองทันที
๗.๖ จัดตั้งธนาคารน้ําแห่งชาติทุกตําบล เพื่อการคุ้มครองรักษาแหล่งต้นน้ําที่สําคัญให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และป้องกันการถูกทําลายจากมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อเป็นการเก็บรักษาให้เกิดประโยชน์
ในการดํารงชีวิตแบบยั่งยืนในอนาคต ยึดถือเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ส่วนหน่วยงาน
ใกล้เคียงซ้ําซ้อนให้ยุบรวมกัน
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๗.๗ เร่ ง ออกพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม พื้ น ที่ ทํ า การเกษตรให้ เ หมาะสมกั บ สถานพื้ น ที่ แ ละ
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เพื่อรักษาพันธุ์ดั้งเดิมของพื้นบ้านให้เกิดความสําคัญและไม่กลายพันธุ์หรือสูญหาย
จากประเทศและป้องกันสินค้าล้นตลาด ง่ายต่อการควบคุมโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากพืช เป็นต้น
๗.๘ ออกพระราชกําหนดปกป้องคุ้มครองการวิจัยขยายพันธุ์พืชและสัตว์ทุกชนิดโดยการตัดแต่ง
พันธุกรรม ไม่ให้นําเข้าประเทศทุกกรณีโดยเด็ดขาด ยกเว้นนํามาเพื่อการศึกษาและจะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรั ฐ มนตรี ทุ ก ครั้ ง หากมี ก ารฝ่ า ฝื น ถื อ ว่ า เป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงและจะได้ รั บ การลงโทษ
อย่างเด็ดขาดทันที
๗.๙ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยธรรมชาติและชีวภาพ ทุกพื้นที่จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาส่งเสริมการใช้
เกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืนทุกหมู่บ้าน โดยผ่านระบบสหกรณ์ในหมู่บ้าน ได้รับงบประมาณตามที่จัดสรร
ผ่านให้สหกรณ์ และยกเลิกการใช้ปุ๋ย เคมี สารเคมีทุกชนิด ภายใน ๓ ปี ลดการใช้สารเคมีทุกชนิด
๖๐% ภายในปีแรก ปีที่สอง ๓๖% ปีที่สาม ๙% ที่ไม่ยกเลิกทั้งหมดเพราะบางสิ่งก็ต้องใช้สารเคมี
ที่จําเป็น
๗.๑๐ ขยายพื้นที่แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ เน้นชลประทานระบบท่อ
เพิ่มเขื่อนขนาดเล็ก ขนาดกลางตามแม่น้ํา ลําคลอง เท่าที่จําเป็น และขุดลอกเขื่อน อ่างน้ํา คลอง
ให้กว้างขึ้น ลึกลง เพื่อกักเก็บน้ําให้มากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ตั้งโครงการขยายการผันน้ําจากสายน้ํานานาชาติ เช่น แม่น้ําโขง แม่น้ําสาละวิน เป็นการนําน้ํา
มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า พรรคเพื่อประชาชนไทยถือเป็นภาระแห่งชาติเมื่อจัดตั้งรัฐบาลจะดําเนินการทันที
ส่วนหน่วยงานที่ซ้ําซ้อนใกล้เคียงยุบรวมเป็นหน่วยงานเดียวกัน และออกกฎหมายมารองรับในการยุบรวม
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
๗.๑๑ จัดตั้งธนาคารพืชสมุนไพรไทยพื้นบ้านเป็นการอนุรักษ์เพื่อการบริโภค หมู่บ้านประมาณ
๘๐,๐๐๐ แห่ง ทั่ว ประเทศ ถ้ ามี ผลผลิ ต เหลื อจากการบริ โ ภคให้จํ าหน่า ยและส่ งออกเพื่ อนํ ารายได้
เข้าประเทศเป็นการขยายผลผลิตให้น านาชาติย อมรับสมุนไพรไทย และต้องมีการวิจัยพัฒนาคุณ ภาพ
อย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ต้องการของนานาชาติต่อไป เพื่อส่งเสริมการลงทุนทุกครัวเรือน รวมทั้งค้นคว้า
ติดตามพืชที่สูญหายไปหลายชนิดและอยู่ในสภาวะที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ เช่น ต้นเทียน กล้วยไม้
พื้นเมืองของไทยกําลังสูญพันธุ์
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๗.๑๒ จัดตั้งธนาคารอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังใกล้สูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปแล้ว
ให้ค้นหากลับมาขยายผลต่อไป เช่น พะยูน ควายป่า กวางบางพันธุ์ กระทิงป่า เป็นต้น
๗.๑๓ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วบคุ ม ป้ อ งกั น แหล่ ง น้ํ า ไม่ ใ ห้ เ กิ ด มลพิ ษ บริ เ วณโรงงานขนาดใหญ่
เขตอุตสาหกรรม บริเวณเหมืองเสื่อมโทรม เมืองขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ชุมชน แหล่งน้ํา พื้นที่ชุ่มน้ํา
น้ํานิ่ง ป่าชายเลน แหล่งหญ้าขนาดใหญ่ แนวปะการัง มลพิษเหล่านี้ เช่น ตะกั่ว ทอง สังกะสี
สารเคมีเป็นพิษทําให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและหลายชนิดใกล้สูญพันธ์ุ
ปัญหามลพิษทางน้ํา ปัญหาเสื่อมโทรม คือความขุ่นการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ค่าออกซิเจน
ละลายน้ําต่ํากว่ามาตรฐานล้วนแต่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ําโดยเฉพาะสัตว์น้ําประเภทปลา
โดยยึดถือเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในการพัฒนาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
๗.๑๔ จัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษทางอากาศ และเสียงความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในเมืองชุมชน
ขนาดใหญ่ ค่าของฝุ่นขนาดเล็กขนาด ๑๐ y (ไมครอน) มีค่าเกินมาตรฐานที่กําหนด คาดว่าในอนาคต
มลพิษทางเสียงมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ควบคุมป้องกันกําจัดของเสียอันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอย สารเคมีจากวัสดุภาชนะ
เหลื อใช้ส่ว นใหญ่ม าจากสารเคมีท างการเกษตร ภาคอุต สาหกรรมที่ มีผ ลกระทบต่อ สุข ภาพอนามั ย
ของประชาชน ปริม าณของเสี ย อัน ตรายมี แ นวโน้มเพิ่ม มากขึ้น ทุกปี ปัญ หาสิ่ ง แวดล้ อมเสื่อ มโทรม
ในชนบทเป็นปัญหาจากการใช้ดินไม่เหมาะสม กําลังกลายเป็นปัญ หาระดับชาติทําให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต่ําลง
พรรคเพื่อประชาชนไทย ถือเป็นภาระแห่งชาติเร่งด่วนจะต้องรีบปรับปรุงแก้ไขเมื่อได้จัดตั้งรัฐบาล
๗.๑๕ เร่งออกพระราชบัญญัติควบคุมป้องกันทรัพยากรธรรมชาติทั้งปวงในอาณาเขตประเทศไทย
ที่ตั้งอยู่บนดิน ใต้ดิน ใต้ทะเล ในทะเล บนเกาะ กลางทะเล แม่น้ําลําคลอง พื้นที่ชายฝั่ง ท้องทะเล
และในอากาศ เป็น ทรั พ ย์สิน ของสาธารณะ ห้ามโอนกรรมสิท ธิ์ ให้เป็ นของเอกชนและชาวต่ างชาติ
หากตรวจพบยึดคืนเป็นสมบัติของชาติทันที
ทรัพยากรดิน และน้ํา ทั้งหมดเป็นสมบัติสาธารณะเพราะมีความสําคัญต่อชีวิต และการพัฒนา
ต้องกําหนดในกฎหมายให้คุ้มครองการใช้ประโยชน์ ปกป้องไม่ให้มีการทําลายวงจรธรรมชาติของดินและน้ํา
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๗.๑๖ ภาระเร่งด่วน ออกพระราชกําหนดคุ้มครองเกษตรกรและจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ
รัฐต้องสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรทุกชนิดให้เป็นแหล่งศูนย์กลางมหาอํานาจการเกษตร และอาหาร
ของโลกอย่างยั่งยืน โดยยึด ถือเป็นแนวยุทธศาสตร์มูลฐานในการพัฒนาชนบทเพื่อเป็น หลักประกันให้
ประชาชนมีที่ดินทํากินที่อยู่อาศัย มีอาหารการกินที่ดีมีคุณภาพ มีอาชีพ ในการดํารงชีวิตอย่างเพียงพอ
รัฐมีหน้าที่จัดหางบประมาณ เงินทุน เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์คัดขนาด คุณภาพ
เครื่องมือบรรจุภัณฑ์ ตลาดเทคโนโลยี ที่ดิน ยานพาหนะในการบรรทุกสินค้าจากไร่นาของเกษตรกร
การประกัน ราคาผลผลิตทางการเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน โกดัง ไซโล ห้องเย็น เพื่อการผลิตและ
ผลิต ผลทางการเกษตรทุกชนิด การฝึกอบรมอาชีพและมาตรการที่จําเป็น อื่น จะสร้างความต้องการ
ก่อนผลิต
เพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายนี้ พรรคเพื่อประชาชนไทยจะดําเนินการทันทีหลังจากจัดตั้ง
รัฐบาล
๗.๑๗ ออกพระราชกําหนดควบคุมการถือครองที่ดินอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องคนยากจนคนไม่มี
ที่ทํ ากิ น ในชาติ การถื อครองที่ดิ น เกิ น ๑๕ ไร่ เป็น ผลประโยชน์ข องประชาชนและประเทศชาติ
มาตรการทางภาษีต้องนํามาใช้เพื่อขัดขวางการถือครองที่ดินขนาดใหญ่ รวมมาตรการอื่น ๆ เพื่อนําที่ดิน
เหล่านี้มาจัดสรรทําประโยชน์ให้เกษตรกรมีสิทธิในการเป็น เจ้าของที่ดิน ทํากิน เร่งออกพระราชบัญ ญัติ
ปฏิ รู ป ที่ ดิน ใหม่ พระราชบั ญ ญัติ ก ารเคหะแห่ง ชาติ ใหม่ พระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
พรรคเพื่อประชาชนไทย ถือเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ
๘. นโยบายด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน
๘.๑ ส่ง เสริม การลงทุ น พั ฒ นาประเทศในนโยบายบริห ารให้ เป็ น มหาอํา นาจอุ ต สาหกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ย ว และอุตสาหกรรมบริการ ยึด ถือให้เป็นยุท ธศาสตร์พื้นฐานใน
การพัฒนาเพื่อการกระจายประโยชน์สูงสุด และกระจายพลังความรับผิดชอบให้ทุกคนทั่วประเทศ
๘.๒ เร่งออกพระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน และ
กําหนดเขตพื้นที่การลงทุนเฉพาะ สําหรับนักธุรกิจไทย และการลงทุนจากต่างประเทศ สถาบันการเงิน
บรรษัท ข้ามชาติค วบคุมให้เป็น เขตเฉพาะในการลงทุน ด้ว ยเงื่อนไขใช้วัต ถุดิบในประเทศไทยผลิต เพื่อ
การส่งออก ๙๐% ของวัตถุดิบในการผลิตในเขตการลงทุนเฉพาะ
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เพื่อให้ พื้น ที่เ ฉพาะในการลงทุน สะดวกในการควบคุ มดูแ ลต้น ทุน ในการขนส่ง สิ่ง แวดล้อ ม
การจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ เพราะการลงทุน ในอนาคตไม่หวังพึ่งการลงทุน จากชาวต่างชาติ และการวัด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้หวังพึ่งการส่งออกเพียงอย่างเดียวเป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
จะเน้นความจําเป็นการกระจายความเจริญให้ทั่วประเทศ โดยรัฐจะต้องให้ความสําคัญเป็นลําดับต้น ๆ
ของการพัฒนาคือหัวใจในการบริหาร
๘.๓ จัดตั้งศูนย์วิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อให้มีสินค้าของชาติที่เกิดจากมันสมอง
ของคนไทย ภู มิ ปั ญ ญาของคนไทย ออกไปแข่ ง ขั น ในตลาดการส่ ง ออกระหว่ า งประเทศ เช่ น
อุต สาหกรรมยานยนต์แ ห่งชาติ อุตสาหกรรมคอมพิว เตอร์แ ห่งชาติ อุตสาหกรรมเรือขนส่ง แห่งชาติ
อุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ อุตสาหกรรมเครื่องบินแห่งชาติ อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
อุตสาหกรรมในโลกแห่งอนาคตแห่งชาติ และอุตสาหกรรมการอวกาศแห่งชาติ เป็นต้น โดยรัฐจะจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริมให้เพียงพอ
๘.๔ แก้ไขพระราชบัญ ญัติการแปรรูปโรงงานยาสูบ พระราชบัญญัติสุร า เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการผลิตและจําหน่าย เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยทั่วประเทศ
และมีกฎหมายควบคุม
๘.๕ เร่งออกพระราชกําหนดปกป้องคุ้มครองสนับสนุน อุต สาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ธุรกิจชุมชน อุตสาหกรรมครัวเรือนเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพคนไทย สนับสนุนการสร้างงาน
เพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยไม่ต้อง
หวังพึ่งการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศ
สนับสนุนการผลิตด้วยภูมิปัญญาของคนไทยให้เข้มแข็ง เพื่อไม่ตกเป็นทาสทุนนิยมอุตสาหกรรม
จากต่างชาติ รัฐมีหน้าที่จัดหาเงินทุนงบประมาณให้เพียงพอ ยึดถือเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในการบริหาร
บ้านเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติ
๘.๖ ภาระเร่งด่วน ออกพระราชบัญญัติสงวนสิทธิอุตสาหกรรมแห่งชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของชาติ รัฐมีสิทธิตามกฎหมายอันชอบธรรม เพราะเป็นตัวแทนมาจากการเลือกตั้งของเจ้าของประเทศ
ในการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ อุตสาหกรรมที่เกี่ย วกับแร่ธ าตุทุกชนิด ในพื้น ดิน บนดิน
น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการผลิต ตัวสินค้า การบริการ ซึ่งเป็นสมบัติ
ของชาติ แ ละเป็ น อุ ต สาหกรรมมู ล ฐานตามยุ ท ธศาสตร์ ค วามมั่ น คงโดยชาติ รั ฐ มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น
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อุต สาหกรรมแปรรูป ผลผลิตจากอุตสาหกรรมข้างต้น ให้คนในชาติได้มีง านทํา มีการกระจายรายได้
สร้างสรรค์พัฒ นาเทคโนโลยี พัฒ นาเศรษฐกิจให้เติบโต พัฒ นาชาติให้มั่น คง เพื่อความอยู่ดีกินดีของ
คนในชาติเป็นส่วนใหญ่
๘.๗ จัดตั้งสถาบันตรวจคุณภาพเรือนานาชาติในบริเวณคลองไทย หรือคอคอดกระทั้ง ๒ ฝั่ง
หรือท่าเรือน้ําลึกทุกแห่งในประเทศ
๘.๘ จัดตั้งสถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมภูมิปัญญาคนในท้องถิ่น โดยยุบรวมกับเขตอุตสาหกรรม
ที่ดําเนินการอยู่ หากไม่เพียงพอให้จัดตั้งเพิ่มโดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
๘.๙ จะเร่งปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ หลังจากเป็น
ผู้จัดตั้งรัฐบาล แม้พระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีจะประกาศใช้บังคับมีผลเป็นกฎหมายไปแล้วก็ตาม
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจะนําไปใช้ยังไม่ได้จนกว่าสํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้
สํา นัก งบประมาณมีอํ านาจอนุ มัติ เงิ น ประจํา งวด มีอํ านาจอนุ มัติ การโอนหรื อเปลี่ ย นแปลงรายการ
งบประมาณ เป็ น ผู้ มี อํ า นาจจั ด สรรงบกลางให้ ส่ ว นราชการ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ เช่ น หมวด ๑
อํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการมาตรา ๖ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่จัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการ
อย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เรียกให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับ และรายจ่าย ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดตามผู้อํานวยการกําหนด
(๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
(๓) กําหนด เพิ่มหรือลดเงินงวดประจําตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน และตามกําลังของ
แผ่นดินมาตรา ๗ เพื่อปฏิบัติต ามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการ
มอบหมายมี อํ า นาจที่ จ ะเข้ า ตรวจสภาพ บั ญ ชี เ อกสารและหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของส่ ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง วรรคก่ อ น ให้ ถื อ ว่ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ผู้ อํ า นวยการมอบหมายเป็ น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
เพราะฉะนั้น พรรคเพื่อประชาชนไทย จึงมีความจําเป็น ต้องเข้าไปจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
เกิด ความคล่องตัวและเป็นระบบในการนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดสรรงบประมาณให้
ตรงตามความต้องการของประชาชนเจ้าของประเทศ
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๙. นโยบายด้านคมนาคมและการสื่อสาร
๙.๑ ระงับโครงการขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนด้านคมนาคมเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ทุกโครงการ
ปรับราคากลางให้เป็น ธรรมในการประมูล กําหนดขนาดรถขนส่ง ขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบรรทุกให้มี
น้ําหนักตามที่ข นจริง จะเร่งปฏิรู ปการคมนาคมขนส่งทั้ง ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ใหม่ทั้งหมด
โดยออกเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ปฏิ รู ป ค่ า โดยสารทั่ ว ประเทศทุ ก ระบบให้ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น
รถโดยสารทุกคันที่วิ่งระหว่างจังหวัดจะต้องเป็นรถปรับอากาศและมีห้องน้ํา ปรับค่าโดยสารใหม่หมดทุกระยะทาง
การบริการปรับปรุงสถานีขนส่งให้สะดวกสะอาด ปลอดภัย มีห้องน้ําบริการฟรี มีห้องพักรับรองบริการ
๒๔ ชั่วโมง และยกเลิกพระราชบัญญัติขนส่งบริการทั่วประเทศ จัด ให้เป็นสหกรณ์ข นส่งทั่วประเทศ
โดยมีกฎหมายควบคุม
๙.๒ จะเร่งขยายเส้นทางขนส่งและการเดินทางเป็นรถไฟเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดทุกจังหวัด
และให้มีศู น ย์ข นส่งสิ น ค้า และบริการ รองรับเส้ น ทางรถไฟขนส่งเพื่อลดการใช้พ ลังงานน้ํา มัน โดย
ออกกฎหมายควบคุมให้รถบรรทุกสิบล้อวิ่งในเขตจังหวัดเพื่อกระจายงานออกสู่ต่างจังหวัด ลดการแออัด
ในเมืองหลัก ควบคุมให้การขนส่งขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ต้องใช้รถรางเท่านั้น ยกเว้น พัสดุบางชนิดให้ใช้
รถยนต์ได้ เช่น ขนส่งส่วนราชการ
๙.๓ ปฏิรูปการจัดเก็บภาษีรถยนต์ใหม่ทั้งระบบให้คิดตามราคารถยนต์ ไม่ให้คิดตามจํานวนซีซี
หรื อ แรงม้า รถยนต์ ออกกฎหมายควบคุ ม จํ านวนรถยนต์ นํ า เข้า ทุ ก ชนิ ด และจํ า กัด รุ่ น บางรุ่ น เพื่ อ
ความเหมาะสมกับสภาพถนนและลดการนําเข้าจํานวนรถยนต์ที่ไม่จําเป็น
๙.๔ จัดตั้งศาลจราจรควบคุมอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ ให้ความปลอดภัยกับทรัพยากรบุคคล
ไม่ให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ให้มีด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดสําหรับผู้ขับขี่ทุกระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร
หากตรวจพบจําคุก ๔๕ ชั่วโมง ส่วนคดีอื่น ๆ บนเส้นทางหลวงให้ศาลจราจรเป็นผู้พิจารณา
๙.๕ จัด ตั้งกองเรือพานิชนาวีแ ห่งชาติ มีเรือขนาด ๒๕,๐๐๐ ตัน /ลํา จํานวน ๖๖ ลํา
เพื่อขนส่งสิน ค้าจากผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูปสิน ค้าภายในประเทศเพื่อการส่งออกไปจําหน่าย
ต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง
๙.๖ เร่งออกพระราชบัญญัติขุดคลองไทย หรือคลองกระ ซึ่งเรียกว่าคอคอดกระ เพื่อเพิ่มขยาย
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมโรงกลั่น โรงงานอุตสาหกรรมเรือแห่งชาติ เพื่อลดระยะการเดินทางไม่ต้องอ้อม
ไปช่องแคบมะละกา จะเกิดการจ้างงานอย่างมหาศาล และจะเกิดอุตสาหกรรมการผลิตวาว สี เหล็ก
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อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ ความมั่น คงทางการทหาร รายได้จากการขนสิน ค้าส่งผ่านเส้นทางเป็นคนบริหาร
โดยรัฐบาลเป็นผู้ลงทุน การบริหารให้อยู่ในระบบสหกรณ์ขนส่งทางเรือเป็นผู้ควบคุมการใช้บริการ ถือเป็น
ยุทธศาสตร์สําคัญในการบริหารจัดการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
๙.๗ แก้ไขสัมปทานที่ทําให้ประเทศเสียผลประโยชน์ เช่น ด้านการสื่อสาร คมนาคมทางไกล
ดาวเทีย ม โทรศัพ ท์มือถือ สื่อสารมวลชนทุกแขนง หากเกิด ความไม่เป็น ธรรมยกเลิกทัน ที ยึด ถื อ
ความมั่นคงของชาติเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐาน
๙.๘ สนับสนุนการเปิดคลื่นวิทยุสื่อสารเสรีสําหรับชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป แต่ต้อง
ไม่ขัดกับความมั่นคงของชาติ หากตรวจพบมีความซ้ําซ้อนกันรัฐต้องยกเลิกทันที ยึดถือความมั่นคงของชาติ
เป็นยุทธศาสตร์พื้นฐาน
๙.๙ จัด ตั้งศูน ย์ซุปเปอร์คอมพิว เตอร์แห่งชาติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้น ฐานในการพัฒ นา
ประเทศอากาศเป็ น สมบั ติ ส าธารณะจะมาคิ ด มู ล ค่ า ในการใช้ บ ริ ก ารไม่ ไ ด้ ยกเว้ น การลงทุ น สถานี
ส่งสัญ ญาณและอุปกรณ์เท่านั้น ห้ามผูกขาดระบบสื่อสารทุกชนิด เช่น วิท ยุ โทรทัศน์ ดาวเทีย ม
โทรศัพท์ โทรสาร ให้เป็น อํานาจของรัฐเป็นผู้ดําเนินการ หากมีการตัด สินใจร่ว มใด ๆ กับนานาชาติ
จะต้องมีการลงประชามติทุกครั้ง
๑๐. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐.๑ จัด ตั้ ง สถาบัน วิจั ย พัฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ งชาติ ทุก จังหวัด เพื่ อขยาย
ผลการวิจัยนําไปสู่การพัฒนาเพื่อประชาชน เช่น วิจัยพืช สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ
การนําวัสดุเหลือใช้กลับมาพัฒนาหมุนเวียนใช้ใหม่เพื่อลดการทําลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประหยัด
ต้นทุนในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนการนําเข้าในอนาคต
๑๐.๒ จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น ศู น ย์ ค้ น คว้ า วิ จั ย เรี ย นรู้ สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
นักศึกษา บุคคลทั่วไป เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ต้องใช้เวลามากให้ใช้เวลาน้อยลง
๑๐.๓ จัด ตั้ ง สถานี ฐานยิง จรวด เพื่อ รับจ้ างขนส่งยานอวกาศนานาชาติ ที่ใกล้เ ส้น ศู น ย์ สูต ร
คื อ ภาคใต้ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า นอวกาศสู่ จั ก รวาลเพื่ อ ศึ ก ษาโลกอนาคต นํ า ไปสู่ ก ารส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ย วในอวกาศที่เกิดจากมันสมองภูมิปัญ ญาของคนไทย และในโลกอนาคตจะมีการแข่งขัน
นําเที่ยวในอวกาศสูงมาก
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๑๐.๔ จัดตั้งมหาวิทยาลัยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนเกรดเฉลี่ย ๔.๐๐ ทั่วไป
มารวมกัน เพื่อ ให้มัน สมองของนัก วิท ยาศาสตร์ไ ทยเรี ย นรู้ เท่า ทัน ต่ างชาติ เพื่อ สกัด กั้ น วิท ยาศาสตร์
เลียนแบบ หรือลอกตามต่างชาติ ส่งเสริมการศึกษาความถนัดทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทุกสาขา
เช่น โลกดิจิตอล นาโนเทคโนโลยี รหัสพันธุกรรม ชีววิศวกรรมโครโมโซม ดีเอ็นเอจีโนมิกส์ โปรดิโอ
การรักษาชีวิตมนุษย์ การถนอมอาหารและการป้องกันอุทกภัยธรรมชาติ โดยรัฐต้องจัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอในการจัดตั้ง
๑๐.๕ จัด ตั้งสถาบัน วิจัย พัฒ นาปรมาณูเพื่อสัน ติแห่งชาติ นําผลการวิจัย ที่ได้มาขยายผลใน
การพัฒ นาพลังงานเพื่อ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อมนุษย์ ห้ามทดลองวิจัย เพื่อ ทําลาย ให้วิ จัย ด้านที่
เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติ เช่น การถนอมอาหาร พลังงานสินค้า เช่น พลังงานไฟฟ้า การเดินเรือ เป็นต้น
๑๐.๖ จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาพลังจิตมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้การใช้พลังจิตที่ได้มา
ขยายผลในการเรียนรู้เข้าใจมนุษย์ในอนาคต เพื่อง่ายต่อการควบคุมบริการ
๑๐.๗ ปฏิ รู ป การพั ฒ นาอุ ป กรณ์ วิ ท ยาศาสตร์ ทุ ก หน่ ว ยงานในองค์ ก รของรั ฐ ทั่ ว ไป เช่ น
สถานศึกษา หน่ว ยงานภาคราชการทุกองค์กร สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ที่จําเป็น
ต้องจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ทันที จัดให้มีสถาบันมารองรับในการสนับสนุนโดยขึ้นตรงต่อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน้าที่หลัก
๑๑. นโยบายด้านกฎหมาย
๑๑.๑ ออกพระราชบัญญัติแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการประจําหมู่บ้าน เพื่อไกล่เกลี่ย ข้อพิพ าท
ที่เกิดขึ้น ในชุมชนที่อาศัย ประจําหมู่บ้าน ในเขตที่อาศัย ที่สามารถจะตกลงยอมความกันได้โดยไม่ต้อง
เสียเวลาไปขึ้นศาลฟ้องร้องคดีกัน เพื่อลดคดีความให้ศาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ยึดถือความอาวุโ ส
เกิดความเคารพเกรงใจในการตัดสิน ระงับข้อพิพาท หากยอมความกันให้ถือว่าสิ้นสุดคดีความ
๑๑.๒ แต่งตั้งทนายความประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายประจําหมู่บ้าน
และอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ทําความเข้าใจข้อกฎหมาย เพื่อลดการกระทําผิด
และเข้าใจข้อกฎหมายเพื่อลดการกระทําผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในคดีต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุขและจะได้ลดข้อขัดแย้งทางสังคม เกิดความเคารพสิทธิขั้นพื้น ฐานของมนุษย์
เพื่อง่ายต่อการดูแลปกป้องชีวิตในท้องถิ่นและชุมชน
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๑๑.๓ ยกเลิกการตัดสินคดีไม่มีการรอลงอาญาเพื่อให้ผู้กระทําผิดได้รับการลงโทษกับความผิด
กฎหมายต้องเป็นธรรมกับทุกคนในประเทศ กฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมควรให้เป็นธรรม เมื่อกฎหมาย
เป็นธรรมประชาชนก็จะเคารพกฎหมายด้วยชีวิต หากยอมให้มีการละเมิดกฎหมายเพียงสักคนหนึ่งและ
ครั้งเดียว คนอื่น ๆ ก็จะมีสิทธิ์ทําบ้างและหลายครั้งแม้ว่าการละเมิดกฎหมายจะไม่มีก็ตาม
๑๑.๔ ปฏิ รู ป ปรั บปรุ ง กฎหมาย พระราชบั ญ ญัติ ทุ ก ฉบั บ ให้ เ ป็ น ปั จจุ บั น ทั น สมัย และเน้ น
ความเป็ น ธรรมกั บ ประชาชนทุ ก หมู่ เ หล่ า กฎหมายหรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ใ ดล้ า สมั ย ให้ ย กเลิ ก ทั น ที
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นผู้เสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติ
๑๑.๕ ยกย่องเคารพผู้พิพากษาทุกคน ซึ่งเป็นตัวแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีพันธกรณี
ในการผดุ ง ความยุ ติ ธ รรมเคารพรัก ษากฎหมาย และเป็ น ผู้ ทํ าให้ กฎหมายทุก ฉบับ มี ความศั ก ดิ์สิ ท ธิ์
กฎหมายใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญถือว่าโมฆะ
๑๑.๖ ปฏิรูปการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดหลักจารีตประเพณี วัฒนธรรมการดํารงชีวิตในอดีต
มาเป็นบรรทัดฐานในการร่างรัฐธรรมนูญ ต้องเป็นฉบับประชาชนถาวรและต้องมีบทลงโทษในรัฐธรรมนูญ
สําหรับผู้ทําผิดรัฐธรรมนูญ หากมีคณะบุคคลทําให้มีการยุติการใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมประชาชนทุกคน
มีหน้าที่ต้องต่อสู้เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ และต้องปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะประชาชนคือ
เจ้าของประเทศอย่างแท้จริง
๑๑.๗ ออกพระราชบัญ ญัติช ดเชยค่าเสี ย หายโดยรัฐ รัฐมี พัน ธะกรณีใ นการจ่ ายค่า ชดเชย
ค่ า เสี ย หายอย่ า งเต็ ม ที่ ใ ห้ กั บ ผู้ เ สี ย หายหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายหากมี ก ารละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
๑๑.๘ การทําอนุสัญญา สนธิสัญญา ข้อตกลงหรือการใช้สัตยาบรรณกติการะหว่างประเทศ
ที่จะมี ผลกระทบต่ออธิปไตย เอกราชของชาติ ผลประโยชน์ ของประชาชน ผลประโยชน์ข องชาติ
การโอนอํ า นาจให้ กั บ องค์ กรเหนื อ รั ฐ และการแปรรู ป จะต้ อ งผ่ านการลงประชามติ โ ดยประชาชน
เจ้าของประเทศ
๑๑.๙ รัฐมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องสอบสวนลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
การลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายฉบับอื่น ๆ รวมทั้ง
กฎหมายการให้อภัยโทษหรือการนิรโทษกรรม รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับโทษ
ตามกฎหมายกําหนดไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี
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๑๑.๑๐ ขออภั ย โทษให้ แ ก่ผู้ ก ระทํา ผิ ด เพราะภาวะเศรษฐกิ จ บัง คั บหรื อจากการบริห ารงาน
ผิดพลาดของรัฐที่กระทําลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น คดีการเงิน เช็ค ภาษี คดีล้มละลาย ความผิดพลาด
จากผู้อื่นกระทํา โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคดีเป็นพิเศษ เพื่อให้โอกาสทรัพยากรบุคคลได้กลับตัวกลับใจ
เริ่มต้นเป็นพลเมืองดีช่วยกันกอบกู้ชาติบ้านเมือง ปกป้องประเทศในอนาคต เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่
ผู้กระทําผิดพลาดในชีวิต
๑๒. นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง
๑๒.๑ เร่งปฏิรูปการป้องกัน ประเทศและความมั่น คงภายในทุกรูปแบบ การแบ่งเขตแดนกับ
ทุกประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ต้องรีบเจรจาให้เกิดความเป็นธรรมโดยเร่งด่วน หลังจาก
พรรคเพื่อประชาชนไทยได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล
ยึ ด ถื อ ความมั่ น คงในชาติ เ ป็ น อุ ด มการณ์ ห ลั ก ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความมั่นคงคล่องตัวในการป้องกันประเทศ กับรัฐได้อ้างอาณาเขตที่ถูกต้องในการเจรจาเพื่อนบ้านไม่ให้
เกิดปัญหาตามแนวชายแดนในอนาคตของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประเทศไทยมีเสรีภาพ อิสรภาพที่จะละเมิดมิได้ ให้ยึดถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี
อารยธรรม ความเป็นพี่เป็นน้อง มีอธิปไตยของชาติและสิทธิที่ใครจะมาสั่งหรือบงการให้ปฏิบัติตามคําสั่งได้
เอกราชไทยเป็นสิทธิที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
๑๒.๒ ประเทศไทยเป็นรัฐที่ยึดถือระบอบประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และ
มีกฎหมายความยุติธรรมเป็นคุณธรรมพื้นฐานบังคับใช้ต่อชีวิต เสรีภาพ และสมานฉันท์ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และความแตกต่างทางการเมือง
๑๒.๓ ยกเลิกการเช่าพื้นที่ทางทหารทุกกรณี เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชจะให้
กองกําลังติดอาวุธเข้ามาเช่าฐานทัพ ปฏิบัติการทางทหารไม่ได้ ถือเป็น การเสื่อมเสียเกีย รติภูมิข องชาติ
ยึดหลักความมั่นคงภายในของชาติเป็นอุดมการณ์หลักในการป้องกันชาติ
๑๒.๔ จั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย พั ฒ นาอาวุ ธ ขนาดเล็ ก แห่ ง ชาติ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การนํ า เข้ า อาวุ ธ
ลดภาระงบประมาณแผ่นดิน และทําให้มีอาวุธที่เหมาะสมสําหรับคนไทยในการป้องกันตนเองเมื่อเกิดวิกฤต
แห่งอนาคตในการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันประเทศ และเป็นความภูมิใจ
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๑๒.๕ ออกพระราชบัญ ญัติทางทหารแห่งชาติเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ ทหารมีหน้าที่ป้องกัน
ประเทศด้วยชีวิต หน้าที่ของทหารทุกคนต้องรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์และป้องกันรัฐ และสนับสนุน
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลทุกกรณี
๑๒.๖ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป้ อ งกั น การก่ อ การร้ า ยข้ า มชาติ ใ นทุ ก จั ง หวั ด โดยเฉพาะเมื อ งหลั ก ๆ
โดยทหารเป็นผู้ควบคุมดูแลบริหารจัดการกับหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ
๑๒.๗ ปฏิรูปกองทัพ ทุกภาคให้มีขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้เร็ว พิษสงรอบตัว โดยทหารหนึ่งคน
สามารถใช้อาวุธได้ไม่ต่ํากว่า ๙ ชนิด สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวัน กลางคืน ฝนตก อากาศหนาว
พร้อมรบเสมอ
๑๒.๘ ปฏิรูปสวัสดิการทหารให้เป็นอาชีพ พิเศษเช่น เดีย วกับครูผู้สอน สวัสดิการครอบครัว
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สมศักดิ์ศรีของชายชาติทหารผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
๑๒.๙ อาณาเขตรอบประเทศไทยที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต้องมีคณะกรรมการท้องถิ่น
ดูแลชายแดน โดยมีป้อมสังเกตการณ์ทุก ๓ กิโลเมตร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยให้มีทหารดูแลร่วมกับ
ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อาสาสมัครหมู่บ้าน โดยจะต้องได้รับการฝึกจากทหารก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกคน
โดยรัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
๑๒.๑๐ จัดตั้งกองกําลังอาสาสมัครจากประชาชน ให้จังหวัดตามแนวชายแดนเป็นตัวประสาน
ระหว่างผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ ไปฝึกอบรมปลูกฝังความเป็นไทย การรักษาแผ่นดินของชาติ
โดยอยู่ในความดูแลของกองทัพ ไทย โดยเข้าตามสภาพพื้น ที่และความเหมาะสมตามจริง ให้ยึด ถื อ
ความมั่นคงของชาติเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติ
๑๓. นโยบายด้านการต่างประเทศและการท่องเที่ยว
๑๓.๑ พรรคเพื่อประชาชนไทย จะยึดหลักความเป็นมิตรกับทุกประเทศและไม่ปิดกั้น โดยยึด
หลักความเป็นเอกราชของชาติมีอธิปไตยมายาวนาน เน้นความเสมอภาค มีเสรีภาพ และไม่แทรกแซง
กิจการภายในของต่างประเทศ เคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดิน แดนซึ่งกันและกัน โดยยึด หลัก
ผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นภารกิจพื้นฐานในการปกครอง
๑๓.๒ ปฏิรูประบบการทําสนธิสัญญา ข้อตกลง มติคณะรัฐมนตรี อนุสัญญาที่กระทบต่อเอกราช
อธิปไตยกิจการภายในแห่งดินแดน ข้อตกลงนั้นจะกระทําได้และมีผลบังคับใช้ต้องผ่านการลงประชามติ
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และได้รับความเห็นชอบผ่านรัฐสภา โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเจ้าของประเทศเป็น พื้น ฐาน
ตามยุทธศาสตร์การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๓.๓ ยึ ด หลั ก ความเป็ น มิ ต รกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นของความเป็ น พี่ เ ป็ น น้ อ ง จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวชายแดนประจําท้องถิ่น เพื่อดูแลรักษาอาณาเขตประเทศ ความมั่น คง
การเปิดด่านชายแดนเพื่อความอยู่ร่วมกันโดยสันติ ให้ความสําคัญและจําเป็นต่อการค้าตามด่านชายแดน
ทั่ว ราชอาณาจักร จัด สร้างตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อการค้า โกดังไว้สําหรับเก็บสิน ค้าประชาชนตามด่าน
การค้ า ติด ชายแดน และขยายการค้า ตามแนวชายแดน จั ด บริ การเส้ น ทางคมนาคมขนถ่า ยสิน ค้ า
สาธารณูปโภคให้พร้อม ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยและป้องกันการค้าผิดกฎหมายทุกชนิด
๑๓.๔ ยกฐานะกรุงเทพมหานครเป็นศูน ย์กลางการท่องเที่ยวหลังจากสร้างเมืองหลวงใหม่ใน
๔ ภูมิภาค จัดสร้างเมืองสวยงาม บ้านเมืองสะอาดสงบสุข เมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลาง
แฟชั่นนานาชาติ เป็นผู้นําด้านอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
๑๓.๕ ปฏิ รู ป สถานทู ต ให้ เ ป็ น ศู น ย์ แ ลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมประเพณี ภาษาประจํ า ชาติ
เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมภาษาไทยให้นานาชาติได้รับรู้เข้าใจความเป็นไทยที่มีเอกราชมายาวนานไม่แพ้ชาติใดในโลก
เป็นที่รู้จักใกล้ชิดกับประเทศไทย กระตุ้นให้ทุกชาติอยากมาเที่ยวเมืองไทย
๑๓.๖ ให้ความร่ว มมือกับองค์การระหว่างประเทศและมูลนิธิต่าง ๆ ที่เข้ามาดําเนินกิจกรรม
ในเมืองไทย ที่มุ่งช่วยเหลือเพื่อสิทธิมนุษยชน ไม่แอบแฝงผลประโยชน์ใด ๆ
๑๓.๗ ให้ ส ถานทู ต และนั ก การทู ต ของไทยในทุ ก ประเทศ เป็ น ตั ว แทนการค้ า การเจรจา
การลงทุนในนามประเทศไทย และรายงานความต้องการสินค้าของประเทศนั้น ๆ กลับมายังรัฐบาลไทย
ทุก ๆ เดือน เพื่อรัฐบาลจะได้เตรียมความพร้อมในการลงทุนและผลิตสินค้าส่งไปค้าขายร่วมให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด โดยยึดหลักการค้าต่างประเทศ ต้องหาตลาดก่อนแล้วค่อยผลิต เพื่อป้องกัน
สินค้าล้นตลาดให้ทันกับการแข่งขันกับนานาชาติ ให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้น เพิ่มเกียรติศักดิ์ของ
ความเป็นชาติไทย
๑๓.๘ ปฏิรูปการท่องเที่ยวทั่วทุกด้านให้เป็นศูน ย์กลางมหาอํานาจแหล่งอารยธรรมประเพณี
ความสงบสุข และเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวโลกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่า และจีนตอนใต้
โดยยึดไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโลก
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๑๓.๙ จัดสร้างเมืองจําลองทุกประเทศทั่วโลก โดยออกพระราชกฤษฎีกายกเป็นเมืองจําลองโลก
ให้ทุกประเทศจัด สร้างศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ของแต่ละประเทศในเมืองจําลองขนาดเหมือนจริง
โดยย่ออัตราส่วน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลก
๑๓.๑๐ จัดสรรงบประมาณเพื่อนํามาบูรณะโบราณสถานที่สําคัญ ทางประวัติศาสตร์ของชาติ
ให้ฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการศึกษาที่สําคัญของชาติตลอดไป เช่น จังหวัดที่เคยเป็นเมืองหลวงไทย
ในอดีต
๑๓.๑๑ การตกลงเจรจากับนานาชาติหรือการได้รับความช่ว ยเหลือจากต่างประเทศจะต้อง
ไม่แ ฝงด้ว ยการทําให้ชาติเสีย ผลประโยชน์ จะต้องยึด หลักความมีอธิปไตย เอกราชของชาติเป็น ที่ตั้ง
ถ้าจําเป็นก็ต้องไม่มีพันธะข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น
ปฏิรูปความร่วมมือความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศเรื่องผู้ร้ายข้ามแดน หากไม่มีข้อตกลงไว้
ถ้าติดตามจับกุมผู้ร้ายข้ามแดนได้จะเนรเทศทันที ผู้รับผิดชอบคือ กระทรวงการต่างประเทศ
๑๓.๑๒ จัดตั้งสํานักงานติดตามทรัพย์สินของชาติที่ถูกขโมย หรือลักลอบขายให้ชาวต่างชาติ
หากพิสูจน์ ท ราบหรื อตรวจพบ ให้ติ ด ตามกลั บมาสู่ภูมิลํ าเนาทัน ที โดยให้ประสานงานกั บสถานทู ต
ทุกประเทศ ให้ยึดถือเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในการรักษาสมบัติของชาติเป็นอุดมการณ์หลัก
๑๓.๑๓ จะเร่งรัดผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นรวมทั้งด้านการเมือง ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ และไม่ทําให้ประเทศชาติและประชาชนเสียเอกราชทางเศรษฐกิจในอนาคต สนับสนุน
ให้มีการตกลงหรือเจรจาทั้งระบบทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อคุ้มครองการลงทุนและผลประโยชน์ของคนไทย
ในด้านการค้า การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ของชาติไทย และด้านอื่น ๆ โดยทั่วกัน
๑๔. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและการพลังงาน
๑๔.๑ ภาระเร่งด่วนต้องแก้ไขพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจทุกฉบับ และออกพระราชกําหนด
สาธารณูปโภคทุกชนิดเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งรัฐต้องเป็นเจ้าของและขายให้กับเอกชนและชาวต่างชาติ
ส่วนที่แปรรูปไปแล้วให้จัดสรรงบประมาณซื้อคืนโดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการบริหารจัดการ
ถือเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานแห่งรัฐ โดยรัฐต้องเป็นผู้ลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ประชาชนต้องได้รับ การดูแลจากรัฐ เพราะผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งต้องรั บผิดชอบต่อประชาชน
เพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ
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๑๔.๒ จัด ตั้งสถาบัน วิจัย พัฒ นาพลัง งานทดแทนแห่งชาติโ ดยเฉพาะพลัง งานทดแทนน้ํามัน
ก๊าซธรรมชาติที่กําลังจะหมดไปหรือเกิด ปัญ หาขึ้น ระหว่างประเทศ การนําเข้าน้ํามันจะได้ไม่มีผลต่อ
การพัฒนาประเทศในอนาคต หากประเทศไทยวิจัยด้านพลังงานทดแทนสําเร็จและการลดต้นทุนก็เป็น
ปัจจัยสําคัญเช่นกัน
การผลิตเอทานอลจากอ้อย มันสําปะหลัง เพื่อลดต้นทุนการนําเข้าน้ํามัน จะเป็นการเพิ่มตลาด
สินค้าการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น โดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและเป็นเสรีการค้า และทําก๊าซธรรมชาติ
ทางท่ อ ไม่ ผูก ขาด จั ด ตั้ ง สถานีจ่ ายก๊ าซธรรมชาติเ อ็ น จี วีสํ า หรั บ รถขนส่ งรถบรรทุ ก ๑๐ ล้ อ ขึ้น ไป
รถทุกชนิดทั่วประเทศ
๑๔.๓ แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และออกพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ท้องถิ่นในระบบสหกรณ์แทน โดยเน้นพลังงานชีวมวล ชีวภาพ จัดตั้งทุกตําบล ประมาณ ๗,๐๐๐ แห่ง
ขนาด ๓๐ เมกะวัต ให้ป ระชาชนเป็ น เจ้าของโดยการถือ หุ้น สหกรณ์ ใช้พ ลั งงานธรรมชาติ เช่ น
ถ่านหิน วัสดุเหลือใช้ ขยะ แกลบ เหล้ามันสําปะหลัง ต้นจาก กะลามะพร้าว ต้นจัดแท่งจากวัชพืชนั้น ๆ
ที่ให้ความร้อนสูง
เพื่อให้เกิด การกระจายงานสู่ท้องถิ่น ทุกตําบล ประชาชนยังได้ผลประโยชน์จากการเข้าหุ้ น
จากการขายพลังงานไฟฟ้าประจําตําบล เพราะพลังงานเหล่านั้นเหลือใช้ภายในตําบลแล้วขายให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต ที่ยังต้องดูแลเขตเมืองใหญ่และเขตเทศบาลนครในตัวจังหวัดทุกจังหวัด
๑๔.๔ ขยายการบริการน้ํา ประปาเพื่ อการบริโ ภคให้ครบทุกครัว เรือน ยกเว้น บ้ านจั ดสรร
ในโครงการเอกชนฟรีสํ าหรั บเปิด ใช้น้ํ าครั้ ง แรก หากครัว เรื อนใดใช้ น้ําไม่ เกิน ๙๙ บาท ใช้ น้ําฟรี
คิดเฉพาะส่วนที่เกิน ๙๙ บาท
๑๔.๕ แก้ ไ ขการแปรรู ป องค์ ก ารโทรศั พ ท์ แ ละไปรษณี ย์ ออกพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
องค์การโทรศัพท์ส่วนท้องถิ่น จัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารแห่งชาติที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย
เน้นการใช้วัสดุภายในประเทศเป็นสําคัญ ค่าบริการนาทีละ ๔๕ สตางค์ สําหรับโทรทางไกล ในส่วนของ
โทรศัพท์พื้นฐานในเขตประเทศไทย ส่วนโทรต่างประเทศคิดตามสากลเหมือนนานาชาติ
๑๔.๖ จัดตั้งสํานักงานดูแลสวัสดิการประชาชนประจําท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน บริการดูแลสุขภาพอนามัย
การดําเนินชีวิต ดํารงชีวิตประจําวันในชุมชน ดูแลสุขอนามัยพื้นฐาน ป้องกันอันตรายจากโรคภัยหรือ
ภัยต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณที่อยู่อาศัยรอบบริเวณบ้าน น้ําเสีย ขยะ การเดินสายไฟ น้ําประปา ห้องน้ํา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

สาธารณะหมู่บ้าน จนถึงการเดินทางไปกลับในแต่ละวันของคนในปัจจุบัน เพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชน
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด โดยยึดถือหลักประชาชนคือ ศูนย์กลางในการพัฒนาทุกด้าน โดยรัฐต้อง
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการบริหารจัดการ
๑๔.๗ จัดตั้งสถาบัน วิจัย พัฒนาพลังงานพืชน้ํามันทดแทน เช่น สบู่ดํา ปาล์มน้ํามัน ละหุ่ง
ยูคาลิปตัส มะพร้าว ถั่วเหลือง อ้อย และอื่น ๆ เพื่อป้องกันการขาดแคลนในอนาคต
๑๔.๘ รัฐมีหน้าที่นํารายได้จากภาษีประชาชน รายได้จากการนําทรัพ ยากรธรรมชาติมาใช้
ในการลงทุน ที่ มีประโยชน์ มาจัดสรรงบประมาณจัด หาอาชีพ ฝึกอบรมอาชี พ ประกัน การทํ างาน
มาสร้า งสุ ขาสาธารณะ ลานจอดรถ ที่ อยู่ อาศัย สาธารณสุ ข สาธารณูป โภคของประชาชนทั่ ว ไป
เพราะประชาชนคือเจ้าของประเทศ ผู้อาสามาเป็นตัว แทนต้องเป็น ผู้เสีย สละ มีคุณ ธรรม จริย ธรรม
ในการทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองแทนประชาชน
๑๔.๙ เร่งออกพระราชกําหนดคุ้มครองอธิปไตยทางเศรษฐกิจ การเมือง และยุทธศาสตร์ของรัฐ
เพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติ รัฐจะต้องเป็นผู้ลงทุนธุรกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและเป็นผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ การเคหะที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง หรือบริษัท
ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารกิจการข้างต้นให้มารักษาผลประโยชน์แห่งรัฐ
๑๔.๑๐ ปฏิรูปสถาบันพลังงานปรมาณูเพื่อสินค้า นําแร่ยูเรเนี่ยมความเข้มข้นต่ํา เช่น ยูเรเนียม
๓๒๕ เข้ม ข้ น ๓% มาพั ฒ นาเป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า การถนอมอาหาร เพื่ อ ประหยัด และลดต้ น ทุ น
ในอนาคต
๑๔.๑๑ จัดตั้งสถาบันพลังงานจากธรรมชาติและยั่งยืน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานความร้อนจากใต้พื้นโลก พลังงานน้ํา เป็นต้น
๑๔.๑๒ ปฏิรูปการจัดเก็บภาษีน้ํามัน ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และอื่น ๆ เป็นต้น ยกเลิกค่าเอฟที
ยกเลิกกองทุนน้ํามัน ยกเลิกกฎหมายที่ทําให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ และกฎหมายใดให้ความคุ้มครอง
ประชาชนเร่งออกพระราชกําหนดคุ้มครองทันที โดยยึดหลักประชาชน คือ ต้นทุนในการบริหารจัดการ
ที่จะต้องคุ้มครอง
๑๕. นโยบายด้านสหกรณ์และเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕.๑ ปฏิรูประบบสหกรณ์โดยยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิม และเร่งออกพระราชกําหนด
จัดตั้งสหกรณ์ทุกหมู่บ้าน ทุกประเภท เช่น สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ผู้ปลูกยาง สหกรณ์พลังงาน เช่น น้ํามัน
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน สหกรณ์ผู้ปลูกข้าว สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพด สหกรณ์รับจ้าง สหกรณ์ประมง สหกรณ์
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สัตว์บก สัตว์ปีก สหกรณ์ผู้ปลูกผักสวนครัว สหกรณ์สมุนไพรพื้นบ้าน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกระบือ เป็นต้น
เพื่อสร้างความชอบธรรมในการสร้างรายได้ให้มีความเท่าเทียมกันในชุมชน ร่วมมือกันสร้าง ร่วมมือกัน
ดูแลปกป้องตนเอง โดยรัฐจะต้องจัดหางบประมาณให้เพียงพอและจะดําเนินการทันทีเมื่อพรรคเพื่อประชาชนไทย
ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล โดยจะจัดสรรให้สหกรณ์หมู่บ้านละ ๙ ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์ท้องถิ่นไทยก้าวสู่สังคม
สหกรณ์แบบเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕.๒ เร่งจัดตั้งสหกรณ์ต้นแบบรูปแบบใหม่ ในระบบเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้าน เป็นศูนย์ร่วมแรง
ร่วมคิด ร่ว มทํา ร่ว มใช้ ร่ว มจําหน่าย และร่วมกันซื้อในรูปแบบของชุมชน โดยใช้พืช สัตว์พื้น ฐาน
ในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยรัฐจะออกพระราชกําหนดคุ้มครองจัดสรรที่ทํากินให้เพียงพอครอบครัวละไม่เกิน
๑๕ ไร่
พรรคเพื่อประชาชนไทย ยึดถือหลักการพัฒนาระบบสหกรณ์ อุดมการณ์หลักในการพัฒนาแบบยั่งยืน
๑๕.๓ จั ด ตั้ ง สถาบั น จั ด การน้ํ า และฝนหลวงแห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น ขยายผล
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จัดให้มีหน่วยงานวิจัยพัฒนาระบบน้ําให้สมดุลกับธรรมชาติเมื่อเกิดสภาวะฝนแล้ง
และเร่งสร้างถังเก็บน้ําใต้ดินให้เป็นแหล่งน้ําในไร่นาของเกษตรกร ตามระบบเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่
ให้กระจายอย่างรวดเร็ว
๑๕.๔ เร่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน การปลูกต้นไม้ยืนต้นในดินเหลว การทําไร่สวนยางพารา
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ รวมถึงไม้ยืนต้นในที่ดินที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่หรือทํานาเพราะดินเหลว
เช่น ดินเค็ม ดินทราย สภาพดินลาดเทสูง
๑๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตพืชและสัตว์พื้นบ้านภายในเขตพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อป้องกัน
การตัดแต่งพันธุกรรมพืชและสัตว์ และป้องกันการอ้างสิทธิบัตรของนานาชาติ เลือกใช้ระบบให้เหมาะสม
โดยคํานึงถึงสภาพดิน สิ่งแวดล้อม และตลาด
๑๕.๖ จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การแปรรูปสิน ค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสิน ค้าเพื่อการบริโภคและการส่งออก เพื่อให้ทั่ว โลกยอมรับ
ในคุณภาพสินค้าไทย
๑๕.๗ จัดตั้งสถาบันส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรแห่งชาติ โดยให้สหกรณ์เข้าหุ้น คือ หุ้นใน
การบริหารจัดการ และรัฐต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําในวงเงินเพียงพอ
ใช้พัฒนาการเกษตรของประเทศ ส่วนสาขาอาชีพอื่น ๆ ที่อยู่ในชุมชนเมืองก็จะได้รับการสนับสนุนร่วมกัน
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๑๕.๘ จัดตั้งโครงการลดต้นทุนอย่างยั่งยืนและเพียงพอทุกครัวเรือน ปฏิรูปการใช้ชีวิตคนไทย
ทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นให้เข้าสู่การดําเนินชีวิตแบบไทย ๆ มีครอบครัวอบอุ่น สิ่งแวดล้อมที่ดี รักษาศีลธรรม
ใช้สิน ค้าที่ทําเองได้ ปลูกเองได้ แบบประหยัด สะดวก เช่น แชมพูจากมะกรูด น้ําปลา พืชสวนครัว
เช่น ข่า ตะไคร้ ใบโหระพา กระเพรา กล้ว ย มะละกอ ตําลึง มะพร้าว มะนาว ผักบุ้ง แตงกวา
คะน้า หอม สะระแหน่ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นบ้าน หมู ๒ ตัว ไว้คอยกินเศษอาหาร เป็นต้น
ปลอดภั ย จากสารเคมี ปุ๋ย หมั ก ทํ า เอง ซื้ อ เฉพาะสิ่ ง ที่ จํ า เป็ น ที่ ส ามารถทํ า เองได้ บางสิ่ ง ก็
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านในสิ่งที่ตนเองไม่มี
๑๕.๙ สนับสนุนการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อให้
เป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลัก ดําเนินการผ่านสหกรณ์ประจําหมู่บ้าน โดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
๑๕.๑๐ ปฏิรูประบบการบริหารพัฒนาประเทศ ให้เป็นมหาอํานาจโลกด้านเศรษฐกิจพอเพีย ง
ต้น แบบ สิท ธิความเป็น เจ้าของในอสังหาริมทรัพ ย์ต้องเป็นชาวไทยเท่านั้น ห้ามโอนกรรมสิท ธิ์ให้กับ
ชาวต่างชาติ ที่ดินว่างเปล่า เกาะ แก่ง แม่น้ําในทะเล เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐห้ามออกเอกสารสิทธิให้กับ
เอกชนและชาวต่างชาติ หากผู้ใดครอบครองที่ดิน เกินกฎหมายกําหนดรัฐจะออกเป็น พัน ธบัตรซื้อคืน
จากเจ้าของที่ครอบครองโดยคิด ดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๕% ต่อปี เพื่อนําที่ดิน ส่วนที่เกินมาจัดสรรในรูป
สหกรณ์ให้กับประชาชนผู้ไม่มีที่ดินทํากินครอบครัวละไม่เกิน ๑๕ ไร่ ห้ามจําหน่ายจ่ายโอน เพราะรัฐมี
สถาบัน สนับ สนุ นการเกษตรอยู่แ ล้ ว หากแปลงใดไม่ทํ า ประโยชน์ รัฐ จะนํา ไปให้ ผู้ที่ ไ ม่ มีที่ ดิ น ทํ า กิ น
ทําประโยชน์ต่อไป
๑๕.๑๑ เร่ ง ออกพระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดเขตการใช้ พื้ น ที่ ดิ น ของประเทศที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจํ า กั ด
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกําหนดให้แบ่งเขตพื้นที่ ดังนี้
- พื้นที่สําหรับการเกษตรกรรม
- พื้นที่พาณิชยกรรม
- พื้นที่อุตสาหกรรม
- พื้นที่อยู่อาศัย
- พื้นที่การศึกษาและศาสนา
- พื้นที่อื่น ๆ
กําหนดกรอบการพัฒนาภายในเขตของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม
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๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

๑๕.๑๒ ปฏิรูปส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยจิตวิญญาณในการพัฒนาและปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังในอนาคต โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจไปให้สหกรณ์อย่างแท้จริง แผนพัฒนาการผลิตเป็นของเกษตรกร การจัดสรรงบประมาณ
ต้องเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรและมาจากสมาชิกท้องถิ่นของสหกรณ์ และรัฐบาลจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและราคาให้เกษตรกรได้ทราบตลอดเวลา
๑๕.๑๓ สร้างโครงการปรับเปลี่ยนนิสัยการบริโภคของคนไทยทุกระดับ ลดความคิดบริโภคนิยม
และทําลายสภาพแวดล้อมและเป็นอุปสรรคสําหรับการฟื้นฟูเกษตรธรรมชาติ เน้นการส่งเสริมการใช้ชีวิต
แบบเรียบง่าย ประหยัดของคนในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการนําไปสู่การดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวิธีทางที่ให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง
๑๕.๑๔ จัดตั้งสถาบันพัฒนาสินค้าไทยภายใต้เครื่องหมายการค้าของไทย เพื่อสร้างฐานตลาด
ระยะยาวโดยเฉพาะอาหารฮาลาลสําหรับคนตะวันออกกลาง ลดและขจัด อุปสรรคทางการค้า และ
ตั้งคณะผู้แทนการค้าศึกษาตลาดและการวิจัย
๑๕.๑๕ จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับสหกรณ์หมู่บ้านสําหรับสมาชิกสหกรณ์หรือประชาชนทั่วไป
เป็นโครงการชุมชนแบบพอเพียง เช่น
- โครงการพลังงานทดแทน เช่น กลุ่มปลูก สบู่ดํา เพื่อสกัดน้ํามันทดแทนน้ํามันดีเซล
กลุ่มปลูกละหุ่ง ถั่วเหลือง เป็นต้น
- โครงการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น กลุ่มปลูกเพื่อการค้าและเพื่อการบริโภค
- โครงการแปรรูป ผลิต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อการบริ โ ภค เช่น โรงงานน้ํ า ตาลชุม ชน
โรงน้ําแข็ง โรงงานน้ําดื่ม โรงงานทําไม้กวาด โรงงานทําธูปหอม เป็นต้น
- โครงการแรงงานฝีมือ เช่น กลุ่มช่างไม้ กลุ่มเครื่องจักสาน กลุ่มปั้นหม้อ กลุ่มปั้นเตาอั้งโล่
กลุ่มตีเหล็ก เป็นต้น
- โครงการทุนสวัสดิการชีวิต เช่น กองทุนยา ธนาคารสุขภาพ กลุ่มผู้ดูแลผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม กลุ่มฌาปนกิจ ธนาคารชีวิต สวัสดิการหมู่บ้านบริการเมื่อเจ็บป่วย
- โครงการทุ น อุ ต สาหกรรมชุ ม ชน เช่ น กลุ่ ม แปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน โรงงานยางพาราในชุมชน โรงซ่อมมอเตอร์ไซด์ กลุ่มโรงสีชุมชน
โรงซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น
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โดยรัฐจะจัด เจ้าหน้าที่ผู้ชํานาญการไว้ค อยดูแลและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ให้เพีย งพอ
ยึด ถือเป็น รากฐานยุท ธศาสตร์หลักในการพัฒนาและเป็น อุด มการณ์หลักของพรรคเพื่อประชาชนไทย
ที่จะนําพาสังคมไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
๑๖. นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรม
๑๖.๑ ป้องกันและแก้ไขเหตุแ ห่งความไม่เป็นธรรมในสังคมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ร ะดับท้องถิ่น
จนกระทั่งถึงระดับชาติ พร้อมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกหมู่เหล่า
๑๖.๒ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
๑๖.๓ ให้สิทธิเสรีภาพประชาชนในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบศาสนพิธีที่ประชาชน
เลื่อมใสศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ และให้สถาบันทั้งหลายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง
๑๖.๔ ส่ ง เสริ ม ให้ ศ าสนาทุ ก ศาสนามี ธ นาคารบุ ญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ศาสนามี ทุ น สํ า หรั บ
การพัฒนาศาสนาให้ยั่งยืนและดําเนินกิจกรรมส่งเสริมศาสนาทุกศาสนา
ข้อบังคับพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคเพื่อประชาชนไทย
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติเอกฉันท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทาง
และหลัก เกณฑ์ในการบริ หารพรรค และการดํา เนิ น กิจ การทางการเมื องของพรรคให้ สอดคล้อ งกั บ
พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคเพื่อประชาชนไทย พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคเพื่อประชาชนไทย” ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า
“พ.ป.ท.” เขีย นเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE PARTY FOR THAI PEOPLE” ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า
“P.T.P.”

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรค ความหมาย และตรายาง
(๑) พรรคเพื่อประชาชนไทย ใช้เครื่องหมาย วงกลมซ้อนกัน ๒ วง วงกลมด้านนอกพื้น
สีน้ําเงิน ด้านบนมีอักษรภาษาไทยว่า “พรรคเพื่อประชาชนไทย” และด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า
“THE PARTY FOR THAI PEOPLE” ทั้งอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีสีข าว วงกลมด้านใน
มีพื้นสีขาวเส้นวงรอบนอกสีแดงภายในมีหลักศิลาจารึกสีทอง ด้านในหลักศิลามีชื่อย่อพรรคเพื่อประชาชนไทย
“พ.ป.ท.” ด้านล่างฐานศิลามีตัวเลขอารบิค 2554 ล้อมรอบด้วยมือจับประสานกัน ๔ ด้าน ดังรูป

โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
(๑.๑) ศิ ล า มาจากคํ า ว่ า ศี ล แปลว่ า ความปกติ ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ที่ ดี ง าม ศิ ล า
จึงหมายความถึง ความแข็งแกร่ง มั่นคงถาวร สงบเยือกเย็น เปรียบเสมือนบุคคลที่มีความเข้มแข็ง
อดทน มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสงบสุขเป็นปกติ
(๑.๒) ศิ ล าสี ท อง หมายถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง สว่ า ง โปร่ ง ใส ดั ง คํ า กล่ า วที่ ว่ า
“เมื่อฟ้าสีทองผ่องอําไพ ประชาชนไทยต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน”
(๑.๓) อักษรย่อ พ.ป.ท. สีแดง หมายถึง ประชาชนเป็นผู้มีอํานาจอย่างแท้จริง อํานาจ
ที่ถูกต้องเที่ยงธรรม และประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
(๑.๔) 2554 หมายถึง ปีที่ก่อตั้งพรรคเพื่อประชาชนไทย
(๑.๕) สั ญ ลั ก ษณ์ มื อ จั บ ๔ คู่ ๘ มื อ หมายถึ ง ประชาชนไทยทั้ ง ๔ ภู มิ ภ าค
มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน เป็นพลังที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
(๑.๖) สีขาว หมายถึง จิตใจผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ
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(๑.๗) สีแดง หมายถึง แผ่นดินไทยซึ่งเป็นของประชาชนไทยทุกคน
(๑.๘) สีน้ําเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
(๒) ตรายางเครื่ องหมายสํ าหรับ ประทับ รับ รองเอกสารของพรรค เป็ น เครื่อ งหมายย่ อใน
ลักษณะเดียวกันตาม (๑) แต่ใช้สีเดียวกันล้วน ดังภาพ

ข้อ ๕ สํา นัก งานใหญ่ตั้ ง อยู่ ณ บ้า นเลขที่ ๔๐/๓๒๗๔ หมู่บ้ า นพฤกษา B หมู่ ที่ ๕
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐
ข้อ ๖ สาขาพรรคเพื่อ ประชาชนไทยที่ ได้รั บอนุมั ติให้จั ด ตั้ง ณ ที่ใ ดให้เ รีย กว่า “พรรค
เพื่อประชาชนไทย สาขา ...” โดยจะมีชื่อใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
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ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรค ให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเอง พร้อมด้วย
เอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรค
การเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกต่อคณะกรรมการการบริหารพรรคพิจารณา
พร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือ มีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัดค้าน ให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค แล้วแต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ
ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดค้านหรือไม่
ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ ถือว่าสมบูร ณ์ เมื่ อได้ยื่น ใบลาออกต่ อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ้ า สมาชิ ก ผู้ นั้ น ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยมติของพรรค ต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

คัดค้านว่า มติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่า มติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมาชิกให้มีจํานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมีที่อยู่
ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรค ให้เป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้ง
ทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิท ธิได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็น ผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรคและอุดมการณ์ของ
พรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็น ผู้ที่มีความรู้ มีอุด มการณ์อย่างแรงกล้า และยึด มั่นแนวทางของพรรค ศึกษา
อย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตําหนิจากคณะกรรมการบริหาร
พรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
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ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรคด้วยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นินทา ให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาท
ทางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศ ตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกพรรค ให้มีสมรรถภาพต่อการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการความคุ้มครองสมาชิกของพรรคจากอิทธิพล อํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพ
ให้กับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรค
เป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมือง
แก่สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็น การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิก และประชาชน
โดยทั่ ว ไปอั น จะส่ ง ผลให้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเป็น ที่ศรัท ธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงกําหนดแนวทางการให้
ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ
เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางด้านการเมือ ง เศรษฐกิจ และสังคม
เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขา
ยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะส่งเสริม และสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พงึ มี
(๔) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง หรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
(๕) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิก และประชาชนทั่ว ไปได้เข้าชมหรือเข้าฟังการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรค
ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคณ
ุ ภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนดวินัย ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึด มั่น
ในอุดมการณ์ของพรรค และไม่ฝ่าฝืน ต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคไปแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิ กพรรค กรรมการบริ ห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้ อ งไม่ โ จมตี ห รื อ
วิพากษ์วิจารณ์สมาชิกด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิด
และไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ ต้องรีบแจ้ง
ให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืน กฎหมาย
ของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
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(๖) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พึงนําความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีวิตด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้น ในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละและให้ความรู้
ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๑๙ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรค ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรค โดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัว หน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรค
ในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงถึง ความอาวุโ สทางการเมือง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียสละให้กับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จาํ นวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ ส มาชิ ก ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ เ ป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ สมาชิ ก เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กเป็ น
กรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อ
กับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพ ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค
สิ้นสุดลงทั้งคณะ
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(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรค
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรค
ลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ หรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัวหน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พ้นจากตําแหน่ง อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพ
ของพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรค ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค และ
ข้อบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมือง และผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งใช้เกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรรเป็นเงิน
รวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมือง เสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร แบบแบ่ง เขตการเลือกตั้ง
ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จั ด สรรตามข้ อ (๑) และ (๒) ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ ของพรรค
คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของพรรคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ
ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใดของพรรค และสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาและลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่งตั้ง และถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรค และคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) แต่งตั้ง หรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผู้อํานวยการสํานักงานใหญ่พรรค รองโฆษกพรรค
ผู้ช่วยเหรัญญิก ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานใหญ่พรรค หรือตําแหน่ง อื่นตามที่เห็นสมควร
(๑๕) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค และผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๖) อํา นาจหน้ าที่ อื่ น ที่ คณะกรรมการบริห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ง ไม่ขั ด ต่ อ กฎหมายและ
กฎ ระเบียบพรรค
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หน้า ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็น ผู้เรีย กประชุมใหญ่พ รรค ตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรค และเป็นประธานที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได้ โดยความเห็ นชอบของกรรมการบริ หารพรรคไม่ น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัว หน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกพรรคมีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และ
งบการเงินของพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจากสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรค และแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับการเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิ จ ารณาส่ ง ผู้ ส มั ค รรั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรค การเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้เป็นที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
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ข้อ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่
ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัด ตั้งสาขาพรรค รวบรวมสมาชิกพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรค
ต่อสํานักงานใหญ่พรรค เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม
(๑) ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือ
แจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา
พรรคเป็นครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแล้ว ให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมือง
ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุม
เพื่อจัดตั้งสาขาพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ข้อ ๓๐ ให้ มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภู มิ ลํ า เนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
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ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสี่ ปี แต่ เ มื่ อ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
ตามวาระแล้ว มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค และ
ให้ลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลําดับแรก แล้วเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขา
พรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า
สิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนิน การให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรคการเมือง กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรค เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัด ทํา แผนงาน โครงการ และรายงานผลการบริห ารงานของสาขาพรรค เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็นผู้แทนสาขาพรรค และเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค
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(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรีย กประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเป็นประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และ
เป็นประธานในที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจัด ตั้งขึ้ น เพื่อขอให้มีการทบทวนมติ ในกรณีที่ มีค วามจํ าเป็น แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เ กินสามวั น
ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้น มีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเป็นในการดําเนินการทางการเมือง ให้มีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได้ โดยความเห็ น ชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมายให้
ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุก ารสาขาพรรคมีอํ านาจหน้ าที่ รับผิ ด ชอบตามที่ เลขานุก ารสาขาพรรคหรื อ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมรายรับ-รายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน
และงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รบั ผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง หรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พ้ น จากตํ า แหน่ ง อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติห น้ า ที่ ต่ อ ไป จนกว่ า นายทะเบี ย นการเมื อ งจะตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ประธานสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น
เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมายให้
รองประธานสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่พรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปีและ
รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
การประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค จํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้ง หมดที่ มี อยู่ หรือ ไม่ น้ อยกว่ าสองพั น คน แล้ ว แต่ จํา นวนใดจะน้ อยกว่ า กัน มีสิ ท ธิเ ข้า ชื่ อกั น ให้ มี
การประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค
ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๒ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๑ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะ
เป็นองค์ประชุม
การลงมติ ให้ถื อเสี ย งข้ างมากของสมาชิ กที่ม าประชุม ในกรณีที่มี เสีย งเท่ ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลําดับต้นไม่มาประชุม ให้รองหัวหน้าพรรค
ลํา ดั บถั ด มาทํ า หน้า ที่ แ ทน ถ้า รองหั ว หน้า พรรคไม่ อยู่ ใ นที่ป ระชุม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุ มเลือ กกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็น ประธาน และให้ เลขาธิก ารพรรคทํ าหน้า ที่เ ลขานุ การ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิการพรรค หรือ
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้ งหัว หน้าพรรค รองหั ว หน้า พรรค เลขาธิ การพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ได้ดําเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม
ของประชาชนในทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือ
ตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๔ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่ าวเรีย กประชุมใหญ่ ทุกคราว ให้หัว หน้ าพรรคแจ้ งกําหนดการประชุ ม
ให้สมาชิกพรรคทราบล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน โดยให้ร ะบุวัน เวลา สถานที่ และระเบีย บวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้าพรรค
เป็นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรีย กประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ต ามความจําเป็นหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดร่ว มกัน ขอให้เปิด ประชุมเป็น พิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษจะต้องมีวาระ หรือประเด็น ที่
จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมี กรรมการบริ หารพรรคมาประชุ ม
ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ งของจํา นวนคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ มีอ ยู่ใ นขณะนั้ น จึ งจะเป็น องค์ป ระชุ ม
ให้หัวหน้าพรรคเป็น ประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้
รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค คนใดคนหนึ่ง
ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีข องพรรค และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แ ทนราษฎร ไม่ว่า
จะเป็น การเลือกตั้งทั่ว ไปหรือการเลือกตั้ง แทนตําแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัด ให้ มี
การประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อให้ความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชี
รายชื่อในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่ว มประชุม กรณีที่มีเสีย งเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุ ม ให้รองประธานสาขาพรรคทํา หน้า ที่แ ทน ถ้า รองประธานสาขาพรรคไม่ม าหรือ ไม่อ ยู่
ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
และให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคหรือกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คํ า บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให้ ป ระธานสาขาพรรค
แจ้งกําหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่
ประชุม และระเบียบวาระการประชุมด้วย
ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน และประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็น หรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นกรณีพิเศษ ในการขอให้มี
การประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะเรียกประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานสาขาพรรค
เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองประธานสาขาพรรค
ทําหน้าที่แทน และให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรค และสาขาพรรค
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่น ใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ข องพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญ ชี
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ให้ประธานสาขาพรรคจัดให้มีการทําบัญชีของสาขาพรรคและ
รับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคและบัญชีของสาขาพรรค ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง สมบูรณ์โดยครบถ้วน บัญชีตาม
(๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น
บัญ ชีต าม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แ ล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน สิ้น เดือ น
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรค การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรค และการบริจาคแก่พรรค
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์สิ น หรือ ประโยชน์อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ได้ จ ากการบริจ าค
แก่พรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบํารุงพรรคประจําปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พรรค ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทํา หรือละเว้นการกระทําอันควรแก่
การลงโทษ ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรค มีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๒ แล้ว ให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรค
มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้น พร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่งตั้ง กรรมการหรื อสมาชิ กไม่เกิ น กว่า ห้าคน เป็น กรรมการพิจารณาเสนอความเห็ น
ต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โ อกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
ยกข้อกล่าวหา
ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่า ควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้นจากสมาชิกพรรคกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคจะทําได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคเพื่อประชาชนไทยต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรค
ที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชนไทย
คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อประชาชนไทย จํานวนทั้งสิ้น ๑๔ คน คือ
๑. นายดิเรก กลิ่นจันทร์
หัวหน้าพรรค
๒. นายอรุณ อัครวโรทัย
รองหัวหน้าพรรค
๓. นายอัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์
รองหัวหน้าพรรค
๔. นายวิชัย อุดมสมบูรณ์ดี
รองหัวหน้าพรรค
๕. นายยุทธนา นามแสน
รองหัวหน้าพรรค
๖. นายวีระวัฒน์ สุวรรณปรีชา
เลขาธิการพรรค
๗. นายสงวน มั่งมูล
รองเลขาธิการพรรค
๘. นางดาราวัลย์ อินทราทิพย์
เหรัญญิกพรรค
๙. นางอิสรา พรสุรัตน์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๖ ง

หน้า ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐. นางสาวปรียาภรณ์ พูลศิริมัทนาพร
๑๑. นางประภาศรี อินทราทิพย์
๑๒. นางบังอร วุฒิกุลศักดิ์สิทธิ์
๑๓. นายสมัชชา ปุริสาย
๑๔. นายมานพ ปานช้าง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

