นโยบายพรรคพลังงานไทย Thai Energy Party (TE.) ชื่อยอภาษาไทย “พพท”

สโลแกน “ ทวงคืนพลังงานไทยใหไทยทุกคน
นธรรม""
ที่ใดไมเปนธรรม ที่นั่นตองเปนธรรม
วิสัยทัศน& “ราคาพลั
ราคาพลังงานถูก ลูกหลานจบตรี มีที่ทํากิน หนี้สินหมดไป ทั่วไทยเปนธรรม
นโยบายพรรค และพันธกิจ
นําทรัพยากรแผนดินที่เปนทรัพย&สมบัติของคนไทยทุกคนมาจัดสรรอยางเปนธรรมเพื่อคนไทย
ทุกคน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนไทย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรัก ชาติ เสีย สละ ชวยเหลือ
เกื้อ กูล กัน มีเมตตาธรรม

ไมเบี ยดเบียนกัน และรวมกันดูแ ลทรัพยากร

ของประเทศ ทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย& ดูแลสังคม ลดความเหลื่อมล้ํา ขจัดหนี้สิน สรางความ
ยุติธรรมและปลอดภัยในสังคม

และรวมกันพัฒนาระบบประชาธิปไตย

ใหเปนการปกครองโดย

ประชาชน เพื่อประชาชนอยางแทจริง
นโยบายแบงเปนเจ็ดดาน
1 ดานเศรษฐกิจ
1.1ดานพลั
งงาน
1.1
1.1.1 แกไขกฎหมายป9โตรเลี่ยม แกไขกฎหมาย ไมเปนธรรม ที่เกี่ยวของกับพลังงาน และ
ผลประโยชน&ทับซอนของ เจาหนาที่รัฐ เชน แกไขสัญญาสัมปทานของแหลงพลังงานไทยทุกแหลง
ใหรัฐบาลไดรับสัดสวนมากกวาผูรับสัมปทาน โดยถือวาสัญญาที่เคยทําไวกับรัฐบาลเกาเปนสัญญาที่
ไมเปนธรรม ขัดตอ สนธิสัญญาระหวาง ประเทศ ในเรื่องการ ใชประโยชน& จากทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศนั้นๆ
1.1.2 ใหประชาชนเขารวมตรวจสอบปริมาณ การขุดเจาะน้ํามันดิบและก>าซธรรมชาติ มี
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สวนรวมในการ บริหารจัดการ

และ การไดใชประโยชน&จากแหลงทรัพยากรของประเทศ อยางเปน

ธรรม
1.1.3 กําหนดเพิ่มภาษีสงออกน้ํามันดิบ เพื่อใหประเทศไดประโยชน&มากขึ้น
1.1.4 สงเสริมสนับสนุนพลังงงานทดแทน ประชาชนผลิตก>าซธรรมชาติใชเองได และ
รถยนต&ไฟฟSาตองเปน วาระแหงชาติ
1.1.5 ประชาชนไดใชพลังงานราคาถูก
1.2 แกไขปUญหาหนี้สิน ตั้งกองทุนแกปUญหาหนี้ นอกระบบ แกปUญหาหนี้สินภาคประชาชน ผูใช
แรงงาน ครู ตํารวจ ทหาร
1.3

ตั้งกองทุน ใหกูดอกเบี้ยต่ํา เพื่อการประกอบธุรกิจ

1.4 ดานเกษตร และที่ทํากินของเกษตรกร
- ยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ ทั้งมูลคา และคุณภาพ ปริมาณ สนับสนุนและ
สงเสริม สินคา OTOP
- พัฒนาการขนสงทางอากาศที่ไมผูกขาด เพื่อลดคาใชจายในการสงออก สินคาเกษตร
- พัฒนาระบบชลประทานใหเพียงพอตอการเกษตรและปSองกันน้ําทวม
- มอบที่ทํากินในครอบครัวที่ไมมีอาชีพครอบครัวละ 10 ไร หามซื้อขาย
1.5 ดานการคาตางประเทศ สนับสนุน การสงออก และการทองเที่ยวไทย
2 ดานสังคม สาธารณสุข และการศึกษา
2.1 ปฏิรูปการศึกษา ปฎิรูปคนไทย ปฏิรูปประชาชน

เปนวาระแหงชาติ

ไทยคู คุณธรรมและจริยธรรม มีศักยภาพ และคุณภาพ ไมตองเสียคาใชจาย โดย
2.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพมนุษยแหงชาติ
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สงเสริมการศึกษา

2.1. 2 จัด ฟรีทีวี สรางกระแสรักชาติ
กชาติเสียสละ ติดอาวุธทางปUญญา ใหประชาชน ไมสรางความ
แตกแยก
2.1.3 วางระบบ ใหเด็กไมตองกวดวิชามาก และ เรียนอยางมีความสุข เด็กไทยไดเรียนใกลบาน อยาง
มีคุณภาพ โดยใช ระบบเทคโนโลยีชวยในการพัฒนาการศึกษา
2.1.4 แกไขโครงสรางหลักสูตรการเรียน การสอน

มีหลักสูตรแกนกลาง และมีหลักสูตรใหเลือกเสรี

สายอาชีพไมจําเปนตองเรียนวิชาสายสามัญ จํานวนมาก สรางสายวิชาชีพที่มีคุณภาพใหเพียงพอตอ
ตลาดแรงงาน
2.1.5 สงเสริมเด็กนักเรียนหนึ่งตําบลหนึ่งนักเรียนทุน
2.1.6 ไมนํามหาวิทยาลัย และโรงเรียน ออกนอกระบบ
2.1.7 ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขาสูระดับชั้นๆตางที่ไมตองใชเงินมาก ไมแขงขันมาก
2.1.8 ปรับกระบวนการประเมินคุณภาพครู และพัฒนาคุณภาพ ครู โดยใชเทคโนโลยี่ชวย
2.1.9

ดูแลสื่อที่มีผลกระทบตอเยาวชน และขอพื้นที่ดีๆทางสังคมใหเด็กเยาวชน ลดพื้นที่เสี่ยง

ควบคุมสื่อไมดี และยาเสพติด
2.1.10ให โอกาสทางการศึกษาแกบุตรหลานคนพิการ ดอยโอกาส ครอบครัวคนยากจน แรงงาน
คาแรงต่ํา อยางเต็มที่
2.2. สาธารณะสุข การรักษามีคุณภาพ

ทั่วถึง เปนธรรม สานตอนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค

เนนการปSองกันมากกวาการรักษา
2.3 สังคมปลอดภัย ไรยาเสพติด ขจัดปUญหายาเสพติดใหหมดไปภายในหนึ่งป^
3 ดานการเมือง ปฏิรูประบบการเมือง
3.1 แยกอํานาจบริหารออกจาก นิติบัญญัติ

เลือกตั้งนายก และ ครม.
ครม.โดยตรง ที่มา

องค&กรอิสระ ตองใหผูแทนศาสนา และ ประชาชน รวมกันเลือก
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3.2 ใหคนดีเขาสูอํานาจ ป9ดกั้นคนโกง โดยตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุง เกณฑ&การเลือกตั้ง
ปรับระบบการลงคะแนนใหม
ประชาชนรวมตรวจสอบ มี พรบ.

ใชเงินนอยๆ ในการเลือกตั้งสนับสนุนงบประมาณใหเครือขายภาค
ศาลเลือกตั้ง เพื่อปSองกันการโกงคะแนน มีการลงเลขบัตร

ประชาชนผูเลือกตั้ง ในใบลงคะแนนทุกใบกันบัตรผี (เหมือนในสิงคโปร&)
สิทธิ์ขายเสียง หามเลนการเมืองตลอดชีวิต
3.3 สงเสริมการเมืองภาคพลเมือง

รวมถึงเครือญาติ

ใครโกงการเลือกตั้งหรือซื้อ

ที่ปรึกษา

การรวมตัวของประชาชน รัฐบาลเงา มีกองทุน

สนับ สนุนภาคประชาสังคม และสถานที่ ราชการหนวยงานรัฐ สนับสนุนการพัฒนาการเมือง การ
สนับสนุน สื่อของรัฐ ตางๆ และงบประมาณแผนดิน ใหประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย สภา
พัฒนาการเมือง พ.ศ. 2550 สนับสนุนใหเครือขายประชาชนมีความเขมแข็ง ทางการเมือง เชนสภา
ประชาชน ทั่วประเทศ
3.4 รัฐบาลประกาศใหทุกหนวยงานรัฐรวมทั้งองค&กรอิสระ และ กระบวนการยุตธิ รรม เพิม่
กลไกการมีสวนรวมของ ประชาชนในการ ตรวจสอบ องค&กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ กกต.
ป.ป.ช.

และผูตรวจการแผนดิน กระบวนการยุติธรรม มีธรรมภิบาลตั้งแตระดับบน-ลางในทุก

หนวยงานของรัฐ ใชตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ในหนวยงานของรัฐ
3.5 สนับสนุนการกระจายอํานาจสูภูมิภาค โดยใหประชาชนมีสวนรวม ในการดําเนินการ
ทั้งงบประมาณ และ อํานาจ ลดอํานาจสวนกลาง เพิ่มอํานาจประชาชน และทองถิ่น
3.6

เรงออกกฎหมายผลประโยชน&ขัดกันของขาราชการระดับสูงและนัก การเมือง

กฎหมายฟอกเงิน
4 ปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม ศาล ตํารวจ เรือนจํา อัยการ กฎหมาย

มีคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 84 มีภาคประชาชนรวมดวย มีระบบลูกขุนในการตัดสิน ยกเลิก
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กฎหมาย ละเมิดสิทธิ ประชาชน กฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ

ที่มาของตัวแทนองค&กรเหลานี้ ตอง

เปนคนดีประวัติทํา ความดี ไมมีประวัติเสียหาย มีประชาชนรวมตรวจสอบ
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ปUญหาสามจังหวัดภาคใต

โดยใชนโยบาย เขาใจ เขาถึง พัฒนาโดยจะพิจารณาการเปนเขต

ปกครอง พิเศษ เหมือน กทม. เพื่อใหมีการเลือกตั้ง ทองถิ่น เพื่อแกปUญหา 3 จังหวัดชายแดนใต
6 สาธารณูปโภค และดานโครงสรางพื
และดานโครงสรางพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ
- คาโดยสารลดราคาลงครึ่งหนึ่ง เด็กนักเรียนและคนชราขึ้นรถเมล& ที่มีคุณภาพฟรี
- ปรับปรุงเสนทางเดินรถในเมืองใหญ มิใหทับซอนกัน ขจัดมาเฟ^ยคุมคิวรถตู วินมอเตอร&ไซด&
- สรางรถไฟฟSาใหครอบคลุม ในกรุงเทพและปริมณฑลาภายใน 3 ป^
- สรางรถไฟฟSาความเร็วสูงเชื่อมตอกรุงเทพ ไปสายเหนือ อิสาน ใต ตะวันออก ภายใน หาป^
- สรางรถไฟฟSารางคูและรถไฟฟSาดวนทั่วประเทศ
- ศึกษาขั้นสุดทายโครงการขุดคลองคอดกระ
- สวัสดิการตางๆ เชน แท็กซี่คันแรก ฟรีดาวน&

นโยบายอื่นๆ เพื่อนๆชวยกันเสนอแนะ และใหความเห็นคะ
นโยบายพรรคพลังงานไทย Thai Energy Party (TE.)
ที่อยู สาขาพรรค
เบอร&โทร 0894418226,0890164450
fax 027637722
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