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วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จสมบูรณ์ ได้ เนื่ องด้วยความกรุ ณาจากบุคคลสําคัญหลายท่าน
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ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณหัวหน้าพรรค และนายทะเบียนพรรคการเมืองทุกท่านที่กรุ ณาสละ
เวลาอันมีค่าให้ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์ และได้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์อย่า งมากต่ อการทํา
วิท ยานิ พนธ์ ฉ บับ นี้ และขอขอบคุ ณ คุ ณนันทวรรณ พงศ์อุดม พนัก งานการเลื อกตั้ง , คุ ณปรี ดา
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
พรรคการเมื อ งถื อ ว่ า เป็ นสถาบัน ที่ สํ า คัญ อี ก สถาบัน หนึ่ งในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย พรรคการเมืองเป็ นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความคิดความเชื่อในทางเดียวกัน และ
มีบทบาทตั้งแต่การคัดเลื อกบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง รวมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาล หรื อเป็ นฝ่ าย
ค้านคอยตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังมีส่วนในการส่ งเสริ มและ
พัฒนาความรู ้ความเข้าใจในด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองไทยยังถือว่ามีช่วงเวลาในการพัฒนาที่ไม่ยาวมากนักและขาด
ความต่อเนื่ อง สอดคล้องกับระบอบประชาธิ ปไตยที่ขาดความต่อเนื่องเช่นกัน นัน่ คือ บางช่วงห้าม
จัดตั้งพรรคการเมือง บางช่วงก็เป็ นการเมืองแบบเผด็จการ
แนวความคิ ด เกี่ ย วกับ พรรคการเมื อ งเริ่ ม เข้า สู่ ป ระเทศไทยก่ อ นการเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ. 2475 กล่ า วคื อ ในสมัย รั ช กาลที่ 6 พระองค์ ไ ด้ท รงจัด ตั้ง เมื อ งทดลอง
ประชาธิ ปไตยที่เรี ยกว่าดุสิตธานี ข้ ึน และได้สาธิ ตการมีพรรคการเมืองโดยจัดตั้งพรรคโบว์แดงและ
พรรคโบว์น้ าํ เงิ น ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 คณะราษฎร์ ได้นาํ การ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยที่มีสถาบันสําคัญอย่างรัฐสภามาใช้ในประเทศไทย ลักษณะดังกล่าว
นี้เป็ นการนําแนวคิดการปกครองแบบตะวันตกมาใช้กบั สังคมไทย ในขณะที่คนส่ วนใหญ่น้ นั ยังไม่
สนใจการเมื อง ยัง ไม่ พร้ อมต่อการเปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว จึง ส่ ง ผลให้อาํ นาจตกอยู่ก ับ คณะ
ราษฎร์ สํา หรั บ สถาบันที่ สําคัญอี ก อย่างหนึ่ ง ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอย่า งพรรค
การเมื อ งนั้น ก็ ย งั ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ มี ก ารจัด ตั้ง ขึ้ น จนถึ ง ปี พ.ศ. 2489 ที่ มี ก ารประกาศใช้
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 3 จึงได้อนุ ญาตให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้ น เป็ น
เวลานานถึ ง 14 ปี นับ ตั้ง แต่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครอง แต่ใ นช่ วงนั้นก็ ย งั ไม่ ไ ด้มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองออกมารองรับ ส่ วนพรรคการเมืองที่ถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็ นทางการ
ตามกฎหมายพรรคการเมืองนั้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ซึ่ งเป็ นปี ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
พรรคการเมืองฉบับแรกนัน่ คือ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ซึ่ งออกตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2495 (บุญสม วิลาศนิศากร, 2545: 1-2)
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ตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475
จวบจนถึ งปั จจุบนั ได้มีการตรากฎหมายพรรคการเมือง ในรู ปของพระราชบัญญัติพรรคการเมือง
ขึ้นใช้แล้ว 6 ฉบับ คือ
1. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498
2. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511
3. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517
4. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
การประกาศใช้รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 นั้น มีการให้ความสําคัญกับบทบาทของพรรคการเมืองอย่างมาก ด้วยการ
ให้ความสนับสนุนพรรคการเมืองทั้งด้านการจัดตั้งและด้านการเงิน การดํารงอยูข่ องพรรค แม้พรรค
จะไม่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งหรื อไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรก็ตาม รวมถึงการสนับสนุนให้พรรค
มี บทบาทในการดําเนิ นกิ จกรรมด้า นอื่นนอกเหนื อจากการเลื อกตั้ง และการสนับ สนุ นให้พรรค
การเมืองมีรากฐานจากประชาชน ซึ่ งบุญสม วิลาศนิ ศากร (2545: 9-10) ได้สรุ ปเป็ น 4 ประเด็น
ได้แก่
1. สร้ างความมี เ สถี ยรภาพของการเมื อ งในสภา โดยการกํ า หนดให้ ผู้ ส มั ค ร
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องเป็ นสมาชิ กพรรค หากพ้นจากการเป็ นสมาชิ กพรรคก็ถือว่าสิ้ นสุ ด
สมาชิ กภาพการเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร รวมทั้งได้แก้ไขปั ญหาการมีพรรคการเมืองจํานวน
มากในสภาด้วยระบบเลื อกตั้งแบบใหม่คือ แบบเขตเดียวเบอร์ เดี ยว และแบบบัญชี รายชื่ อ (Party
list) ทําให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่มีสมาชิ สภาผูแ้ ทนราษฎรได้รับเลือกตั้งเป็ นจํานวนมาก ส่ วน
พรรคขนาดเล็กมีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้รับเลือกตั้งจํานวนไม่มาก ซึ่ งถือเป็ นการแก้ไขปั ญหา
เสถียรภาพทางการเมืองในสภาของรัฐบาล กล่าวคือ มีพรรคที่ได้เสี ยงข้างมากเกินกึ่งหนึ่ งของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรเพียงพรรคเดียว
2. เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมี เ สรี ภ าพในการจัด ตั้ง พรรคการเมื อ ง และห้า มยุบ พรรค
การเมืองเพราะไม่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งหรื อไม่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้ง สิ่ งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสํ า คั ญ กั บ บทบาทด้ า นอื่ น ของพรรคการเมื อ ง คื อ แม้ พ รรคการเมื อ งนั้ นจะไม่ มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่ก็ยงั ไม่ถูกยุบเลิกเพราะยังสามารถดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองด้าน
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อื่นๆ ได้ เพื่อให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีโอกาสในการสร้างฐานสนับสนุนจากประชาชนในระยะ
ยาวเพื่อจะได้เป็ นที่ยอมรับและอาจได้รับความนิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
3. ให้รัฐสนับสนุ นด้านการเงินแก่พรรคการเมือง เพื่อแก้ปัญหาการพึ่งนายทุน สนับสนุ น
ให้การบริ จาคเงิ นแก่พรรคการเมืองเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องและทําได้โดยเปิ ดเผย สิ่ งนี้ เป็ นการพยายาม
ส่ งเสริ มให้พรรคการเมืองสามารถพึ่งตนเองได้โดยมีเงินสนับสนุ นในการทํากิ จกรรมต่างๆ ของ
พรรคการเมืองเพื่อเป็ นการลดการพึ่งนายทุน
4. สนับสนุ นให้พรรคการเมืองต้องมีสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา และมีสมาชิ ก
ตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นพรรคมวลชน (Mass Party) โดยมีเป้ าหมายที่จะสร้างให้
พรรคการเมืองเป็ นสถาบันหลักในการระดมการมีส่วนร่ วมทางการเมืองทั้งในช่วงที่มีการเลือกตั้ง
และไม่มีการเลือกตั้ง
สําหรั บการที่รัฐธรรมนู ญเปิ ดโอกาสให้พรรคการเมื องที่ ไม่มีส มาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
สามารถดํา รงอยู่ไ ด้น้ ัน เพราะการยุ บ เลิ ก พรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ ส่ ง ผูส้ มัค รรั บ เลื อ กตั้ง หรื อ ไม่ มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการขัดกับวิถีประชาธิ ปไตยและหลักการเสรี ภาพในการจัดตั้งพรรค
การเมือง เนื่องจากรัฐธรรมนูญต้องการให้พรรคเหล่านี้สามารถ (บุญสม วิลาศนิศากร, 2545: 10)
1. ดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองด้านอื่นนอกเหนือจากการเลือกตั้ง กล่าวคือ ควรมีบทบาท
ทางการเมืองอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง ไม่ใช่มีกิจกรรมเฉพาะช่วงการเลือกตั้งเท่านั้น เช่น การ
เผยแพร่ แนวนโยบายของพรรค และการสร้างความนิยมของพรรคในหมู่ประชาชน เป็ นต้น
2. เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อ งตามวิถี ป ระชาธิ ป ไตย ประชาชน
สามารถร่ วมกิจกรรมของพรรค สามารถเลือกพรรคที่ตนต้องการ และจัดตั้งสาขาพรรคได้
3. ให้เป็ นพรรคมวลชนที่มีรากฐานมาจากประชาชน และเพื่อเป็ นการพัฒนาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิ ปไตย
ตั้งแต่รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 จวบจนถึ งรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 พรรคการเมื องนั้นจึ ง
สามารถจัดตั้งได้ง่าย ส่ งผลให้มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นเป็ นจํานวนมาก แต่ก็มีพรรคการเมืองอีก
จํานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งยุบเลิกพรรคไป อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีพรรคการเมืองที่ไม่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
หรื อไม่มี สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรดํารงอยูอ่ ีกเป็ นจํานวนมาก จากข้อมูลพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 5
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กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2556 มี พ รรคการเมื อ งที่ ย ัง ดํา เนิ น การอยู่จ ํา นวน 55 พรรค (สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556: ออนไลน์) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. พรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 จํานวน 4
พรรค
2. พรรคการเมื องที่ จดทะเบี ย นตามพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญว่า ด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 จํานวน 13 พรรค
3. พรรคการเมื องที่ จดทะเบี ย นตามพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญว่า ด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 จํานวน 38 พรรค
ซึ่ งจากพรรคการเมื อ งที่ ย ัง ดํา เนิ น การอยู่ ท้ ัง หมด 55 พรรคนี้ มี พ รรคการเมื อ งที่ มี
สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรเพี ย ง 9 พรรคเท่ า นั้ น อี ก 46 พรรคเป็ นพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นพรรคการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่
หากย้อ นกลับ ไปในการเลื อ กตั้ง เมื่ อ เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2544 ซึ่ งเป็ นการเลื อ กตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ขณะนั้นมีพรรคการเมืองทั้งหมด 58
พรรค แต่มีพรรคการเมืองส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง 43 พรรค และได้รับเลือกตั้งเพียง 9 พรรค ทําให้มี
ถึ ง 34 พรรคที่ ไม่ ได้รับ เลื อกตั้ง และก็มี อีก หลายพรรคที่ ไม่ส่ง ผูส้ มัค รรั บเลื อกตั้ง ต่อมาในการ
เลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 มีพรรคการเมืองส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง 25 พรรค แต่ได้รับ
เลื อกเพียง 4 พรรค ส่ วนอีก 21 พรรคเป็ นพรรคที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง และในการเลื อกตั้งเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีพรรคการเมืองทั้งหมด 61 พรรค แต่ส่งผูส้ มัครรับ
เลือกตั้ง 42 พรรค และก็ได้รับเลือกเพียง 7 พรรค ทําให้มีพรรคที่ไม่ได้รับเลือกตั้งถึง 35 พรรค และ
ก็มีพรรคที่จดั ตั้งขึ้ นใหม่ไม่ได้ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งในการเลื อกตั้งครั้งนี้ ถึง 19 พรรค จะเห็ นว่า
นับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก แต่มี
พรรคที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละครั้งเพียงไม่กี่พรรคเท่านั้น พรรคการเมืองส่ วนใหญ่เป็ นพรรคขนาด
เล็ก ก็จะส่ งผูส้ มัครจํานวนไม่มากนัก และก็ไม่ได้รับเลือก ทําให้มีหลายพรรคที่ยุบเลิกพรรคไป เช่น
พรรคประชามติ ที่จดั ตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 23
ธันวาคน พ.ศ. 2550 ซึ่ งปรากฏว่าไม่ได้รับเลือกตั้ง จึงได้ประกาศยุบพรรคไปในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551
เป็ นต้น

5
อย่ า งไรก็ ต าม ยัง มี พ รรคการเมื อ งบางพรรคที่ จ ั ด ตั้ ง มาเป็ นเวลานานแล้ ว ตั้ ง แต่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 แต่ก็ยงั คงดํารงอยู่ แม้ว่า
ตั้งแต่จดั ตั้งพรรคมาจะไม่เคยได้รับเลือกตั้งเลย เช่น พรรคคนขอปลดหนี้ (ชื่อเดิมคือ พรรคเกษตร
มหาชน, พรรคไทเป็ นไท) ที่จดั ตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งทุกครั้ง แต่ก็ยงั ไม่เคย
ได้รับเลือกตั้งเลย หรื อบางพรรคก็ไม่ค่อยส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง เช่น พรรคชีวิตที่ดีกว่า ที่จดั ตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2542 แต่ส่ง ผูส้ มัค รในการเลื อกตั้ง เมื่ อปี พ.ศ. 2544 จํา นวน 1 คน แล้วก็ไม่ส่ งผูส้ มัครรั บ
เลือกตั้งอีกเลย จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจศึกษาว่า พรรคการเมืองที่จดั ตั้งมาเป็ นเวลานานเหล่านี้ จัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไร และเมื่อไม่ประสบความสําเร็ จ หรื อไม่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งแล้ว เพราะ
เหตุใดยังดํารงอยูม่ านานร่ วม 10 ปี มีบทบาทหรื อการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองด้านอื่นหรื อไม่
นอกจากการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ง่าย จนทําให้มีพรรคการเมืองเกิ ดขึ้นจํานวนมากแล้ว
เจตนารมณ์ในการปฏิ รูปการเมืองก็ทาํ ให้รัฐธรรมนู ญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมืองกําหนดให้พรรคการเมืองต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงเกิดเป็ นกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่ งหวังว่าจะส่ งผลอย่างสําคัญต่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยเฉพาะ
พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไม่ได้รับเงินบริ จาคจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลภายนอกมากนัก หรื อบาง
พรรคไม่เคยได้รับการบริ จาคเงิ นเลย การมีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็ นการช่วยเหลือในเรื่ องการเงินให้กบั พรรคการเมือง เพื่อให้พรรค
การเมืองสามารถที่จะมีทุนในการดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองได้อย่างคล่ องตัวมากขึ้ นในระดับ
หนึ่ ง การที่พรรคการเมืองได้รับเงิ นสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจึงทําให้
พรรคการเมืองสามารถที่จะเป็ นอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น และเป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 ที่ตอ้ งการให้พรรคการเมืองมีความเป็ นอิสระและปลอดจากการแทรกแซงทาง
การเมื อ งของกลุ่ ม นายทุ น ที่ ห วัง จะใช้พ รรคการเมื อ งที่ ต นให้ เ งิ น สนับ สนุ น เข้า มาแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการเมือง
การจัดสรรเงินสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรคผ่านทางกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองนั้น ก็จะจัดสรรให้ตามโครงการและแผนงานของพรรค รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่พรรคเสนอมา ซึ่ งแต่ละพรรคก็จะได้รับเงินแตกต่างกันไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุน
กํา หนดไว้ โดยตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2542 –2555 กองทุ น เพื่อการพัฒ นาพรรคการเมื องได้จดั สรรเงิ น
สนับ สนุ นให้พ รรคการเมื องไปแล้ว 81 พรรคเป็ นเงิ น 2,503,522,208.32 บาท (กองทุ นเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง, 2555: ออนไลน์)
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ตารางที่ 1 สรุ ปการจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองตั้งแต่ปี 2542 - 2555 (เงินสนับสนุนตาม
โครงการและแผนงาน+เงินสนับสนุนค่าไปรษณี ยแ์ ละค่าสาธารณูปโภค)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่ อพรรคการเมือง
ชาติพฒั นา
ประชาธิ ปัตย์
ชาติไทย
ประชากรไทย
กิจสังคม
เอกภาพ
พลังธรรม
ความหวังใหม่ (เดิม)
เสรี ธรรม
ไท
ไทยประชาธิ ปไตย
ชาติประชาธิ ปไตย
มหาชน(ราษฎร)
รามสยาม
ประชาชน
ไทยรักไทย
ก้าวหน้า
สันติภาพ
ศรัทธาประชาชน
แรงงานไทย
พลังประชาชน
เกษตรเสรี
คนขอปลดหนี้
ชาติประชาไทย
ประชารัฐ
พลังมหาชน

งบประมาณทั้งสิ้น (ปี 2542-2555)
95,908,551.46
710,438,937.56
148,414,301.60
26,679,307.74
24,554,569.10
7,097,311.06
9,929,236.13
168,015,896.54
13,805,247.66
9,126,335.90
10,927,226.96
57,761,254.90
52,686,079.89
2,668,675.61
2,818,586.00
682,492,904.33
10,714,531.92
4,853,577.72
4,066,509.58
6,365,519.23
52,288,817.44
3,941,716.22
88,654,631.62
2,068,254.00
5,679,842.00
3,963,728.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุ ปการจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองตั้งแต่ปี 2542 - 2555 (เงินสนับสนุน
ตามโครงการและแผนงาน+เงินสนับสนุนค่าไปรษณี ยแ์ ละค่าสาธารณูปโภค)
ลําดับที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่ อพรรคการเมือง
อํานาจประชาชน
เสรี ไท
กสิ กรไทย
วิถีไทย
ไทยธรรมาธิ ปไตย
สังคมใหม่
เสรี ประชาธิ ปไตย
สังคมไทย
กฤษไทยมัน่ คง(ไทยมัน่ คง)
ชาวไทย
ชีวติ ที่ดีกว่า
ไทยช่วยไทย
สยาม
เกษตรก้าวหน้า
เพื่อฟ้ าดิน(สหกรณ์)
สังคมประชาธิ ปไตย
เกษตรกร
พลังใหม่
พิทกั ษ์ไทย
เผ่าไท
แผ่นดินไทย
ทางเลือกใหม่(มวลชน)
รักษ์ถิ่นไทย
ความหวังใหม่
เพื่อนเกษตรไทย
ต้นตระกูลไทย

งบประมาณทั้งสิ้น (ปี 2542-2555)
9,459,486.18
4,377,509.97
9,826,188.67
375,754.48
364,917.92
462,929.28
11,720,629.40
190,156.99
2,096,286.23
1,631,955.47
6,294,897.80
11,175,884.87
1,789,236.60
8,854,665.20
2,717,449.26
1,016,165.80
4,141,896.00
1,888,036.82
201,458.08
4,820,285.13
6,289,007.00
1,402,727.00
736,594.00
9,542,740.00
2,949,600.00
243,000.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุ ปการจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองตั้งแต่ปี 2542 - 2555 (เงินสนับสนุน
ตามโครงการและแผนงาน+เงินสนับสนุนค่าไปรษณี ยแ์ ละค่าสาธารณูปโภค)
ลําดับที่
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

ชื่ อพรรคการเมือง
พัฒนาชาติไทย
ธรรมชาติไทย
ธัมมาธิ ปไตย
สู ้เพื่อไทย(เกษตรกรไทย)
พลังเกษตรกร
รักษ์แผ่นดินไทย
ดํารงไทย
ประชาราช
อาสามาตุภูมิ(พลังแผ่นดินไท)
เครื อข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
ชาติพฒั นา(รวมชาติพฒั นา)
ชาติสามัคคี
เพื่อแผ่นดิน
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
ภูมิใจไทย
ประชาธรรม
แทนคุณแผ่นดิน
รักประเทศไทย
มาตุภูมิ
การเมืองใหม่
ไทยมหารัฐพัฒนา
อนาคตไทย
บํารุ งเมือง
ไทยพอเพียง
พลังคนกีฬา

งบประมาณทั้งสิ้น (ปี 2542-2555)
764,600.00
666,600.00
472,300.00
854,500.00
3,568,400.00
277,100.00
2,730,260.00
18,578,500.00
2,125,360.00
9,123,200.00
30,472,700.00
2,008,720.00
55,206,870.00
41,935,060.00
4,799,560.00
7,980,960.00
1,383,440.00
1,488,280.00
1,312,080.00
1,010,300.00
770,000.00
770,000.00
770,000.00
766,710.00
760,000.00
509,520.00

9
ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุ ปการจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองตั้งแต่ปี 2542 - 2555 (เงินสนับสนุน
ตามโครงการและแผนงาน+เงินสนับสนุนค่าไปรษณี ยแ์ ละค่าสาธารณูปโภค)
ลําดับที่
79
80
81

ชื่ อพรรคการเมือง

งบประมาณทั้งสิ้น (ปี 2542-2555)
พลังชล
659,280.00
รักสันติ
602,620.00
ประชาธิ ปไตยใหม่
664,280.00
รวม
2,503,522,208.32
ที่มา: สํานักบริ หารการสนับสนุนโดยรัฐ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 กรกฎาคม 2555)
จากตารางจะเห็นว่า พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนนั้นจํานวนมากเป็ นพรรคการเมือง
ที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่ งบางพรรคได้รับเงินสนับสนุนไปแต่ก็ไม่ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมหรื อ
ประสบความสําเร็ จในการเลือกตั้งเลย จึงดูเหมือนเป็ นการสิ้ นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ตอ้ งคอย
สนับสนุนพรรคการเมืองเหล่านี้ โดยเฉพาะพรรคที่จดั ตั้งมานานแล้ว อย่างเช่น พรรคคนขอปลดหนี้
ที่จดั ตั้งมานานกว่า 10 ปี แล้ว ได้รับเงินสนับสนุ นตั้งแต่จดั ตั้งพรรคไปทั้งสิ้ น 88,654,631.62 บาท
แต่ก็ยงั ไม่เคยประสบความสําเร็ จในการเลือกตั้งแม้แต่ครั้งเดียว และก็ไม่มีกิจกรรมทางการเมืองที่
ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจนเลย เช่นเดียวกับอีกหลายๆ พรรคที่จดั ตั้งมานานเกิน
10 ปี แล้ว ได้แก่ พรรคกสิ กรไทย ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้ว 9,826,188.67 บาท, พรรคชีวิตที่ดีกว่า
6,294,897.80 บาท และพรรคสยาม 1,789,236.60 บาท จึงน่ าสนใจที่จะศึกษาว่ า พรรคการเมืองที่
ไม่ มีส มาชิ กสภาผู้แทนราษฎรทั้ง ๆ ที่จัด ตั้งมานานแล้ วนี้ มีการนํ าเงินสนั บ สนุ นจากภาครั ฐไป
ดําเนิ นกิจกรรมใดบ้ าง เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองหรื อไม่
และคณะการการกองทุนฯ มีการตรวจสอบอย่ างไรว่ าพรรคการเมืองนั้นได้ ใช้ ประโยชน์ จากเงิน
สนับสนุนนั้นจริง

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาเจตนารมณ์และแนวคิดของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รวมถึงการจัดสรรเงินและการตรวจสอบการใช้เงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทและการดํา เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ งของพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ในส่ วนที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาเหตุ ผ ลในการจั ด ตั้ งและการดํ า รงอยู่ ข องพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

คําถามในการวิจัย
1. พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เมื่อจัดตั้งมาเป็ นระยะหนึ่ ง แต่ไม่ประสบ
ความสําเร็ จในการเลือกตั้ง และไม่ได้ดาํ เนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เหตุใดจึงยังคงดํารง
ความเป็ นพรรคการเมืองอยูต่ ่อไป
2. พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐแต่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร นําเงิน
ไปดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใดบ้าง และเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองหรื อไม่

สมมติฐานการวิจัย
1. พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้งที่ได้จดทะเบียนกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมานานแล้วนั้น ยังคงดํารงอยู่ก็เพื่อต้องการเงิ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่า ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่ งมี การจัดสรรเงิ น
สนับสนุ นจากภาครัฐให้แก่ พรรคการเมืองทุกพรรค ทําให้พรรคเหล่านี้ ได้รับเงิ นสนับสนุ นจาก
ภาครัฐไปเป็ นจํานวนมาก
2. การใช้จ่ายเงิ นสนับสนุ นจากภาครัฐในการดํา เนิ นกิ จกรรมทางการเมื องของพรรค
การเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้น ไม่มีกิจกรรมที่เห็นเป็ นรู ปธรรมชัดเจน ไม่สามารถ
บรรลุผลตามแผนงาน ไม่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และไม่
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบพรรคการเมืองและประชาธิ ปไตยไทย

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้า ใจในเรื่ องเจตนารมณ์ และการจัดสรรเงิ นสนับ สนุ นพรรค
การเมืองจากภาครัฐผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
2. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง เหตุ ผ ลในการจัด ตั้ง และการดํา รงอยู่ ข องพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่อยูม่ าเป็ นเวลานาน
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3. เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ นอกจากการลงสมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
4. เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ งระบบการกํา กับ ดู แ ลพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยจะศึกษาเหตุผล
และปั จ จัย ในการดํา รงอยู่ ที่ สํ า คัญ การวิ จ ัย นี้ จะเน้น ศึ ก ษาการได้รั บ จัด สรร และการใช้จ่ า ย
เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่ดาํ รงอยูม่ านานกว่า 10 ปี โดยงานวิจยั
ได้เลือกศึกษาพรรคการเมือง 4 พรรคได้แก่ พรรคไทยเป็ นไท พรรคกสิ กรไทย พรรคชี วิตที่ดีกว่า
และพรรคสยาม ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ นการศึกษาย้อนกลับไปในบริ บทที่พรรคการเมืองเหล่ านี้
จัดตั้งขึ้น นัน่ คือ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และศึกษาไล่เรี ยงมาจนถึงปั จจุบนั ที่พรรคการเมืองเหล่านี้ยงั คงดํารงอยู่

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การพรรณนาและวิเคราะห์ (descriptive and
analytical methods) ควบคู่กนั ไป ทั้งนี้โดยการอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก 2 ส่ วนหลัก คือข้อมูล
จากเอกสาร (documents) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (interviews)
1. ข้อมูลจากเอกสาร แบ่งได้เป็ น
ข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น (primary document) ได้แก่ เอกสารทางกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ. 2540, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. 2541,
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง เป็ นต้น เอกสารจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่ น เอกสารของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, เอกสารของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั
รวมถึ งเอกสารของพรรคการเมืองที่จดั ทําและเผยแพร่ , ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของพรรค
การเมือง และรายงานการดําเนินงานประจําปี ของพรรคการเมือง

12
ข้อมูลจากเอกสารชั้นรอง (secondary document) ได้แก่ ข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร บทความทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
ฐานข้อ มู ล อี เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละจากเว็บ ไซต์ต่ า งๆ เช่ น เว็บ ไซต์ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
เว็บไซต์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เว็บไซต์ของพรรคการเมือง เป็ นต้น
2. ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ โดยจะใช้ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (structured
interviews) ร่ วมกับการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (in-dept interviews) มุ่งเน้นไปที่ตวั บุคคลที่ มีบทบาท
เกี่ ยวข้องหรื อเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับพรรคการเมืองเป็ นเกณฑ์ใน
การเลือกผูท้ ี่จะสัมภาษณ์ โดยกลุ่มเป้ าหมายในการสัมภาษณ์อาจจําแนกได้ตามสถานะและบทบาท
อันได้แก่ หัวหน้าพรรคและเลขาธิ การพรรคที่เป็ นกรณี ศึกษา เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่ รับผิดชอบด้านเงิ นสนับสนุ นพรรคการเมืองจากภาครัฐ และนอกจากนี้ จะทําการศึกษา
ติดตามจากบทบาทและการดําเนิ นกิ จกรรมที่ ผ่านมาของแต่ล ะพรรคการเมื องควบคู่ ไปกับการ
สัมภาษณ์ดว้ ย

หน่ วยในการวิจัย
การเลื อ กพรรคการเมื องที่ จะใช้ใ นการศึ ก ษาวิจยั นี้ จึ ง เน้น เลื อ กพรรคการเมื องที่ ไ ม่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยให้ความสําคัญกับอายุของพรรคเป็ นสําคัญ ซึ่ งจะเลือกพรรคการเมือง
ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และจัดตั้ง
มานานเกินกว่า 10 ปี จํานวน 4 พรรค อันได้แก่
1.
2.
3.
4.

พรรคคนขอปลดหนี้
พรรคกสิ กรไทย
พรรคชีวติ ที่ดีกว่า
พรรคสยาม

จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541
จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2542
จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ผา่ นมานั้นมีผศู ้ ึกษาวิจยั ไว้มากมาย ซึ่ งเรื่ องที่มกั จะมี
การศึกษาส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
- สภาพปั ญหาของพรรคการเมืองไทยด้านต่างๆ
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การปฏิรูป ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบพรรคการเมือง
พรรคการเมืองกับการเป็ นสถาบันทางการเมือง
การสนับสนุนพรรคการเมืองจากภาครัฐ
พรรคการเมืองกับบทบาททางการเมืองในท้องถิ่น

นอกจากนี้ พรรคการเมืองที่มกั จะนํามาศึกษาวิจยั ที่ผ่านมาก็มกั จะเป็ นพรรคขนาดใหญ่
อาทิ พรรคประชาธิ ปัตย์ พรรคความหวังใหม่ พรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย เป็ นต้น ยังไม่ค่อยมี
การศึกษาวิจยั ถึ งพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรมากเท่าใดนัก ที่ผ่านมางานวิจยั ที่
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้นก็มีอยูบ่ า้ ง ส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่
ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีนอ้ ยมาก โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับเงินสนับสนุนจากรัฐ จึงทําให้
การศึกษาในประเด็นนี้มีความน่าสนใจมาก
ตัวอย่ างงานวิจัยบางเรื่องทีน่ ่ าสนใจ
ชัยวัฒน์ วีรานนท์ (2535) “บทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณี
พรรคประชาธิ ปัตย์” ผลการวิจยั พบว่า “บทบาทของสาขาพรรคมีส่วนในการเสริ มสร้างฐานอํานาจ
ของพรรค มุ่ง เน้นบทบาทในการรณรงค์หาเสี ยงเลื อกตั้ง ให้ก ับ ผูส้ มัค รและจัดหาสมาชิ ก ส่ วน
บทบาทในด้านการให้การศึกษาทางการเมือง การเผยแพร่ นโยบายและกิจกรรมของพรรคยังไม่ได้มี
การปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ส่ วนด้านการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้งยังไม่กระจายสู่ สาขาพรรค”
อภิชาติ เชื้ อเทศ (2536) “ความล้มเหลวของพรรคการเมืองไทย” ผลการวิจยั พบว่า “พรรค
การเมืองกําเนิดจากการยึดถือตัวบุคคลมากกว่าหลักการของพรรค, มีการย้ายพรรคบ่อยๆ, การยึดติด
กับผูน้ าํ พรรค, ปั ญหาด้านการหาเงินทุน และการจัดองค์การแบบรวมศูนย์กลางอํานาจทําให้ไม่เป็ น
พรรคมวลชน ขาดสาขาพรรค รวมถึงการรัฐประหารก็ส่งผลต่อพรรคการเมืองด้วย”
เกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์ (2541) “พรรคการเมืองไทยในกระบวนการพัฒนาสู่ ความเป็ น
สถาบันทางการเมือง: ศึกษากรณี พรรคประชาธิ ปัตย์” ผลการวิจยั พบว่า “พรรคประชาธิ ปัตย์มีระดับ
ความเป็ นสถาบันทางการเมืองค่อนข้างมากกว่าพรรคอื่น มีสาขาพรรคมากกว่าทุกพรรค กลุ่มผูน้ าํ
พรรคสื บทอดมาหลายรุ่ น ความเป็ นปึ กแผ่นของพรรคไม่ต่างจากพรรคอื่นมากนัก แต่ประสบการณ์
ความแตกแยกอย่างรุ นแรงในอดี ตที่เป็ นบทเรี ยนในปั จจุบนั และถือเป็ นคุณสมบัติประการสําคัญที่
จะส่ งเสริ มให้พรรคการเมืองกลายเป็ นสถาบันทางการเมืองได้”
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บุญสม วิลาศนิ ศากร (2545) “พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรกับบทบาท
การพัฒนาการเมือง: ศึกษากรณี พรรคเกษตรมหาชน, พรรคชาติประชาธิ ปไตย และพรรคเสรี
ประชาธิ ปไตย” ผลการวิจยั พบว่า “พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีบทบาทในการ
พัฒนาการเมืองตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญในระดับตํ่า เนื่ องจากพรรคยังไม่สามารถระดม
ความสนับสนุ นจากประชาชนได้มากทั้งในด้านการเลื อกตั้ง และด้านการเงิ น กล่าวคือ พรรคยัง
ไม่ได้จดั เก็บเงินค่าบํารุ งพรรคจากสมาชิก และการบริ จาคเงินให้พรรคยังมีนอ้ ย รวมทั้งพรรคยังไม่
สามารถจัดกิ จกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่ วม เนื่ องจากกิจกรรมส่ วนใหญ่พรรคเน้นจัดให้แกนนํา
สมาชิ ก พรรค และมี ข ้อ จํา กัดที่ ง บประมาณ นอกจากนี้ สมาชิ ก ยัง ขาดการมี ส่ วนร่ วมในพรรค
หัวหน้าพรรคและกรรมการบริ หารพรรคยังคงมีบทบาทสู งในพรรค”
ณรงค์ฤทธิ์ วิเศษรัตน์ (2551) “ปั ญหาการพัฒนาพรรคการเมืองขนาดเล็ก: กรณี ศึกษาพรรค
ประชากรไทย พรรคเผ่าไทย และพรรคเพื่อนเกษตรไทย” ผลการวิจยั พบว่า “ปั ญหาการพัฒนา
พรรคการเมื องขนาดเล็กที่เกิ ดจากปั จจัยภายใน คือ การก่อตั้งพรรคไม่ได้มาจากมวลชน แนวคิด
นโยบายพรรคไม่ชัดเจนในการแก้ปัญหา มี บุค ลากรและสถานที่ท าํ งานประจําไม่เพีย งพอ การ
จัดการบริ หารพรรคเป็ นแบบครอบครัว มีอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ชดั เจน และปั ญหาที่เกิ ดจาก
ปัจจัยภายนอก คือ เกิดการปฏิวตั ิรัฐประหารและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญอยูบ่ ่อยครั้ง การดําเนิ น
กิจกรรมของพรรคถูกแทรกแซงจากอิทธิ พลของทหารและระบบราชการ มีการขายสิ ทธิ ขายเสี ยง
และมีวฒั นธรรมแบบอุปถัมภ์ เกิดช่องว่างทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจน การกระจายรายได้
และทรัพยากรไม่เท่าเทียมกัน และการไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มหรื อบุคคลภายนอก”
มนูญ วิเชี ยรนิ ตย์ (2551) “กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” ผลการวิจยั พบว่า “การ
ดําเนิ นงานของกองทุนยังมีปัญหาคือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรเงินยังไม่มีความเหมาะสม บาง
เกณฑ์มีความซํ้าซ้อนกัน พรรคการเมืองบางพรรคมีการทุจริ ตเงินที่ได้รับการจัดสรรหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่ งครัด”
จากตัวอย่างงานวิจยั ที่น่าสนใจข้างต้นนั้น ถือเป็ นงานวิจยั ที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับงานวิจยั
เรื่ องนี้ และยังมีส่วนช่ วยในงานวิจยั เรื่ องนี้ ด้วย โดยงานวิจยั ของมนู ญ วิเชี ยรนิ ตย์ เป็ นการศึกษา
วัตถุ ประสงค์ กระบวนการและขั้นตอนการดําเนิ นงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รวมถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของกองทุ น เพื่ อ การพัฒ นาพรรคการเมื อ ง ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งที่ ผู้วิ จ ัย ก็
ทําการศึกษาเช่นกัน งานวิจยั ของมนูญจึงเป็ นข้อมูลที่นาํ มาช่วยในการศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ได้เป็ นอย่างดี
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สําหรับ งานวิจยั ของอภิช าติ เชื้ อเทศนั้น ช่ วยให้ผูว้ ิจยั เห็ นภาพที่ชัดเจนมากขึ้ นของการ
กําเนิ ดพรรคการเองในประเทศไทย ว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุผลใด รวมทั้งเหตุผลของการล้มเหลวของ
พรรคการเมืองที่ทาํ ให้พรรคไม่สามารถดํารงอยูไ่ ด้ ซึ่ งงานวิจยั เรื่ องนี้ก็ได้ทาํ การศึกษาการจัดตั้งและ
ดํารงอยูข่ องพรรคการเมืองเช่นกัน ส่ วนงานวิจยั ของชัยวัฒน์ วีรานนท์น้ นั ทําให้ผวู้ ิจยั เข้าใจบทบาท
หน้า ที่ ข องสาขาพรรคการเมื อ งมากขึ้ น ว่า สาขาพรรคการเมื อ งในประเทศไทยมี บ ทบาททาง
การเมื องอย่างไรบ้าง เนื่ องจากสาขาพรรคมี ความสํา คัญในการสร้ างความเข้ม แข็งให้ก ับพรรค
การเมือง เป็ นหน่วยที่เชื่ อมประสานระหว่างพรรคกับประชาชน มีความสําคัญในการเป็ นช่ องทาง
ให้ป ระชาชนเข้า มามี ส่ วนร่ วมทางการเมื อง และให้ป ระชาชนมาสนับ สนุ นพรรคการเมือง ซึ่ ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองก็ได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุ นการทําหน้าที่ของสาขาพรรค
การเมืองด้วย นอกจากนี้ กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้นยังต้องการให้พรรคการเมืองมี
ความเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาไปเป็ นสถาบันทางการเมืองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เกี ยรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์ ที่ จะมี ส่วนช่ วยให้ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษากระบวนการพัฒนาไปสู่ ความเป็ น
สถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองไทย
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่ งงานวิจยั
ของบุ ญ สม วิ ล าศนิ ศ ากร ก็ เ ป็ นการศึ ก ษาพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี ส มาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎร
เช่ นเดี ย วกับ งานวิจยั ของณรงค์ฤ ทธิ์ วิเศษรั ตน์ ที่ศึก ษาพรรคการเมื องขนาดเล็ก ซึ่ งก็เป็ นพรรค
การเมืองที่ ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเช่นกัน งานวิจยั ทั้ง 2 เรื่ องนี้ จึงจะช่ วยให้เราได้ทราบถึ ง
บทบาทและการดําเนินการ รวมถึงปั ญหาของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ทําให้
การศึกษาของผูว้ ิจยั ในเรื่ องนี้ มีประเด็นที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
นอกจากงานวิจยั ที่น่าสนใจที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีงานวิจยั อีกส่ วนหนึ่ งที่ผวู้ ิจยั สามารถ
นํามาเป็ นข้อมูลในการศึกษาได้เป็ นอย่างดี นัน่ คืองานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสนับสนุ นทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่ งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองได้จดั สรรงบประมาณของกองทุนฯ ส่ วนหนึ่ งสําหรับวิจยั ติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายเงิ นของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดย
ผลการวิจยั ที่น่าสนใจสรุ ปได้ดงั นี้
คณะผู้วิ จ ัย จากสถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ หารศาสตร์ (2542) ทํา การวิ จ ัย เพื่ อ ติ ด ตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี 2542 พบว่า การใช้จ่ายเงิน
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ตามแผนงานต่ า งๆ ของพรรคการเมื องสามารถบรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์ข องกองทุ นในระดับ ที่
แตกต่างกัน สรุ ปได้ดงั นี้
1. แผนงานบริ หารพรรคการเมือง มีส่วนทําให้การดําเนิ นงานของพรรคการเมืองเป็ นไป
อย่างมีระบบและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดําเนิ นงานพรรคใหญ่และพรรคเก่าแก่ ส่ วน
พรรคการเมืองใหม่ๆ ยังต้องมีการปรับปรุ งอยู่
2. แผนงานการบริ หารสาขาพรรค มีส่วนสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีสาขาพรรคที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น มีวสั ดุอุปกรณ์ประจําสํานักงาน มีความสะดวกในการจัดระบบ มี
ความคล่ องตัว ในการดํา เนิ น งาน พรรคมี บุ คลากรที่ มี ความสามารถ การจัดการภายในพรรคมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และมีส่วนช่วยในการรณรงค์เพื่อเผยแพร่ เกี่ยวกับนโยบายของพรรค อย่างไร
ก็ตาม ยังมีปัญหาสําหรับพรรคที่ไม่ได้ดาํ เนิ นการอย่างจริ งจังทําให้มีปัญหาทั้งเรื่ องที่ต้ งั การขาด
ความพร้อมในการดําเนิ นงานและความขัดแย้งกันเองของบุคลากรภายในสาขาพรรคซึ่ งต้องมีการ
พัฒนาต่อไป
3. แผนงานส่ งเสริ มสมาชิ กพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม งบประมาณที่จดั สรรไป
ทําให้พรรคการเมืองหาสมาชิกได้เพิ่มขึ้นมาก มีระบบการบริ หารทะเบียนสมาชิ กพรรคที่เป็ นระบบ
และทันสมัย สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกพรรคได้อย่างถูกต้อง มีความสะดวกรวดเร็ ว
ในการติดต่อระหว่างสํานักงานใหญ่และสาขา การจัดทําบัตรสมาชิกรวดเร็ วและคงทนขึ้น สมาชิ กมี
ความสามารถและความตื่นตัวมากขึ้น แต่สาํ หรับหลายพรรคที่ไม่ประสบผลสําเร็ จมักอ้างว่าจากเงิน
ที่ส นับ สนุ นมี ไม่ เพี ย งพอ การอบรมไม่ค รบตามที่ก าํ หนด และการเพิ่ม สมาชิ กพรรคไม่ ไ ด้ตาม
เป้ าหมาย
4. แผนงานการให้ค วามรู ้ แก่ สมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป มีส่วนกระตุน้ ให้ป ระชาชนมี
ความสนใจในกิจกรรมของพรรคการเมืองและได้รับข่าวสารทางการเมืองมากขึ้น มีเอกสาร แผ่น
ปลิว คัทเอาท์ โสตทัศนูปกรณ์ รายการวิทยุและสื่ อสิ่ งพิมพ์ เกี่ยวกับการทํางานของพรรคและความรู้
ทางการเมืองเพื่อเผยแพร่ จัดสัมมนาเผยแพร่ ความรู้ ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น แต่ยงั มี
บางพรรคที่ ง บประมาณส่ วนนี้ มี ก ารใช้จ่า ยไปโดยไม่ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ เนื่ องจากไม่ มี ค วาม
ต่อเนื่องในการดําเนินกิจกรรม
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คณะผู ้วิ จ ัย จากคณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ (2543) ทํา การวิ จ ัย ติ ด ตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ประจําปี 2543 พบว่า การใช้จ่ายเงินตามแผนงานต่างๆ
ของพรรคการเมืองสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในระดับแตกต่างกัน สรุ ปได้ดงั นี้
1. แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง มีส่วนสนับสนุ นให้พรรคการเมืองได้รับประโยชน์
จากการใช้งบสนับสนุนส่ วนนี้โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็ก
2. แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง ทําให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง
เก่ าได้ประโยชน์มากกว่าพรรคการเมืองขนาดกลางใหม่และพรรคการเมืองขนาดเล็ก ซึ่ งมีความ
อ่อนแอและแทบจะไม่มีกิจกรรมทางการเมืองเลย ยกเว้นพรรคการเมืองขนาดเล็กบางพรรคที่มี
กิจกรรมทางการเมืองในระดับที่ไม่แตกต่างจากพรรคการเมืองขนาดใหญ่
3. แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม ทําให้พรรคการเมือง
ต่างๆ ได้รับประโยชน์ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยส่ วนใหญ่พรรคการเมืองจะใช้จ่ายเงินตามแผนนี้
ไปในการจัดอบรมสัมมนา ซึ่ งน่าจะช่วยส่ งเสริ มสมาชิกพรรคและหาสมาชิกเพิ่มได้มากกว่าการใช้
จ่ายเงินในการจัดหาครุ ภณั ฑ์ หรื อธงพรรค
4. แผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง มีส่วนช่วยให้พรรคการเมืองประสบความสําเร็ จใน
การเลื อกตั้งแตกต่างกัน ซึ่ งจํานวนที่นงั่ หรื อจํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่แต่ละพรรคได้จาก
การเลือกตั้งน่าจะเป็ นตัวบ่งชี้ความมีประสิ ทธิ ภาพและการตอบสนองความต้องการของพรรค
5. แผนงานการให้ความรู ้ ทางการเมืองแก่สมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป เงินสนับสนุนตาม
แผนนี้ได้มีส่วนในการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่สมาชิ กพรรคและประชาชนทัว่ ไปมากขึ้น และ
น่ า จะตอบสนองต่ อความต้องการและมี ประโยชน์ต่อการให้ความรู้ ม ากกว่า โครงการจัดทํา สื่ อ
ประเภทอื่นๆ
คณะผูว้ ิจยั จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544ข) ได้ทาํ การวิจยั ติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจําปี 2544 พบว่า
1. แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง งบประมาณที่จดั สรรจากกองทุนฯ มีส่ วนช่ วยให้
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ มีเครื่ องมือช่วยในการสื่ อสารได้ดีข้ ึน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการ
สื่ อสารผ่านเว็บไซต์ (website) มีการจัดประชุ มพบปะให้ความรู้ แก่ สมาชิ กอย่างต่อเนื่ องตลอดปี
พรรคการเมืองขนาดกลางได้พฒั นาด้านการสื่ อสารผ่านเว็บไซต์ มีกิจกรรมให้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
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สิ ทธิ และหน้าที่ของพลเมืองแก่สมาชิกมากขึ้น พรรคการเมืองขนาดเล็กบางพรรคได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยลงจากเดิ ม และส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 พรรคการเมืองเหล่านี้ จะนําไปใช้เป็ นค่าเช่ า
สถานที่ ค่าจ้างบุคลากร และค่าจัดประชุม
2. แผนงานการบริ หารสาจาพรรคการเมื อง พรรคการเมื อ งส่ วนใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย การใช้
จ่า ยเงิ นต่อสาขาใกล้เคี ยงกันมากและมีส าขาที่ อยู่ใ นเกณฑ์ดี ค่ อนข้า งดี และพอใช้ อยู่ในระดับ
เดียวกัน
3. แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม พรรคการเมืองขนาด
ใหญ่ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น ตรงตามวัต ถุ ป ะสงค์ใ นโครงการประเภทอบรมสั ม มนา ซึ่ งมี ค วามคุ ้ม ค่ า สู ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการจ่ า ยเงิ น ค่ อนข้า งสู ง ถึ ง สู ง พรรคการเมื อ งขนาดกลางใช้จ่ า ยเงิ น ไม่ คุ้ม ค่า นัก
ประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ายเงินอยูใ่ นระดับปานกลางถึงค่อนข้างสู ง ส่ วนพรรคการเมืองขนาดเล็กเวลา
การดําเนินการจริ งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ การใช้จ่ายเงินมีประสิ ทธิ ภาพตํ่า
4. แผนงานการให้ความรู ้ ทางการเมืองแก่ สมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป และแผนงานการ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมื องของประชาชน พรรคการเมืองทุกขนาดได้รับประโยชน์ ทุก
พรรคได้มี โอกาสแสดงผลงานในด้า นการกลอมเกลาประชาชนที่เข้าร่ วมกิ จกรรมต่ า งๆ ได้รับ
ความรู ้ทางการเมือง และได้เข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมือง
คณะผูว้ ิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2547ก) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง การ
ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ประจําปี 2545 พบว่า
1. แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง พรรคการเมืองที่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ใช้
จ่ายเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
มีวสั ดุอุปกรณ์ที่ทนั สมัย เช่นเดียวกับพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรก็ใช้จ่ายเงินได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ช่วยให้พรรคการเมืองในกลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น สามารถตอบสนองความ
ต้องการของพรรคได้ม ากขึ้ น อย่า งไรก็ตาม บุ คลากรของพรรคการเมื องยัง ขาดความเข้า ใจใน
ระเบี ยบข้อบังคับต่างๆ ประกอบกับการขาดเงิ นทุนสนับสนุ นในการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ทาง
การเงินและการเมือง ทําให้มีความผิดพลาดในการบริ หารเงิน
2. แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง พรรคการเมืองที่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
ส่ วนใหญ่ใช้จ่ายเงิ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การใช้จ่ายเงิ นสามารถตอบสนองความต้องการของ
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พรรคได้ มีเพียง 2 พรรคเท่านั้นที่สาขาพรรคอยูใ่ นระดับที่ควรปรับปรุ ง คือ พรรคราษฎรและพรรค
กิ จสั ง คม ไม่ มี ก ารดํา เนิ นกิ จกรรมทางการเมื อ ง ไม่มี ป้ ายแสดงที่ ต้ งั ของสาขา ในขณะที่ พ รรค
การเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พบว่าส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง ตอบสนองความ
ต้องการได้ในระดับปานกลาง การใช้จ่ายเงินของพรรคไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะส่ วนใหญ่ไม่
มีกิจกรรมทางการเมือง สํานักงานใหญ่ของพรรคไม่ให้ความสนใจสาขาพรรค
3. แผนงานการส่ ง เสริ ม สมาชิ ก พรรคการเมื องและการหาสมาชิ ก เพิ่ ม แผนงานการให้
ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป และแผนงานการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองของประชาชน พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิ ทธิ ภาพ พรรคสามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้ าหมาย สามารถตอบสนองความต้องการ
ของพรรคได้ ที่ ค วรปรั บปรุ ง มี เพี ย ง 2 พรรคคื อ พรรคราษฎรและพรรคกิ จสั ง คม ส่ วนพรรค
การเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรส่ วนใหญ่การใช้จ่ายเงินอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง เนื่องจาก
ใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พรรครายงานการดําเนินกิจกรรมไม่ตรงตามความ
เป็ นจริ ง และพรรคการเมืองไม่มีการเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าที่ดีในการดําเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้
คณะผูว้ ิจยั จากสํานักบริ หารการสนับสนุ นโดยรัฐ สํานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
(2547ข) ทําการวิจยั ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ประจําปี 2546 พบว่า
1. แผนงานการบริ หารพรรคการเอง ทํา ให้พรรคการเมืองที่มีส มาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายเงิ นอยูใ่ นระดับสู ง ทําให้พรรคบริ หารงานได้ดว้ ยความสะดวกและ
คล่องตัว มีบุคลากรประจําที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุ งเว็บไซต์พรรค สามารถ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการตัดสิ นใจในการดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมือง ในขณะที่พรรค
การเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินอยูใ่ นระดับปานกลาง
คื อมี ปัจจัย พื้นฐานที่ จาํ เป็ นในการบริ หารสํานักงานพร้ อมมากขึ้ น และพรรคมีค วามรู้ ด้านบัญชี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมากกว่าปี ก่อนๆ
2. แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง ทํา ให้พรรคการเมืองที่มีสมาชิ ก สภาผูแ้ ทน
ราษฎรมีที่ทาํ การสาขาพรรคถาวรและเป็ นเอกเทศมากขึ้น มีเจ้าหน้าที่ประจํา มีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์พร้อม
ในการปฏิ บตั ิงาน ช่วยให้สาขาพรรคทําหน้าที่ทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่อง ส่ วนพรรคการเมืองที่
ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้น การใช้จ่ายเงินอยู่ในระดับควรปรับปรุ ง เนื่องจากมีกิจกรรมทาง
การเมืองที่ไม่ต่อเนื่อง
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3. แผนงานการส่ ง เสริ ม สมาชิ ก พรรคการเมื องและการหาสมาชิ ก เพิ่ม แผนงานการให้
ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป และแผนงานการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองของประชาชน มีส่วนช่วยให้พรรคการเมืองที่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรมีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น ส่ งเสริ มความรู ้ ทางการเมืองและเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ส่ วนพรรค
การเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร บางพรรคดําเนินการจัดกิจกรรมและใช้จ่ายเงินไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547ง) ทําการวิจยั ประเมินผลการใช้จ่าย
เงิ นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่ ได้รับการจัดสรรเงิ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง ประจําปี 2547 พบว่า
1. แผนงานการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง พรรคการเมื องที่ มี ส มาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรใช้
จ่ายเงิ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพระดับสู ง บรรลุวตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ พรรคมี
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน มีบุคลากรประจําที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีวสั ดุอุปกรณ์ที่ทนั สมัย มีการนําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้งาน ส่ วน
พรรคการเมื องที่ ไ ม่มี ส มาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร ส่ วนใหญ่อยู่ใ นระดับ ควรปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น
โครงการไม่สอดคล้องกับแผนงาน มีปัญหาในเรื่ องสถานที่ต้ งั สํานักงานไม่เหมาะสม ไม่มีวสั ดุ
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน กรรมการสาขาพรรคส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้
2. แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง ทํา ให้พรรคการเมืองที่มีสมาชิ ก สภาผูแ้ ทน
ราษฎรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสาขาพรรค แต่ยงั ให้ความสําคัญกับการจัดสรรเงินกองทุ นฯ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันน้อย บางสาขาต้องพึ่งพาตนเองในการดําเนิ นงานของสาขาพรรค
ส่ ว นพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี ส มาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรนั้น การบริ ห ารสาขาพรรคยัง ไม่ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ตามแผนงาน พรรคไม่สามารถจัดสรรเงิ นกองทุนฯ แก่ สาขาพรรคได้ ไม่ให้ความ
สนใจต่อสาขาพรรค และประชาชนไม่มีความรู ้เกี่ยวกับสาขาพรรคเลย
3. แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิ กพรรคการเมืองและการหาสมาชิ กเพิ่ม พรรคการเมืองที่มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรมีการดําเนิ นการบรรลุตามแผนงาน มีการทํากิ จกรรมทางการเมืองอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้การเลือกตั้งทัว่ ไป แต่พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรไม่บรรลุ ผลตามแผนงาน การดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองมีน้อย ไม่ทวั่ ถึง การอบรมส่ วน
ใหญ่ดาํ เนิ นการโดยสํานักงานใหญ่แต่ไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่ องจากไม่มีข ้อมูลที่สามารถ
นําไปใช้ในการตรวจสอบได้
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4. แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป การดําเนิ นการของ
พรรคที่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรบรรลุตามแผนงาน กิ จกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการอบรมสัมมนา มี
การจัดทํา สื่ อประชาสั มพันธ์ พรรคอย่า งต่อเนื่ อง ส่ วนการดํา เนิ นการของพรรคการเมื องที่ ไ ม่ มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้นไม่บรรลุผล เพราะว่าการดําเนินกิจกรรมมีนอ้ ย บางพรรคมีการพิมพ์
เอกสาร วารสาร แต่ไม่ปรากฏว่าสาขาพรรคเหล่านี้มีเอกสารของพรรคหรื อมีแต่ไม่ต่อเนื่ อง แต่ก็มี
บางพรรคเช่น พรรคเพื่อฟ้ าดินที่มีการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนฯ อย่างคุม้ ค่า บรรลุตามแผน

บทที่ 2
แนวคิดเกีย่ วกับพรรคการเมือง และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ พรรคการเมืองโดยรัฐ
ความหมายของพรรคการเมือง
การให้ ค าํ จํา กัด ความหรื อ นิ ย ามความหมายของพรรคการเมื อ งที่ ค รอบคลุ ม ครบถ้ว น
สมบูรณ์อย่างรอบด้านนั้น เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ยาก เนื่องจากการให้คาํ นิยามความหมายหนึ่ งๆ นั้น
อยูบ่ นพื้นฐานของทัศนะ มุมมอง แง่มุม หรื อประเด็นที่นกั วิชาการมุ่งหมายหรื อให้ความสําคัญ ซึ่ ง
ย่อมมีความแตกต่างกันไป
กนก วงษ์ตระหง่าน (2536: 3-4) กล่าวว่า ความหมายและความสําคัญของพรรคการเมือง
นั้นจะมีความแตกต่างกัน ถ้าใช้วิธีการศึกษาต่างกันในการนิยามพรรคการเมือง นัน่ หมายความว่า
การให้ความหมายและความสําคัญของพรรคการเมืองที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทุกสํานักวิชารัฐศาสตร์
จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ย งั ไม่เกิ ดขึ้ นและคงจะเกิ ดขึ้ นได้ย าก และได้แบ่ ง ลัก ษณะของการศึ ก ษาเรื่ องพรรค
การเมืองของนักวิชาการตะวันตกออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ การศึกษาพรรคการเมืองในมิติเชิงทฤษฎี
(theoretical aspect) และการศึกษาพรรคการเมืองในมิติเชิงรอบด้าน (omni-dimensional aspect) ทํา
ให้แบ่งความหมายของพรรคการเมืองของตะวันตกได้เป็ น 2 มิติ ดังนี้
1. ความหมายพรรคการเมืองในมิติเชิงทฤษฎี การศึกษาพรรคการเมืองในลักษณะนี้ เป็ นการ
ใช้มิติทางทฤษฎีหนึ่ งในการศึกษา ผลการศึกษาจึงให้ขอ้ สรุ ปเชิ งทฤษฎีเรื่ องพรรคการเมืองในมิติที่
ศึกษานั้น เช่น Maurice Duverger ศึกษาพรรคการเมืองในมิติของสถาบัน, Robert Michels ศึกษา
ลักษณะการจัดองค์การของพรรคในเชิงสังคมวิทยา การศึกษาพรรคการเมืองในแนวนี้ เน้นเพียงบาง
แง่มุมหรื อบางมิติของพรรคการเมืองที่พยายามจะศึกษาแง่มุมนั้นอย่างเป็ นระบบเพื่อมุ่งหาข้อสรุ ป
ทัว่ ไป (generalization) ของพรรคการเมือง (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2536: 5)
Maurice Duverger (1972: 24) เห็นว่า “พรรคการเมืองทั้งหลายล้วนแต่เป็ นองค์การที่มุ่ง
ต่อสู้ทางการเมือง โดยเฉพาะบทบาททางการเมืองนี้ จึงเป็ นบทบาทเบื้องต้นหรื อบทบาทโดยเฉพาะ
ของพรรคการเมือง”
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Robert Michels ไม่ ได้นิยามความหมายของพรรคการเมืองไว้โดยตรง แต่กนก วงษ์
ตระหง่านได้สรุ ปนิยามของพรรคการเมืองจากหนังสื อของเขาไว้วา่ “พรรคการเมืองคือ องค์การทาง
การเมืองที่ประกอบด้วยสมาชิ กที่มีผลประโยชน์หรื อเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อต่อสู้หรื อแข่งขันให้
ได้มาซึ่ งอํานาจภายใต้การนําของสมาชิกส่ วนน้อยที่เป็ นผูน้ าํ ” (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2536: 13)
2. ความหมายพรรคการเมืองในมิติรอบด้าน การศึกษานี้ เป็ นความพยายามที่จะต้องศึกษา
พรรคการเมืองให้ครอบคลุ มมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน ดังนั้น ความหมายของพรรคการเมืองจึงเป็ น
ความพยายามที่จะนิ ยามให้ครอบคลุ มมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน เป็ นความพยายามนําความหมาย
พรรคการเมืองที่กาํ หนดโดยนักวิชาการตะวันตกมาพิจารณาเพื่อจัดลักษณะร่ วมกันของความหมาย
พรรคการเมืองที่นิยามไว้ ดังนี้
Sigmund Neumann (1955: 395) ให้ความหมายของพรรคการเมืองว่า “เป็ นองค์การของ
กลุ่มตัวแทนทางการเมืองที่เข้มแข็งของสังคมที่มุ่งควบคุมอํานาจรัฐบาลและแข่งขันกับกลุ่มอื่นๆ ที่
มีความคิดแตกต่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่ งการสนับสนุนจากประชาชน”
Austin Ranney และ Willmore Kendall (1956: 85) อธิ บายความหมายของพรรคการเมือง
ว่า “พรรคการเมือง คือ กลุ่มที่จดั ตั้งอย่างเป็ นเอกเทศที่สรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งและแข่งขันในการ
เลือกตั้งโดยมุ่งหวังว่าจะได้ควบคุมและใช้อาํ นาจควบคุมบุคลากรและนโยบายของรัฐ”
William Goodman (1956: 8) กล่าวว่า “พรรคการเมือง คือ องค์การที่สมาชิกมีลกั ษณะ
คล้ายคลึ งกันเพียงพอที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยมีจุดมุ่งหมายที่เปิ ดเผย เพื่อชนะการเลื อกตั้งที่ทาํ ให้
สามารถเข้าไปใช้อาํ นาจรัฐบาล โดยทําให้สามารถใช้อิทธิ พลในการได้รับประโยชน์และความ
ได้เปรี ยบจากการมีสิทธิ อาํ นาจ”
Leslie Lipson ให้ความหมายว่า “พรรคการเมือง หมายถึง การรวบรวมบุคคลต่างๆ เข้ามา
รวมเป็ นกลุ่มเป็ นก้อนให้ผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน และกลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถดําเนินกิจกรรม
ให้เกิดผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ และสามารถทําให้ค่านิยมของตนเองเกิดเป็ นผลอุดมคติได้” (ปรี ชา
หงษ์ไกรเลิศ, 2524: 11)
Carl J. Friedrich (1950: 157) อธิ บายความหมายของพรรคการเมืองว่า “พรรคการเมือง
เป็ นองค์การที่มีเสถี ยรภาพและมุ่งที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในอุดมคติตามหลักการขององค์การ
ของตน”
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Joseph La Palombara และ Myron Weiner ( 1966: 29) อธิ บายความหมายของพรรค
การเมืองว่า “พรรคการเมือง คือ องค์การที่จดั ตั้งขึ้นในท้องถิ่นเพื่อมีปฏิสัมพันธ์และแสวงหาการ
สนับสนุ นการเลื อกตั้งจากประชาชนโดยส่ วนรวม โดยมีบทบาททางตรงและความสําคัญต่อการ
เลื อกสรรบุ คลากรทางการเมื องเพื่อให้ไ ด้มาและรัก ษาไว้ซ่ ึ ง อํานาจโดยคํานึ ง ถึ ง หรื อโดยกการ
ร่ วมมือกับองค์กรอื่นๆ”
ถ้าพิจารณาจากนิ ยามของพรรคการเมืองของนักวิชาการตะวันตกข้างต้นแล้ว จะเห็ นว่า
ส่ วนใหญ่แล้วจะกล่าวถึงพรรคการเมืองในประเด็นใหญ่ดงั นี้
1. พรรคการเมืองเป็ นองค์การทางการเมือง นั่นคือ องค์การมีระบบ และกลไกภายในที่
กําหนดเพื่อการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายขององค์การ
2. พรรคการเมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อการได้มาซึ่ งอํานาจ หรื อตําแหน่งทางการเมืองในรัฐบาล
อันอาจจะถือได้วา่ เป็ นเป้ าหมายสําคัญของพรรคการเมือง
3. พรรคการเมืองใช้การเลือกตั้งเป็ นกลไกหลักในการแข่งขันเพื่อการได้มาซึ่ งอํานาจ นัน่
คือ การเลือกตั้งเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะทําให้พรรคการเมืองเข้าสู่ อาํ นาจหรื ออกจากอํานาจ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่ องความหมายของพรรคการเมืองในประเทศตะวันตกพอจะจัด
กลุ่มความหมายของพรรคการเมืองได้เป็ น 3 กลุ่ม ขึ้นอยูก่ บั การเน้นความหมายของพรรคการเมือง
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษานั้น คือ (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2536: 32-34)
1. ความหมายของพรรคการเมืองในเชิ งโครงสร้าง พรรคการเมืองหมายถึง กลุ่มบุคคลที่
รวมตัวกันเป็ นองค์การสถาบัน หรื อสมาคมทางการเมื องที่ มีการจัดโครงสร้ างภายในเพื่อการมี
บทบาทหรื อ แข่ ง ขัน ทางการเมื อ งให้ ไ ด้ม าซึ่ งอํา นาจการบริ ห ารประเทศ พรรคการเมื อ งใน
ความหมายนี้จะเน้นที่ความเป็ นองค์การทางการเมือง (political organization) เช่น ความหมายพรรค
การเมืองของ Maurice Duverger และ Robert Michels
2. ความหมายของพรรคการเมืองในเชิงหน้าที่ พรรคการเมืองหมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม
บุคคลอย่างเป็ นอิสระ เพื่อสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งและแข่งขันในการเลือกตั้ง โดยมุ่งที่จะควบคุม
และใช้อ าํ นาจการบริ ห ารของรั ฐ บาลเพื่ อ ให้ส ามารถใช้สิ ท ธิ อ าํ นาจและได้ผ ลประโยชน์ ต าม
จุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ ความหมายของพรรคการเมืองนี้ ให้ความสําคัญกับหน้าที่ที่พรรคการเมือง
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กระทํา เช่น การศึกษาพรรคการเมืองของ Sigmund Neumann, Austin Ranney และ Willmore
Kendall, William Goodman เป็ นต้น
3. ความหมายของพรรคการเมืองในเชิ งอุดมการณ์ พรรคการเมืองหมายถึง การรวมตัวของ
ปั จเจกบุคคลโดยมีความคิด ความเชื่ อ หลักการ หรื ออุดมคติร่วมกันที่พวกเขาต้องการจะผลักดันให้
เกิดผลในทางปฏิบตั ิผา่ นกลไกหรื อระบบการแข่งขันทางการเมืองที่เปิ ดให้ การศึกษาพรรคการเมือง
ในเชิ งนี้ จะให้ความสําคัญต่อคําถามว่าอุดมการณ์ ของพรรคการเมืองเป็ นอย่างไร เช่ น การศึกษา
พรรคการเมืองของ Carl J. Friedrich, Leslie Lipson เป็ นต้น
สํ า หรั บ นั ก วิ ช าการไทยจํา นวนไม่ น้อ ยก็ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ งพรรคการเมื อ งและให้ นิ ย าม
ความหมายของพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
สิ ทธิ พ ัน ธ์ พุ ท ธหุ น ให้ ค วามหมายพรรคการเมื อ งว่ า “เป็ นการที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลซึ่ งมี
แนวความคิดในทางการเมืองเหมือนๆ กัน รวมตัวกันเพื่อที่จะส่ งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง โดยหวัง
ที่จะได้เป็ นรัฐบาลหรื อมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย” (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2536: 35)
โกสิ นทร์ วงศ์สุรวัฒน์ (2521: 3) ให้ความหมายว่า “พรรคการเมือง เป็ นบุคคลที่มีความคิด
ความอ่านต้องตรงกัน มีความต้องการที่จะเข้ามาบริ หารประเทศเพื่อให้บรรลุผลตามอุดมการณ์และ
ผลประโยชน์ของตน”
สุ ขุม นวลสกุล (2544: 267) ให้ความหมายว่า “พรรคการเมือง คือ ที่รวมกลุ่ มบุคคลที่มี
แนวคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจคล้ายคลึงกันเพื่อจุดประสงค์ที่จะส่ งบุคคลเข้าสมัครรับ
เลือกตั้ง เพื่อให้เป็ นเสี ยงข้างมากในสภา และบริ หารประเทศตามนโยบายที่สอดคล้องกับอุดมการณ์
ของกลุ่ม”
กระมล ทองธรรมชาติ ให้นิยามว่า “พรรคการเมือง คือ การรวมตัวกันของปั จเจกบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อร่ วมกันและมุ่งที่จะแสวงหาอํานาจ” (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2536: 36)
วิทยา นภาศิริกุล และสุ รพล ราชภัณฑารักษ์ (2544: 6) ให้ความหมายว่า “พรรคการเมือง
หมายถึง คณะบุคคลที่รวบรวมกันเป็ นองค์การตามแนวคิดหรื อหลักการบางอย่างที่เห็นพ้องต้องกัน
เพื่อกําหนดประเด็นปั ญหาและคัดเลื อกบุ คคลเข้าสมัครรั บเลื อกตั้ง โดยมี จุดมุ่งหมายที่ จะเข้าไป
ควบคุมการดําเนินงานและนโยบายของรัฐบาล”
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จุมพล หนิมพานิ ช (2545: 50) ให้ความหมายพรรคการเมืองโดยให้ความสําคัญต่อประเด็น
ที่มาของพรรคการเมือง กล่าวคือ “พรรคการเมืองหรื อกลุ่มคณะบุคคลที่มีความคิดหรื ออุดมการณ์
คล้ายคลึงกัน มารวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของตนขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็ นรัฐบาล ด้วยวิธีการ
ส่ งตัวแทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดําเนินการปกครองหรื อบริ หารประเทศ”
จากความหมายของพรรคการเมืองของนักวิชาการไทยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าได้ให้
ความสําคัญกับพรรคการเมืองในเรื่ อง (1) การเป็ นที่รวมองปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีความคิด
หรื อผลประโยชน์ร่วมกันหรื อสอดคล้องกัน (2) การเสนอบุคคลแข่งขันในการเลือกตั้ง (3) ความ
มุ่งหวังที่จะเข้าไปบริ หารประเทศหรื อเป็ นรัฐบาล ซึ่ งจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับสภาพความเป็ น
จริ งของพรรคการเมืองไทยพอสมควร ฉะนั้นอาจกล่าวได้วา่ การให้ความหมายของพรรคการเมือง
โดยนักวิชาการที่กล่าวถึ งนั้นคงจะนําสภาพความเป็ นจริ งของพรรคการเมืองไทยมาเป็ นเกณฑ์ใน
การนิยามความหมายบ้างไม่มากก็นอ้ ย เพื่อให้ความหมายเหล่านั้นสามารถอธิ บายพรรคการเมืองได้
อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
อย่างไรก็ตามก็มีการให้ความหมายของพรรคการเมืองโดยนักวิชาการไทยอีกกลุ่มหนึ่ งคือ
กลุ่มที่นาํ ความหมายของพรรคการเมืองที่นกั วิชาการตะวันตกกําหนดไว้มาใช้และยึดความหมาย
นั้นเป็ นตัวแบบของพรรคการเมือง ซึ่ งมักพบว่าความหมายเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
ของพรรคการเมืองไทย เช่น
นิ ยม รัฐอมฤต ให้ความหมายว่า “พรรคการเมืองคือ หน่ วยงานที่มีวตั ถุ ประสงค์ในการ
จัดการเกี่ยวกับอํานาจทางการเมือง มีลกั ษณะพิเศษคือ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางการเมืองโดยตรงมี
โครงสร้ างที่มน่ั คงและเปิ ดรับสมาชิกโดยทัว่ ไป และมีขีดความสามารถที่จะเข้าร่ วมแข่งขันในการ
เลือกตั้งด้วย” (กนก วงษ์ตระหง่าน, 3536: 37)
หยุด แสงอุทยั (2517: 7) ได้ให้ความหมายพรรคการเมืองว่า “พรรคการเมืองคือ คณะหรื อ
สมาคมของบุคคลซึ่ งตกลงกันวางหลักแห่งการอํานวยการปกครองไว้อย่างกว้างๆ และตกลงกันนํา
หลักการนั้นมาใช้ปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ หมายความถึ ง ความตกลงในหลักการที่จะดําเนิ นการให้ชีวิตหรื อ
ความเป็ นอยูข่ องรัฐเป็ นไปตามจุดประสงค์ที่คณะหรื อสมาคมของบุคคลนั้นๆ ต้องการ”
ปรี ชา หงษ์ไกรเลิศ (2524: 13) ได้ให้ความหมายพรรคการเมือง โดยแยกเป็ นองค์ประกอบ
ว่า “พรรคการเมือง ต้องประกอบด้วย (1) คณะบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล (2) มารวมกันเพราะมีความ
คิดเห็นในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในแนวทางกว้างๆ คล้ายคลึงกัน (3) การมารวมกันนั้น

27
เป็ นไปโดยสมัครใจ (4) สมาชิ กที่รวมกันนั้นต้องการใช้พรรคการเมืองในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
และ (5) การรวมตัวกันเป็ นพรรคการเมืองนั้นมีจุดมุ่งหมายต้องการเป็ นรัฐบาล”
จากที่กล่าวมาในเรื่ องความหมายของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยนี้ จะเห็นว่า
ความหมายของพรรคการเมืองที่กล่าวถึงแล้วสะท้อนสภาพความเป็ นจริ งของการเมืองไทย กล่าวคือ
พรรคการเมืองมีลกั ษณะของการรวมตัวของปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเพื่อแข่งขันในการเลือกตั้ง
โดยมุ่งหวังจะเข้าไปใช้หรื อร่ วมใช้อาํ นาจการบริ หารประเทศเป็ นสําคัญ ส่ วนประเด็นการมีหลักการ
หรื ออุ ดมการณ์ หรื อนโยบายร่ วมกันดูจะไม่ใ ช่ เรื่ องสํา คัญเท่ า ไรนัก สํา หรับ พรรคการเมื องไทย
อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองไทยมักจะอ้างถึงการเห็นสอดคล้องกันในเรื่ องนโยบาย หรื อหลักการ
บางประการจึงส่ งผลให้บุคคลเหล่านั้นมาสังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาจุดที่นาํ ไปสู่
การแยกตัวของพรรคการเมือง กลับพบว่านโยบายหรื อหลักการที่อา้ งถึงกันนั้นกลับมีส่วนไม่มากที่
ทําให้เกิ ดการแยกตัวหรื อแตกแยก ปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในพรรคดูเหมือนจะถูก
กล่ าวถึ ง มากกว่า ฉะนั้นพรรคการเมื องของไทยจึง เป็ นพรรคที่รวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ท าง
การเมื องร่ ว มกันของบุ ค คลในพรรคมากกว่า ที่ จะเป็ นการรวมตัว กันเพื่อ ผลัก ดันหลัก การหรื อ
นโยบาย ที่ยดึ ถือร่ วมกัน (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2536: 44)
ส่ ว นพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. 2550 ได้นิ ย าม
ความหมายของพรรคการเมื องไว้ว่า “พรรคการเมือง หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็ น
พรรคการเมือง โดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อ
สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข โดยมุ่งที่จะส่ งสมาชิ กเข้ารับสมัครเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และมีการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองอื่นอย่างต่อเนื่อง”
ดังนั้นเมื่อพิจารณาสภาพความเป็ นจริ งของพรรคการเมืองไทยแล้ว อาจสรุ ปความหมาย
ของพรรคการเมื อ งได้ว่า “พรรคการเมื อ ง เป็ นที่ ร วมตัว กัน ของบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คล เพื่ อ
จุดประสงค์ในการสมัครแข่งขันเลือกตั้ง และเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าไปใช้อาํ นาจในการบริ หาร
ประเทศ”
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การสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั พรรคการเมือง
การสร้างความเข้มแข็งให้เป็ นสถาบันทางการเมืองของประชาชน (political party as a
political institution) Joseph La Palombara และ Myron Weiner ได้วางหลักเกณฑ์ของความเข้มแข็ง
ของพรรคการเมืองไว้ 4 ประการ (วิทยา นภาศิริกุลกิจ และสุ รพล ราชภัณฑารักษ์, 2544: 9-11) คือ
1. พรรคการเมืองต้องมีความยัง่ ยืนอยู่ได้ โดยความยัง่ ยืนของพรรคเองไม่ข้ ึนอยู่กบั ชี วิต
หรื ออํานาจของผูน้ าํ เท่านั้น หมายถึงเป็ นพรรคการเมืองที่รวมตัวกันโดยยึดหลักการหรื ออุดมการณ์
เป็ นหลัก ต้องไม่ยึดถือบุคลิกภาพหรื ออํานาจของผูน้ าํ เป็ นหลักในการรวมตัว เพราะพรรคการเมือง
ที่ยดึ ถือบุคคลหรื ออํานาจของผูน้ าํ เป็ นหลักนั้น ย่อมจะเลิกล้มหรื อแตกสลายได้ง่าย เมื่อผูน้ าํ ซึ่ งเป็ น
หลักในการรวมกันสิ้ นชี วิตหรื อสู ญเสี ยอํานาจไป แต่พรรคการเมืองที่รวมตัวกันโดยยึดหลักการ
หรื ออุดมการณ์ คือ เป็ นพรรคที่รวมตัวกันของบุคคลที่มีอุดมการณ์ นโยบาย หลักการเหตุผลใหญ่
ในการบริ หารประเทศตรงกัน พรรคการเมืองในลักษณะเช่ นนี้ ย่อมเป็ นที่น่าเชื่ อถื อว่า จะดําเนิ น
กิจการของพรรคอย่างมีเหตุผล มิใช่ตามความต้องการของคนบางคน เพราะพรรคจะต้องดําเนิ นการ
ความคิดเห็นหรื อข้อตกลงที่สมาชิกส่ วนมากเห็นพ้องต้องกัน นอกจากนั้นพรรคการเมืองรวมตัวกัน
โดยยึดอุดมการณ์ เป็ นหลักย่อมมีความมัน่ คง เพราะแม้บุคคลผูร้ ่ วมก่อตั้งพรรคจะสิ้ นชีวิต สมาชิ ก
คนอื่นๆ ก็จะสื บทอดอุดมการณ์น้ นั ต่อไปได้
2. พรรคการเมืองจะต้องมีองค์การหรื อสาขาพรรคแผ่ขยายไปในระดับท้องถิ่ น และมีข่าย
การติดต่อระหว่างสํานักงานใหญ่กบั สาขาพรรคในท้องถิ่น พรรคการเมืองที่แท้จริ งจะต้องมีระบบ
การติ ดต่อกับประชาชนอย่างต่ อเนื่ อง สาขาพรรคในท้องถิ่ นนับ เป็ นองค์ก ารพื้ นฐานสําคัญของ
พรรคการเมือง เพราะจะทําหน้าที่เป็ นสื่ อประสานหรื อตัวเชื่อมโยงระหว่างพรรคกับประชาชนและ
กลุ่ ม ต่ า งๆ โดยสาขาพรรคจะทํา หน้า ที่ รวบรวมข้อ มูล ต่า งๆ เช่ น ปั ญหาและความต้องการของ
ประชาชน ซึ่ งพรรคก็ จ ะนํา ข้อ มู ล มากํา หนดเป็ นนโยบายให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ประชาชนส่ วนใหญ่ สาขาพรรคยังทําหน้าที่แสวงหาสมาชิ กและสนับสนุ นพรรคในการเลือกตั้ง
ดัง นั้น การมี ส าขาพรรคจึ ง เป็ นการสร้ า งรากฐานให้พ รรคการเมื องมี ค วามเข้ม แข็ง และพรรค
การเมืองก็จะมี ลกั ษณะเป็ นพรรคของประชาชนหรื อมวลชน ซึ่ งเป็ นการดึ งประชาชนให้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองและใช้พรรคของประชาชนหรื อมวลชน ซึ่ งเป็ นการดึงประชาชนให้เข้ามามี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองหรื อให้พรรคเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมรัฐบาลได้
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3. กลุ่มผูน้ าํ พรรคการเมืองต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะรวมอํานาจการตัดสิ นนโยบาย
ต่างๆ มาไว้แก่พรรคของตนแต่ผเู ้ ดียวหรื อร่ วมกับพรรคอื่นๆ ไม่เพียงแต่จะใช้อิทธิ พลเข้าแทรกแซง
นโยบายเท่า นั้น หมายความว่า บรรดาผูน้ ําพรรคการเมื องจะต้องมี ความมุ่ งหมายที่จะให้พรรค
การเมืองของตนเป็ นรัฐบาลเพื่อเข้าควบคุมบุคลากรและนโยบายในการบริ หารประเทศ ในกรณี ที่
พรรคการเมืองของตนชนะเลื อกตั้ง หรื อกรณี ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามามีเสี ยงข้างมากที่จะจัดตั้ง
รัฐบาลโดยลําพังพรรคเดียวได้ ก็จะประนีประนอมกับพรรคอื่นจัดตั้งรัฐบาลผสม เพราะการที่พรรค
ได้เข้าไปเป็ นรัฐบาล ย่อมมีโอกาสที่จะนํานโยบายของพรรคไปประกอบเป็ นนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจะทําให้สมาชิ กของพรรคและประชาชนที่สนับสนุนพรรคได้รับประโยชน์จากนโยบายนั้น อัน
เป็ นการสร้ างศรั ท ธาให้เกิ ดกับ พรรค ไม่ใ ช่ มุ่ง หวังแต่เพีย งใช้อิท ธิ พ ลเข้า แทรกแซงอย่า งเช่ นที่
เรี ยกว่าพรรคผี คือพรรคที่ก่อตั้งโดยบุคคลที่สนับสนุนรัฐบาล แต่เกรงว่าหากตนไปสังกัดในพรรค
รั ฐบาลอาจไม่ ไ ด้รับ เลื อ กตั้ง เพราะรั ฐบาลกํา ลัง ถู ก โจมตี จึ ง ไปตั้ง พรรคขึ้ นใหม่ แล้ว ให้ค วาม
สนับสนุ นรัฐบาลอย่างลับๆ พรรคประเภทนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยปกปิ ดหลักการและนโยบายที่แท้จริ ง
จะทําให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจ
4. พรรคการเมืองต้องพยายามหาคะแนนเสี ยงเมื่อมีการเลือกตั้ง และหาการสนับสนุนจาก
มหาชนโดยทัว่ ไปเมื่อไม่มีการเลื อกตั้ง พรรคการเมืองที่แท้จริ งจะต้องพยายามขยายแนวความคิด
ของพรรคและให้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ ยวกับการเมือง ชี้ แง่มุมของปั ญหาต่างๆ แก่ ประชาชนตลอดเวลา
ตลอดจนเสนอแนวนโยบายให้ประชาชนเลือก ทั้งนี้ เพราะพรรคการเมืองมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไป
เป็ นรั ฐ บาลบริ หารประเทศ การสร้ า งความนิ ย มเพื่อ ให้พ รรคชนะเลื อกตั้ง นั้นบางที จะต้องใช้
เวลานาน ดังนั้น พรรคการเมืองนอกจากจะต้องหาคะแนนเสี ยงเมื่อมีการเลื อกตั้งแล้ว หลักการ
เลื อกตั้งก็จะต้องดําเนิ นบทบาทอยู่ตลอดเวลาและมีการเตรี ยมพร้ อมเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศที่ระบอบประชาธิ ปไตยยังมีอายุนอ้ ย พรรคการเมืองจะต้องดําเนินบทบาทเป็ นผูเ้ ร่ งเร้าให้
ประชาชนเกิดความสํานึ กทางการเมืองและเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองให้มากที่สุด การดําเนิ น
บทบาทดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการให้การศึกษาอบรมทางการเมืองแล้ว ยังเป็ นการดึงประชาชน
เข้ามาสนับสนุนพรรคอีกด้วย
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บทบาทหน้ าทีข่ องพรรคการเมือง
ความสําคัญของพรรคการเมืองต่อระบบการเมืองอยู่ที่ว่าพรรคการเมืองได้ทาํ หน้าที่ของ
พรรคการเมืองโดยครบถ้วน มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด หากพรรคการเมือง
ได้ทาํ หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทําหน้าที่ได้ครบถ้วน ก็ย่อมเกิ ดประโยชน์ต่อระบบการเมือง
และสังคมโดยรวม อีกทั้งยังจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองอีกทางหนึ่ งด้วย อย่างไรก็ตาม
แม้พรรคการเมืองแต่ละประเทศจะอยู่ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื องที่
แตกต่างกัน แต่พรรคการเมืองในทุกประเทศก็จะทําหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่การทําหน้าที่ในแต่ละ
ด้านอาจแตกต่างกัน ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมืองของประเทศ
นั้นๆ ซึ่ งนักรัฐศาสตร์ ได้เสนอบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองที่สาํ คัญไว้ดงั นี้
Kay Lawson (1980: 3-24) แบ่งการทําหน้าที่ของพรรคการเมือง ว่าพรรคการเมืองต้องทํา
หน้าที่เป็ นตัวเชื่อม 4 ประการ คือ
1. การทํา หน้า ที่ ตวั เชื่ อมของพรรคการเมื องที่ ท าํ ให้ก ารมี ส่ วนร่ วมทางการเมื องของ
ประชาชนเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง (participatory linkage)
2. การทําหน้าที่ตวั เชื่ อมของพรรคการเมืองในการกําหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและกลุ่มต่างๆ (policy responsive linkage)
3. การทําหน้าที่ตวั เชื่อมของพรรคการเมืองที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคะแนนที่ลง
ให้กบั ผลตอบแทนที่จะได้รับ (linkage by reward) หรื อกล่าวอย่างชัดเจน คือ การทําหน้าที่ตวั เชื่อม
ของพรรคการเมืองในลักษณะนี้ จะเกิ ดขึ้นในประเทศที่ระดับของการพัฒนาประชาธิ ปไตยอยู่ใน
ระดับตํ่า ผูเ้ ลือกตั้งยังไม่มีคุณภาพ ดังนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทําหน้าที่ตวั เชื่อมของพรรค
การเมืองในลักษณะนี้ คือ การซื้ อเสี ยง ระบบหัวคะแนน การคอรัปชัน่ ในลักษณะต่างๆ ซึ่ งทั้งหมดนี้
เกิดขึ้นจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมคือ ระบบอุปถัมภ์ สําหรับประเทศที่การพัฒนาประชาธิ ปไตยอยู่
ในระดับสู งแล้ว เช่น ในประเทศยุโรปตะวันตก การทําหน้าที่ของพรรคการเมืองในลักษณะนี้ จะสู ญ
หายไปเอง เพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ตวั เชื่ อมที่เกิ ดผลในทางลบนี้ พรรคการเมืองในประเทศที่
ประชาธิ ปไตยมีการพัฒนาสู งจะหลีกเลี่ยงหรื อปฏิเสธการทําหน้าที่ที่ก่อให้เกิดผลในลักษณะนี้ แต่
ลักษณะในทางลบดังกล่าวจะพบได้อย่างกว้างขวางในประเทศกําลังพัฒนาหรื อในประเทศโลกที่
สาม
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4. การทําหน้าที่ตวั เชื่ อมของพรรคการเมืองในฐานะเป็ นเครื่ องมือของผูป้ กครองในการ
ควบคุ มและกดขี่ผูอ้ ยู่ใต้ปกครอง (directive linkage) พรรคการเมืองที่ทาํ หน้าที่เป็ นตัวเชื่ อมใน
ลักษณะนี้ มีอยู่เฉพาะในประเทศที่ มี การปกครองระบอบเผด็ จการ ที่ ผูป้ กครองสามารถควบคุ ม
ประชาชนได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ ง ทั้งนี้ โดยอาศัยการมีพรรคการเมืองพรรคเดี ยวที่มีการจัด
องค์กรกว้างขวางใหญ่โต แน่นเหนียวสู งกว่าพรรคแบบมวลชนอย่างมาก
ประเทศที่ระดับของการพัฒนาประชาธิ ปไตยถึงขั้นสู งแล้วนั้น พรรคการเมืองจะทําหน้าที่
เป็ นตัวเชื่อมที่สาํ คัญและมีความจําเป็ น 2 ประการ คือ
1. การทําหน้าที่ตวั เชื่ อมของพรรคการเมืองในการกําหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและกลุ่มต่างๆ (policy responsive linkage) พรรคการเมืองทําหน้าที่ตวั เชื่อม
ในการเป็ นตัวแทนและผูร้ วบรวมความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนเพื่อนําเข้าสู่
สถาบันการเมืองและกระบวนการใช้อาํ นาจทางการเมืองในการกําหนดนโยบายในการปกครอง
ประเทศ
2. การทํา หน้า ที่ ต ัว เชื่ อ มของพรรคการเมื อ งที่ ท าํ ให้ก ารมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชนเกิ ดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง (participatory linkage) พรรคการเมืองทําหน้าที่ตวั เชื่ อมใน
ฐานะเป็ นตัวแทนหรื อผูส้ ่ งเสริ มและกระตุน้ ให้ประชาชนสามารถมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมทางการ
เมืองและการปกครองในระดับต่างๆ ทั้งในส่ วนของพรรคการเมืองเอง เช่ น การที่มีสมาชิ กจํานวน
มากในทุกระดับของสาขาพรรคและสมาชิกของพรรคที่ลงทะเบียนเป็ นทางการกับสาขาแต่ละแห่งมี
อํา นาจและความเป็ นอิ สระในการกําหนดนโยบายท้องถิ่ นเอง การเลื อกผูส้ มัครในท้องถิ่ นด้วย
สมาชิ กเอง เป็ นต้น และในกระบวนการแข่งขันทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่ น เช่ น
สมาชิกในแต่ละสาขานอกจากจะเป็ นผูค้ ดั เลือกตัวผูส้ มัครแล้ว สมาชิกยังมีบทบาทสําคัญในการหา
เสี ยงเลือกตั้งเพื่อสนับสนุนผูส้ มัครของสาขาพรรคในการแข่งขันเลือกตั้งด้วย
Maurice Duverger ได้เสนอว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ (Maurice Duverger, 1972
อ้างถึงใน กนก วงษ์ตระหง่าน, 2536: 47)
1. หน้าที่คดั เลือกผูป้ กครองโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความสามารถเข้าสู่ ระบบการเมือง
2. หน้าที่เป็ นตัวแทนมติมหาชนโดยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนําไปกําหนด
เป็ นนโยบายและปฏิบตั ิต่อไป
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3. หน้าที่ในโครงสร้างการปกครองโดยพรรคการเมืองเข้าไปหน้าที่ในฝ่ ายบริ หารและฝ่ าย
นิติบญั ญัติ
กนก วงษ์ตระหง่าน (2536: 47-48) ได้สรุ ปหน้าที่ของพรรคการเมืองของ Almond และ
Powell ไว้ 9 ประการคือ
1. หน้าที่ในกระบวนการหล่อหลอมทางการเมือง (political socialization)
2. หน้าที่ทาํ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมือง (citizen participation)
3. หน้าที่คดั เลือกชนชั้นนําทางการเมือง (recruitment of elites)
4. หน้าที่สื่อสารทางการเมือง (political communication)
5. หน้า ที่ ก ํา หนดประเด็ น ข้อ เรี ย กร้ อ ง ความต้อ งการและผลประโยชน์ ต่ า งๆ (interest
articulation)
6. หน้าที่รวบรวมข้อเรี ยกร้อง ความต้องการและผลประโยชน์ต่างๆ (interest aggregation)
7. หน้าที่กาํ หนดนโยบาย (policy making)
8. หน้าที่ปฏิบตั ินโยบาย (policy implementation)
9. หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกฎหมาย (adjudication)
ปรี ชา หงษ์ไกรเลิ ศ (2524: 14-17) ได้รวบรวมบทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมืองที่
สําคัญไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน
ในระบอบประชาธิ ปไตย พรรคการเมืองมีบทบาทในการศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน
โดยอาจกระทําได้หลายรู ปแบบ เช่ น การอธิ บ ายหรื อแถลงนโยบายของพรรคในด้า นการเมื อง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การป้ องกันประเทศ ฯลฯ ผ่านทางสื่ อมวลชน อาทิ หนังสื อพิมพ์ วารสาร
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่ งตีพิมพ์อื่นๆ ตลอดจนการเข้าถึงประชาชนโดยตรง อาทิ การอภิปราย การบรรยาย
ตามสถานที่ต่างๆ ตามโอกาส นอกจากนี้ พรรคการเมืองจะต้องให้ความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยที่ถูกต้อง เช่ น การให้ประชาชนมีความรู้ สํานึ กทางการเมืองและเข้ามามีส่ วนร่ วม
ทางการเมือง
2. การสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในการเป็ นผูแ้ ทนราษฎร
ในระบอบประชาธิ ปไตย คุณสมบัติของผูท้ ี่สมควรจะเป็ นผูแ้ ทนราษฎรมีความสําคัญมาก
พรรคการเมื อ งจึ ง ต้อ งเป็ นสรรหาและกลั่น กรองตัว บุ ค คลที่ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ นผูแ้ ทนที่ ดี ข อง
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ประชาชน เพราะจะต้องเป็ นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน และเมื่อวันเลือกตั้ง
ประชาชนจะเลือกโดยคํานึ งถึงนโยบายของพรรคการเมืองมากกว่าตัวบุคคล เพราะถือว่าตัวบุคคล
ผูส้ มัครนั้นพรรคการเมืองได้กลัน่ กรองคุณสมบัติมาเป็ นอย่างดีแล้ว
3. การประสานประโยชน์ของกลุ่มอิทธิ พลและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
พรรคการเมืองจะทําหน้าที่ประสานประโยชน์ให้กบั กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยการเสนอ
ให้มี กฎหมายที่ เป็ นธรรมกับทุ ก ฝ่ าย หรื อหาทางจัดให้มีก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้มีค วาม
เหมาะสมและเป็ นธรรมมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งนับว่าเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดทางการเมืองได้อีกทาง
หนึ่งด้วย
4. การระดมสรรพกําลังทางการเมือง
พรรคการเมื อ งจะทํา หน้ า ที่ เ ป็ นศู น ย์พ ลั ง ทางการเมื อ ง เพราะเป็ นที่ ร วมของกลุ่ ม
ผลประโยชน์ ต่า งๆ และประชาชนที่ มี ค วามคิ ดเห็ นทางด้า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสัง คมใน
แนวทางกว้างๆ ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันเพื่อหาโอกาสเป็ นรัฐบาล ซึ่ งสามารถนําเอานโยบายของ
พรรคการเมืองตนไปปกครองประเทศ พรรคการเมืองจึงเป็ นที่รวมในการระดมสรรพกําลังต่างๆ
เพื่อให้เกิดอํานาจต่อรอง เรี ยกร้อง และรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มต่างๆ เพื่อนํามา
บริ หารประเทศ
5. การเป็ นฝ่ ายค้าน
บทบาทการเป็ นฝ่ ายค้า นถื อว่า เป็ นสิ่ งสํา คัญสํา หรับ ระบอบประชาธิ ปไตย เพราะจะทํา
หน้าที่เป็ นเสมือนกระจกเงาให้รัฐบาลทราบว่ามีสิ่งใดที่รัฐบาลบริ หารงานขาดตกบกพร่ องไปบ้าง
หรื อมีส่ิ งใดที่รัฐบาลควรจะทําเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน คอยท้วงติง คัดค้าน หรื อ
ยับยั้งมิให้รัฐบาลใช้อาํ นาจเกินขอบเขต และยังคอยควบคุมให้รัฐบาลปฏิบตั ิตามนโยบายของตนที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาด้วย
6. การเป็ นศูนย์กลางของกลุ่มผลประโยชน์และสมาชิกพรรคการเมือง
พรรคการเมืองจะทําหน้าที่เหมือนเวทีเพื่อนําไปสู่ การตกลงด้วยสันติวิธีก่อนที่จะนําปั ญหา
ต่างๆ ไปอภิปรายในสภา โดยนัยนี้ เองพรรคการเมืองจึงเป็ นศูนย์กลางในการประสานการติดต่อ
และสร้ างความเข้าใจอันดี ระหว่างมวลสมาชิกพรรค รวมทั้งระหว่างพรรคต่อพรรค ระหว่างพรรค
ต่อรัฐบาล และระหว่างพรรคกับประชาชนทัว่ ไปด้วย
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7. การสร้างผูน้ าํ ทางการเมือง
พรรคการเมืองจะเป็ นสถาบันที่สร้างผูน้ าํ ทางการเมืองที่ดีเพื่อผลิตออกไปเป็ นนักการเมือง
อาชี พ ที่ มี ค วามสามารถและพร้ อ มที่ จ ะดํา รงตํา แหน่ ง ผูน้ ํา ทางการเมื อ งในระดับ ต่ า งๆ อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งโครงสร้างการบริ หารของพรรคการเมืองอาจมีสาขาพรรคตามภาคต่างๆ โดยที่แต่
ละสาขาพรรคก็อาจจะมีตาํ แหน่ง เช่น หัวหน้าสาขาพรรค เลขาธิ การสาขาพรรค ซึ่ งตําแหน่งบริ หาร
เหล่านี้จะทําให้ผทู ้ ี่ดาํ รงตําแหน่งมีทกั ษะในการเป็ นผูน้ าํ ทางการเมืองได้
ลิ ขิต ธี รเวคิ น (2541: 259-260) ได้กล่าวว่า หน้าที่ของพรรคการเมืองในลักษณะที่เป็ น
ตัวเชื่ อมระหว่า งโครงสร้ า งส่ วนบน (ส่ วนกลาง) และโครงสร้ างส่ วนพื้นฐาน (ระดับ พื้ นที่ ) ไว้
ดังต่อไปนี้
1. พรรคจะทําหน้าที่เสนอความเห็น นโยบาย ความต้องการของสาขาพรรคระดับต่างๆ เข้า
สู่ สาํ นักงานใหญ่พรรค ในส่ วนที่สาขาพรรคมีอาํ นาจตัดสิ นใจได้ก็ดาํ เนินการได้ ข้อสําคัญต้องมีการ
สื่ อสารประสานงานระหว่างสํานักงานใหญ่พรรคและสาขาพรรคในระดับต่างๆ
2. พรรคจะทําหน้าที่ปลุ กเร้ าความสนใจทางการเมืองในท้องที่ต่างๆ โดยสาขาพรรคใน
ระดับ ต่า งๆ ตั้ง แต่ระดับ ท้องถิ่ นไปจนถึ ง ระดับ ชาติ โดยการสื่ อสารทางการเมื อง การถกเถี ย ง
อภิปราย
3. พรรคจะทํา หน้ า ที่ ก ล่ อ มเกลาเรี ยนรู ้ ท างการเมื อ ง สร้ า งค่ า นิ ย มและอุ ด มการณ์
ประชาธิ ป ไตย กระบวนการประชุ ม ถกเถี ย งปั ญหาและการตัดสิ นใจเป็ นการสร้ า งค่า นิ ย มและ
แนวทางปฏิบตั ิในท้องถิ่นโดยสาขาพรรคเป็ นแกนนํา
4. พรรคจะทําหน้าที่ฝึกทักษะสมาชิ กพรรคการเมือง พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ ในระดับต่างๆ
และการคัดสรรบุคคลซึ่ งจะมีโอกาสไต่เต้าจากระดับล่างขึ้นมาสู่ ระดับสู ง
อุดม รัฐอมฤต (2546: 7-8) กล่าวว่า โดยที่พรรคการเมืองเป็ นสถาบันซึ่ งเป็ นสื่ อกลางที่
เชื่ อมโยงความคิดเห็ นและผลประโยชน์ รวมถึ งเจตนารมณ์ทวั่ ไปของประชาชนกับการปกครอง
ประเทศ พรรคการเมืองจึงเป็ นกลไกสําคัญในการกําหนดและปรุ งแต่งทิศทางในการบริ หารกิจการ
ส่ วนรวมของประเทศ รวมถึ งการสร้ างสํานึ กทางการเมืองให้กบั ประชาชนอีกด้วย บทบาทและ
หน้าที่ของพรรคการเมืองที่รวบรวมได้มีดงั ต่อไปนี้
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1. คัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจากผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูท้ ี่จะทําหน้าที่ในการออกกฎหมายบังคับใช้ในประเทศ และจะ
ทําหน้า ที่พิท กั ษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชน ผูแ้ ทนราษฎรจึ งควรจะต้องมี ความสํานึ กใน
ผลประโยชน์ของประชาชนส่ วนรวม พรรคการเมืองจึงต้องทําหน้าที่คดั เลือกตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเป็ นผูแ้ ทนราษฎรเพื่อส่ งสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นพรรคการเมืองจึงต่างแข่งขันกัน
คัดเลือกตัวบุคคลที่ดีที่สุดของพรรคเพื่อหวังจะชนะผูส้ มัครของพรรคอื่นๆ
2. ประสานประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิ พลต่างๆ
ภายในสังคมหนึ่ งๆ ย่อมมีกลุ่ มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิ พลกระจัดกระจายกัน พรรค
การเมืองเป็ นที่รวมของกลุ่มต่างๆ เหล่านั้นให้อยูภ่ ายในพรรคเดียวกันโดยการกําหนดนโยบายของ
พรรคตามความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์ ดังนั้น พรรคการเมืองจึงทําหน้าที่เป็ นคนกลาง เป็ นผู ้
พิทกั ษ์ผลประโยชน์และเจตนารมณ์ของกลุ่มต่างๆ เหล่านั้นไว้
3. นํานโยบายที่ได้แถลงไว้กบั ประชาชนไปใช้ในการบริ หารประเทศ
ในกรณี ที่พ รรคการเมื องหนึ่ ง มี สมาชิ ก ได้รับ เลื อกตั้ง เป็ นจํา นวนมากจนสามารถจัดตั้ง
รัฐบาลได้ ย่อมจะต้องนําแนวนโยบายการบริ หารประเทศที่ได้แถลงไว้กบั ประชาชนในขณะรณรงค์
หาเสี ยงเลือกตั้งไปเป็ นแนวทางดําเนินการบริ หารประเทศ
4. ทําหน้าที่เป็ นฝ่ ายค้านในรัฐสภา
พรรคการเมืองที่มิได้มีเสี ยงข้างมากในรัฐสภาย่อมจะต้องทําหน้าที่เป็ นพรรคฝ่ ายค้าน คอย
วิจารณ์ นโยบายของฝ่ ายรัฐบาล เพื่อชี้ ให้เห็นข้อบกพร่ องของนโยบายของรัฐบาล และเสนอแนว
ทางแก้ไข พร้อมกับเสนอนโยบายของตนเมื่อถึงคราวที่มีการเลือกตั้ง บทบาทของพรรคในเรื่ องนี้ จึง
ช่วยให้การบริ หารของรัฐบาลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและป้ องกันการใช้นโยบายที่ไม่สมควร
5. ปลูกฝังความรู ้และสํานึกทางการเมืองแก่ประชาชน
การให้ความรู ้ทางการเมืองแก่ประชาชนนับว่าเป็ นหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่ งของพรรค
การเมือง ทั้งนี้ เนื่ องจากกิ จการบ้านเมืองทุกๆ ด้านล้วนเป็ นความรับผิดชอบของประชาชนทุกคน
ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย หากประชาชนขาดความสนใจและไม่รับผิดชอบหรื อ
มองไม่เห็นความสําคัญของการเมืองการปกครองแล้วย่อมจะเกิดความเสี ยหายได้ ตรงกันข้าม หาก
ประชาชนมีความกระตือรื อร้ นทางการเมือง คอยสอดส่ องดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของรัฐสภาและ
รัฐบาล ประสิ ทธิ ภาพย่อมจะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติอย่างแน่นอน ความกระตือรื อร้นทางการเมืองจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุน้ และการสร้างบรรยากาศทางการเมืองแบบประชาธิ ปไตยขึ้น โดย
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พรรคการเมื องมี ส่ วนรั บผิดชอบโดยตรงในการให้ก ารศึ ก ษาทางการเมื องและสร้ า งสํา นึ ก ทาง
การเมืองให้กบั ประชาชน
6. ควบคุมสมาชิกพรรค
พรรคการเมื องจะต้องคอยควบคุ ม สมาชิ ก พรรคให้อ ยู่ใ นระเบี ย บวินัย ของพรรคอย่า ง
เคร่ งครัด เช่ น การเข้าประชุ มสภา การอภิปรายในเรื่ องสําคัญต่างๆ หรื อการลงมติ จะต้องกระทํา
ตามที่ได้ตกลงกันไว้หรื อตามที่พรรคกําหนด พรรคการเมืองในปั จจุบนั จึงต้องมีการตั้งเจ้าหน้าที่
ของพรรคตรวจตราในสภาในเวลาที่มีการประชุมสภา
กล่าวโดยสรุ ปว่า พรรคการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยควรมีบทบาทและหน้าที่ในการ
ให้ความรู ้ทางการเมืองแก่ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมือง สรรหา
บุคคลมาเป็ นสมาชิกพรรคและคัดสรรตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง และรณรงค์ให้ประชาชน
สนับสนุนพรรค พรรคการเมืองต้องคอยรวบรวมปั ญหาและความต้องการต่างๆ ของประชาชนเพื่อ
เสนอให้เกิดเป็ นนโยบายต่อไป ต้องประสานประโยชน์ให้กบั กลุ่มต่างๆ ได้อย่างเป็ นธรรม และต้อง
สร้างบุคคลให้เป็ นผูน้ าํ ทางการเมืองได้ นอกจากนี้ พรรคการเมืองต้องทําหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่าง
ประชาชนกับรัฐบาลได้ดว้ ย

ระบบการให้ เงินสนับสนุนพรรคการเมือง
ระบบการให้เงิ นสนับสนุ นพรรคการเมืองโดยทัว่ ไปนั้น อาจจําแนกออกได้เป็ น 2 ระบบ
คือ ระบบการให้เงินสนับสุ นนจากเอกชน (Private Financing) และระบบการให้เงินสนับสนุ นจาก
รัฐ (Public Financing) (อุดม รัฐอมฤต, 2546: 21-22)
ระบบการให้เงินสนับสนุ นจากเอกชน (Private Financing) หมายถึง การได้มาซึ่ งรายรับ
ของพรรคการเมืองจากผูส้ นับสนุ นทางการเมือง ซึ่ งอาจจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อองค์กรทางธุ รกิจ
หรื อองค์กรอื่นๆ เช่น จากองค์กรทางศาสนาหรื อสหกรณ์ประเภทต่างๆ ตลอดจนสหพันธ์แรงงาน
การอุดหนุ นดังกล่าวยังครอบคลุมถึงเงินสนับสนุนที่ได้มาจากสมาชิกของพรรค ตลอดจนรายได้ที่
ได้จากการลงทุนประเภทต่างๆ ของพรรคการเมืองโดยผ่านเครื อข่ายที่มีลกั ษณะกึ่งธุ รกิจ ในหลาย
ประเทศเงินอุดหนุ นจากภาคเอกชนยังอาจจะมีแหล่งที่มาจากการสนับสนุนขององค์กรเอกชนและ
องค์กรที่มิใช่รัฐ (NGO) อีกด้วย
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ระบบการให้เงินสนับสนุ นจากรัฐ (Public Financing) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือของ
รัฐในด้านการเงินแก่พรรคการเมืองทั้งที่เป็ นลักษณะทางตรงและทางอ้อม
การให้ เ งิ น สนั บ สนุ น ในลัก ษณะทางตรงนั้น หมายถึ ง การที่ รั ฐ ได้ก ัน ส่ ว นหนึ่ งของ
งบประมาณทั้งจากส่ วนกลางและระดับมลรัฐ เพื่ออุดหนุ นกิ จกรรมของพรรคการเมืองทั้งในช่วง
รณรงค์หาเสี ยงเลื อกตั้งและกิ จกรรมทัว่ ไปของพรรคการเมือง นอกจากนั้นยังรวมถึ งการให้เงิ น
สนับสนุ นแก่สมาชิ กพรรคเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมระหว่างหาเสี ยงและกิจกรรมอื่นๆ ในฐานะที่เป็ น
สมาชิกรัฐสภาด้วย
ส่ วนการให้เงินสนับสนุ นในลักษณะทางอ้อมนั้น หมายถึงการลดหย่อนภาษีสําหรับผูท้ ี่ให้
การสนับสนุ นพรรคการเมือง ซึ่ งส่ งผลถึงการลดรายได้จากภาษีของรัฐที่จะนํามาใช้ในการบริ หาร
ประเทศ เทียบได้กบั การสนับสนุ นพรรคการเมืองจากรัฐในทางอ้อม นอกจากนี้ ยงั หมายรวมถึงการ
ที่รัฐอนุญาตให้มีการใช้สื่อในด้านต่างๆ ไม่วา่ โทรทัศน์หรื อวิทยุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย

แนวความคิดการสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองโดยรัฐ
พรรคการเมืองไม่วา่ จะเป็ นของประเทศใดต่างก็ประสบปั ญหาในการระดมเงินอุดหนุ นเพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นกิจการทางการเมืองทั้งนี้ เนื่องจากพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีศกั ยภาพ
ในการระดมเงิ นที่ แตกต่ า งกัน ดัง นั้น พรรคการเมื อ งที่ มี อาํ นาจทางเศรษฐกิ จ ที่ เ หนื อกว่า ย่อ ม
ได้เปรี ยบในการแข่งขันทางการเมือง และก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสของการดําเนิ น
กิ จการทางการเมือง ซึ่ งความเสมอภาคทางการเมื องเป็ นหลักการที่สําคัญประการหนึ่ ง ของการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ด้วยเหตุน้ ี ประเทศที่มีระบบการปกครองของระบอบประชาธิ ปไตย
จึงแสวงหาแนวทางหรื อมาตรการในการช่วยเหลือหรื อสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมือง เพื่อ
ใช้ดาํ เนิ นกิจการทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่ องซึ่ งต้องใช้จ่ายเงินเป็ นจํานวนมาก อาทิ ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์หาเสี ยงเลื อกตั้ง ค่าเช่ าสํานักงาน ค่าไปรษณี ย ์ ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าวิจยั ที่เกี่ ยวกับ
ปั ญหาทางการเมือง เศรษฐกิ จและสังคม แม้ว่าพรรคการเมืองจะได้แสวงหาเงินอุดหนุ นจากกลุ่ ม
ธุรกิจหรื อประชาชนแล้ว แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะหาเงินมาสนับสนุนการดําเนินกิจการทางการเมืองได้
อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกับพรรคการเมืองที่มีศกั ยภาพในการระดมทุนได้มากกว่า
การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองมีที่มาจากแนวคิดที่วา่ ในระบอบประชาธิ ปไตย พรรค
การเมืองมีความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการเมือง แต่ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ นั้น
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ก็ยอ่ มมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้เงิน หากพรรคการเมืองมีแหล่งที่มาของเงินอย่างเหมาะสม ก็ยอ่ มจะ
เป็ นหลักประกันว่าพรรคการเมืองจะไม่ตกอยูภ่ ายใต้การครอบงําของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ในบาง
ประเทศจึงมีกฎหมายที่ให้รัฐให้เงินสนับสนุ นเพื่อให้พรรคใช้ในการเลือกตั้ง หรื อขยายรวมไปถึ ง
เงินที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของพรรคด้วย
ในประเทศที่เน้นยึดระบบเสรี นิยมอย่างเต็มที่ เช่น ในกรณี ของกลุ่มประเทศแองโกลแซก
ซอน อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ปั จเจกบุคคลถือเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญของระบบการเมือง ในแนวความคิดดังกล่าว หน้าที่ของรัฐคือเปิ ดให้กลไกทางการเมืองมี
อิสรเสรี รัฐไม่เข้าไปก้าวก่าย แต่จะเป็ นหลักประกันในด้านการเคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพของปั จเจก
บุคคล การรวมกันของปั จเจกบุคคลในลักษณะที่เป็ นกลุ่มผลประโยชน์หรื อพรรคการเมืองจึงเป็ น
กระบวนการตามธรรมชาติอนั เป็ นแรงผลักดันจากความต้องการของปั จเจกบุคคล การที่รัฐไม่เข้าไป
ก้าวก่ ายหรื อสนับสนุ นการรวมตัวกันในลักษณะดังกล่าว การให้เงิ นสนับสนุ นพรรคการเมืองจึง
เน้นในเรื่ องของเอกชน (Private Financing) อย่างไรก็ตาม พัฒนาการทางการเมืองในระยะหลังเกิด
การแข่งขันและรณรงค์ในทางการเมืองที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้น ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทาง
การเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ ว การพึ่งพาแต่เฉพาะเงินสนับสนุ นจากเอกชนย่อมไม่พียงพอ รัฐจึง
เห็นความจําเป็ นในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อแบ่งเบาภาระ แต่ก็เป็ นการให้เงินแก่ตวั
บุคคลผูส้ มัครรับเลือกตั้ง มิใช่ให้กบั พรรคการเมือง (อุดม รัฐอมฤต, 2546: 15)
ส่ วนในประเทศที่เน้นถึงความสําคัญขององค์กร หรื อการรวมกลุ่มที่เราอาจจะเรี ยกว่า “พหุ
นิ ยม” (Pluralism) เช่ นในกรณี ของประเทศเยอรมนีและประเทศสเปน ซึ่ งต่างก็เน้นถึงความสําคัญ
ของการรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์หรื อพรรคการเมือง โดยถือเป็ นแกน
หลักหรื อองค์ประกอบที่สําคัญของระบบการเมือง บทบาทของรัฐจึงเป็ นไปในทางส่ งเสริ มการ
รวมกลุ่ มและการให้การสนับสนุ นต่อกลุ่มหรื อพรรคการเมื องมากกว่า การเน้นความสําคัญของ
ปัจเจกบุคคล การสนับสนุนพรรคการเมืองจึงถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของหน้าที่ของรัฐ โดยเปิ ดโอกาสให้
พรรคการเมืองพึ่งพาการสนับสนุ นจากเอกชนด้วย ทั้งนี้ เพราะรัฐตระหนักดีว่ารัฐไม่สามารถแบก
รับภาระในส่ วนนี้ได้ท้ งั หมด (อุดม รัฐอมฤต, 2546: 15)
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แนวคิดและพัฒนาการเรื่องการให้ เงินสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศไทย
สําหรับประเทศไทย พรรคการเมืองในยุคแรกๆ นั้นไม่ได้รับเงิ นสนับสนุ นจากรัฐ และ
รายได้ของพรรคการเมืองส่ วนใหญ่ไม่ได้มาจากค่าสมาชิกหรื อค่าบํารุ ง เพราะในทางปฏิบตั ิผทู้ ี่ให้
เงินสนับสนุนกิจการของพรรคการเมืองจะได้แก่ สมาชิกผูก้ ่อตั้งพรรคที่มีอาํ นาจในทางการเงินที่อยู่
ในระดับผูบ้ ริ หารพรรค หรื อกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและผูกพันอยูก่ บั บุคคลในระดับผูบ้ ริ หาร
ของพรรคหรื อกลุ่มผลประโยชน์ ดังนั้นอํานาจของพรรคจึงขึ้นอยูก่ บั บุคคลกลุ่มเล็กๆ ที่เป็ นผูใ้ ห้เงิน
อุดหนุนพรรคการเมืองขาดความเป็ นองค์กรของมหาชน
แนวความคิดเกี่ยวกับการสนับสนุ นพรรคการเมืองโดยรัฐในประเทศไทยได้ก่อตัวพัฒนา
อย่างเป็ นลําดับ ซึ่ งแนวความคิดดังกล่าวมีท้งั ผูส้ นับสนุนและคัดค้านด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
เหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ในการให้ รัฐ สนั บ สนุ นด้ า นการเงิ น แก่ พ รรคการเมื อง (สํา นัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547ค: 7)
1. การให้รัฐสนับสนุ นด้านการเงิ นแก่พรรคการเมื องจะเป็ นการพัฒนาองค์กรและการ
บริ หารงานของพรรคการเมืองให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ หากพรรคการเมืองเปรี ยบเสมือนบริ ษทั เอกชน
หรื อองค์กรของรัฐจึงจําเป็ นต้องมีปัจจัยในการบริ หารงานรวมถึงการจัดองค์กรทางการบริ หารของ
พรรคให้มีประสิ ทธิ ภาพ พรรคการเมืองที่มีเงินทุนมากหรื อสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรมากอาจมีเงิ น
สําหรับบริ หารพรรคจากกลุ่มผูส้ นับสนุนหรื อเก็บจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรภายในพรรค ส่ วน
พรรคที่ขาดเงินทุนสนับสนุ นหรื อมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรน้อยก็จะมีปัญหาเรื่ องเงินทุนสําหรับ
ใช้ในการบริ หารพรรค งานบริ หารภายในพรรคคงมิได้มีเพียงแต่ค่าใช้จ่ายภายในสํานักงาน เช่ น
บุคลากร วัสดุ สํานักงาน ค่าเช่ าสถานที่ ค่าบํารุ งรักษาสํานักงาน แต่ยงั รวมถึงการจัดระบบข้อมูล
หรื ออุ ปกรณ์ ต่างๆ เพื่อช่ วยเหลื อการทํา กิ จกรรมทางการเมืองของสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเอง
ดังนั้นการให้เงินสนับสนุ นพรรคการเมืองของรัฐจะช่วยให้ทุกพรรคการเมืองสามารถจัดระบบการ
บริ หารพรรคให้มีประสิ ทธิ ภาพได้
2. พรรคการเมื องไทยมักจะถูกวิจารณ์ เสมอว่า ขาดกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะการ
เผยแพร่ แนวนโยบายของพรรค กิจกรรมที่ส่งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตย กิจกรรมเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่ งส่ วนหนึ่ งอาจเนื่องจากการขาดเงินทุนในการทํากิจกรรม
ทางการเมือง ดังนั้น หากพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคขนาดเล็ก ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐก็จะ
สามารถทํากิจกรรมทางการเมืองได้
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3. การทําให้พรรคการเมืองมีลกั ษณะเป็ นพรรคแบบมวลชน (Mass Party) ได้จะต้องมีการ
จัดตั้งสาขาและสมาชิ กพรรคพอสมควร แต่ปัจจุบนั มีพรรคการเมืองเพียงไม่กี่พรรคที่จะทําได้หรื อ
ทําได้ทว่ั ทุกแห่ง เพราะขาดงบประมาณในการจัดตั้งสาขาพรรค
4. จะทําให้ประชาชนมีบทบาทในการควบคุมพรรคการเมืองมากขึ้น โดยสามารถอ้างได้วา่
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของพรรคการเมืองมาจากเงินภาษีของประชาชน
เหตุ ผ ลคั ด ค้ า นในการให้ รั ฐ สนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น แก่ พ รรคการเมื อ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547ค: 7)

(สํ า นัก งาน

1. ประชาชนโดยทัว่ ไปจะยอมรับได้หรื อไม่ต่อการนําเงินภาษีของประชาชนไปสนับสนุน
พรรคการเมือง ซึ่ งความสัมพันธ์ของประชาชนกับพรรคการเมืองนั้นยังไม่มีความชัดเจนที่เพียงพอ
2. พรรคการเมืองของไทยมีการจัดตั้งตลอดเวลาและเป็ นระบบหลายพรรคมีท้ งั พรรคใหญ่
พรรคเล็ก การที่รัฐให้เงินสนับสนุนจะทําให้เป็ นภาระเพิม่ ขึ้นตลอดเวลา
เสี ยงได้

3. แม้วา่ จะให้มีเงิ นสนับสนุ นพรรคการเมืองแล้ว แต่ก็ยงั ไม่สามารถแก้ปัญหาการซื้ อขาย

ส่ วนลําดับความเป็ นมาของฝ่ ายที่เห็นด้วยกับแนวความคิดในการกําหนดให้รัฐสนับสนุ น
เงินแก่พรรคการเมืองได้มีการผลักดันและเคลื่อนไหวให้เกิดเป็ นรู ปธรรมมาเป็ นลําดับอย่างต่อเนื่อง
โดยมี ความพยายามผลักดันให้กาํ หนดให้มีการสนับสนุ นพรรคการเมืองไว้ในรัฐธรรมนู ญหรื อ
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง กล่าวคือ การขอแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยให้
มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือพรรคการเมืองในการพิจารณาร่ างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2517 และปี พ.ศ.
2521 หรื อการร่ างรัฐธรรมนู ญโดยกําหนดให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการสนับสนุ นพรรคการเมืองใน
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2524 หรื อการกําหนดให้มีบทบัญญัติในร่ างพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.
2524 โดยการสนับสนุ นเงิ นแก่ พ รรคการเมื องที่ ไ ด้รับเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร แต่
บทบัญญัติดงั กล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ได้มีการจัดตั้งสภาร่ างรัฐธรรมนูญซึ่ งมีหน้าที่จดั ทําร่ างรัฐธรรมนูญเพื่อ
เสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบในการจัดทําร่ างรัฐธรรมนูญเพื่อเป็ นการปฏิรูปการเมือง สภาร่ าง
รัฐธรรมนูญได้มองเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็ นของพรรคการเมืองที่มีต่อการปฏิรูปการเมือง
เพื่ อ ให้ ก ารเมื อ งสามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศชาติ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน ซึ่ งพรรคการเมืองเป็ นกลไกที่สําคัญยิง่
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ในการที่ จะพัฒ นาการเมื อ งโดยภาพรวมให้ไ ปสู่ เ ป้ าหมายดัง กล่ า วข้า งต้นได้ จึ ง ได้นํา แนวคิ ด
เกี่ ยวกับการพัฒนาและสนับสนุ นพรรคการเมื องมากําหนดไว้ในรั ฐธรรมนู ญโดยมี วตั ถุ ประสงค์
ดังนี้ (คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ , 2547: 59-61)
1. สร้ า งความเข้ม แข็ ง ของสถาบัน พรรคการเมื อ ง พรรคการเมื อ งไทยเป็ นกลไกที่ มี
ความสําคัญยิง่ ในระบบการเมืองแบบรัฐสภาแต่มีความเป็ นสถาบันทางการเมืองในระดับตํ่ามาก
2. สร้างความเสมอภาคในทางการเมือง ผูส้ มัครสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรบางคนและกลุ่มผู้
มีอุดมการณ์บางกลุ่มขาดความเสมอภาคในการแข่งขันทางการเมือง
3. สร้างภาวะความเป็ นเจ้าของพรรคการเมืองของประชาชน ประชาชนส่ วนมากยังด้อย
สํานึ กในความสําคัญของพรรคการเมือง ขาดความรู สึกเป็ นเจ้าของพรรคการเมืองและขาดความ
ตระหนักว่าพรรคการเมืองคือกลไกที่ทาํ หน้าที่แทนตนในทางการเมืองการปกครอง
4. ลดภาวะคอรัปชัน่ ทางการเมือง ความสํานึกทางการเมืองและความผูกพันทางการเมือง
ของประชาชนยังอยูใ่ นระดับตํ่า ซึ่ งเอื้อต่อภาวะคอรัปชัน่ ทางการเมือง
5. สร้ า งสถาบัน นิ ติ บ ัญ ญัติ ใ ห้เ ป็ นหัว ใจทางการเมื อ ง โดยการปกครองระบบรั ฐ สภา
กระบวนการรัฐสภา พรรคการเมือง ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง และสถาบันแวดล้อมอื่นๆ ต่างมีความสําคัญ
โดยเฉพาะสถาบันนิติบญั ญัติถือเป็ นหัวใจทางการเมือง แต่พรรคการเมืองที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ของสถาบันนี้ยงั ไม่เข้มแข็งนัก
6. สร้ า งแบบแผนกระบวนการเปิ ดเผยสาธารณะทางการเมือง เพราะการเมืองเป็ นเรื่ อง
สาธารณะ ดังนั้น การเปิ ดเผยสาธารณะในกิ จกรรมทางการเมืองและสาธารณกิ จทั้งปวงจึง เป็ น
สิ่ งจําเป็ น
รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2540 ได้นาํ แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การจัดตั้ง
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นพรรคการเมืองข้างต้น มาบัญญัติไว้ในมาตรา 47 และมาตรา 328 โดยมี
เจตนารมณ์ที่ตอ้ งการให้ประชาชนได้รวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองง่ายขึ้น เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทาง
การเมื องของประชาชน ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข และกําหนดให้การจัดองค์กร การดําเนิ นกิจการ และข้อบังคับของพรรคการเมืองต้อง
สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย พร้อมทั้งได้กาํ หนดเงื่อนไขใน
การสนับ สนุ นพรรคการเมื อง เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ก ฎหมายประกอบรั ฐธรรมนู ญว่า ด้วยพรรค
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การเมืองต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคการเมืองโดยรัฐ
การสนับสนุนทางการเงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นแก่พรรคการเมืองโดยรัฐด้วย
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 328 ได้บญั ญัติให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่า ด้วยพรรคการเมื อง จะต้องมี ส าระสํา คัญเกี่ ย วกับ การสนับ สนุ นพรรค
การเมือง ดังต่อไปนี้ (ธนิศร์ ศรี ประเทศ, 2550: 21-22)
1. การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่ งอย่างน้อยให้กระทําได้โดยบุคคลตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป และ
การจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง
2. การยกเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิให้นาํ เอาเหตุที่พรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิ กสมัคร
รับเลื อกตั้ง หรื อเหตุที่ไม่มีสมาชิ กของพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง มาเป็ นเหตุให้ตอ้ งเลิกหรื อยุบ
พรรคการเมือง
3. การดําเนิ นกิจการของพรรคการเมืองและการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรค
การเมือง
4. การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ
5. การสนับสนุ นทางการเงิ นหรื อประโยชน์อย่างอื่นแก่พรรคการเมืองโดยรัฐ การจํากัด
วงเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง และการควบคุมการรับบริ จาคของพรรคการเมือง
6. การตรวจสอบสถานะทางการเงิ นของพรรคการเมือง รวมทั้ง การตรวจสอบและการ
เปิ ดเผยที่มาของรายได้และการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง
7. การจัดทําบัญชี แสดงรายรับและรายจ่ายของพรรคการเมือง และบัญชี แสดงทรัพย์สิน
และหนี้สินของพรรคการเมือง ซึ่ งต้องแสดงโดยเปิ ดเผยซึ่ งที่มาของรายได้และการใช้จ่ายประจําปี
ของพรรคการเมืองในทุกรอบปี ปฏิทิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและ
ประกาศให้สาธารณชนทราบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือ พ.ศ. 2541 ได้กาํ หนดบทบัญญัติ
ว่าด้วยการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐไว้ในส่ วนที่ 2 (มาตรา 56 – มาตรา 64) โดยให้มีกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุ นพรรคการเมือง
และการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่ งแหล่งที่มาของเงินกองทุนจะเป็ นเงิน
ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํ นาจและหน้าที่ในการจัดสรร
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เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองและควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน โดยให้คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองทําหน้าที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยในการจัดสรร
เงิ นสนับสนุ นแก่ พรรคการเมืองให้จดั สรรให้เป็ นรายปี ตามแผนงานและโครงการในการดําเนิ น
กิจการของแต่ละพรรคการเมืองที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งประกาศกําหนด โดยให้คาํ นึ งถึงจํานวนสมาชิ กซึ่ งดํารงตําแหน่งเป็ น
สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมื อ ง จํา นวนคะแนนเสี ย งจากบัญ ชี รายชื่ อของพรรค
การเมืองที่พรรคการเมืองได้รับในการเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งหลังสุ ด จํานวนสมาชิกพรรคการเมืองและ
จํานวนสาขาพรรคการเมืองตามลําดับ และได้กาํ หนดเงื่อนไขให้พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินสนับสนุน
เป็ นจํา นวนไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของเงิ นสนับ สนุ นที่ พ รรคการเมื อ งได้รั บ เพื่อ การบริ หารพรรค
การเมืองและสาขาพรรคการเมือง การหาสมาชิ กเพิ่ม การใช้จ่ายในการเลือกตั้ง และการให้ความรู ้
ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป

บทที่ 3
กองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
ความเป็ นมาของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
พรรคการเมืองเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สําคัญทางการเมือง โดยเฉพาะในประเทศที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตย การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนอกจากจะต้องดําเนิ นการให้
สอดคล้องกับรู ปแบบการเมืองการปกครองแล้ว การดําเนินการต่างๆ ย่อมต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่ งเท่ากับ
ว่าพรรคการเมืองจําต้องแสวงหารายได้เพื่อนําไปใช้จ่ายเช่นกัน แนวคิดเรื่ องการสนับสนุ นพรรค
การเมืองจึงมีข้ ึนเพื่อให้พรรคดํารงอยูแ่ ละสามารถดําเนินการตามกลไกทางการเมืองได้
พรรคการเมืองจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนไม่วา่ ทางตรง
คือประชาชนบริ จาคให้พรรค หรื อทางอ้อม คือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยรัฐที่นาํ เอาภาษีที่เก็บจาก
ประชาชนมาสนับสนุนพรรคการเมือง หากพรรคการเมืองไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวแล้ว และ
มีแต่รายจ่ายในการดําเนิ นการ พรรคย่อมดํารงอยู่ไม่ได้ เว้นเสี ยแต่จะมีการดําเนินการในเชิงทุจริ ต
คอรัปชัน่ และนํารายได้จากการดําเนินการดังกล่าวมาอุดหนุนกิจการพรรค
การปฏิ รูปการเมืองไทยในปี พ.ศ. 2540 จึงให้ความสําคัญในการให้เงินสนับสนุ นพรรค
การเมื องเพื่อแก้ปั ญหาเรื่ องการเงิ นของพรรคการเมื อง โดยรั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 328 ได้บญ
ั ญัติให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง
จะต้องมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการสนับสนุ นพรรคการเมืองโดยรัฐ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดตั้ง
และพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ รวมทั้งการสนับสนุ นทางการเงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นแก่พรรค
การเมือง ดังนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 56 จึง
ได้บญ
ั ญัติให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรของเงิ นทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง โครงการและแผนงานที่พรรค
การเมื อ งเสนอขอรั บ เงิ น สนับ สนุ น รวมถึ ง การติ ด ตามประเมิ น ผลและตรวจสอบการใช้จ่ า ย
เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2544ก: 1)
ต่อมารัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 236 (1) และ (3) ได้
บัญญัติให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมืองมีสาระสําคัญเรื่ องกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองไว้วา่
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1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการสนับสนุนพรรคการเมือง
โดยรัฐ ตามบทบัญญัติมาตรา 73 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2550 ซึ่ งกําหนดให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
2. คณะกรรมการการเลื อกตั้งมี อาํ นาจและหน้าที่ ใ นการจัดสรรเงิ นสนับ สนุ นแก่พ รรค
การเมือง ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาพรรคการเมือง โดยในการจัดสรรเงิน
สนับ สนุ น แก่ พ รรคการเมื อ งและควบคุ ม ดู แ ลกองทุ น ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ งก็คือ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อทํา
หน้าที่แทน

เป้ าหมายการดําเนินงานของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้กาํ หนดเป้ าหมายในการดําเนินงาน
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของพรรคการเมืองให้มีความ
เข้มแข็ง ประกอบด้วย (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2552: 4)
1. การบริ หารพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง
2. การสนับสนุ นส่ งเสริ มการพัฒนาสาขาพรรคการเมืองเป็ นตัวแทนของพรรคการเมือง
ในการดําเนินกิจการทางการเมือง
3. การส่ งเสริ มให้พ รรคการเมืองทําหน้า ที่ของพรรคการเมืองตามอุ ดมการณ์ นโยบาย
แนวทางของแต่ละพรรคการเมือง
4. ส่ งเสริ มให้สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนได้เข้าร่ วมกิจกรรมของพรรคการเมือง
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เป็ นการจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรค
การเมืองตามแผนงานและโครงการ ซึ่ งจะต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายใน 31 ธันวาคมของปี ที่
ได้รับการจัดสรร และไม่ผูกพันวงเงิ นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปี ต่อไป โดย
รายจ่ายของโครงการไม่ควรเป็ นรายจ่ายประจําซึ่ งพรรคการเมืองต้องดําเนิ นการโดยปกติอยู่แล้ว
และเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็ นเพียงเงินช่วยเสริ มให้พรรคการเมือง
ดําเนินกิจกรรมของพรรคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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การพิจารณาจัดสรรเงินตามแผนงานที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
กําหนด ซึ่ งพรรคการเมืองจะต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุ นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของวงเงิ นสนับสนุ นที่
พรรคการเมืองได้รับเพื่อการบริ หารพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง การหาสมาชิกเพิ่ม การ
ใช้จ่ายในการเลื อกตั้ง และการให้ความรู้ ท างการเมืองแก่ส มาชิ ก และประชาชนทัว่ ไป โดยการ
จัดสรรเงินควรสะท้อนภาพการดําเนินงานของพรรคการเมืองตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง
การพิจารณาค่าใช้จ่ายของแผนงานและโครงการที่พรรคการเมืองเสนอขอรับการสนับสนุน
จะพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยถื อตามราคามาตรฐานของทางราชการเป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรเงิ นและ
ปรับปรุ งโครงการให้เหมาะสมและอยูใ่ นกรอบวงเงินที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับการจัดสรร
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายกิ จกรรมของโครงการใดที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินควรให้เป็ นภาระที่พรรค
การเมืองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

สรุปการสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมือง
การสนับสนุ นพรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2550 แบ่งได้เป็ น 2
ส่ วน ได้แก่ (คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง, 2553: 2)
1) การสนับสนุนตามแผนงานและโครงการ
2) การสนับสนุนค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณูปโภค
และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ระหว่าง พ.ศ. 2551 ถึงปั จจุบนั
แบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1) การสนับสนุ นเงิ นเป็ นรายปี ตามแผนการดําเนิ นงานของพรรคการเมืองประจําปี (มาตรา
75)
2) การสนับ สนุ นเงิ นสมทบการบริ จาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้
บุคคลธรรมดาประจําปี (มาตรา 76)
3) การสนับสนุ นค่าไปรษณี ยากร ค่าโทรศัพท์ หรื อค่าโทรคมนาคมอื่น การจัดพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ ของพรรคการเมื อ ง ค่ า เช่ า สํ า นั ก งานพรรคการเมื อ ง หรื อสาขาพรรคการเมื อ ง ค่ า
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สาธารณูปโภค ค่าเช่าสถานที่จดั ประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรื อจัดประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
หรื อเพื่อการหาเสี ยงเลื อกตั้ง และการอื่นเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดําเนิ นกิจกรรมทางการเมือง
อย่างเท่าเทียมกันตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร (มาตรา 81)

การสนับสนุนพรรคการเมืองของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
รายได้ ของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
รายได้ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประกอบด้วย (ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง, 2541: 17)
1. เงินที่ได้จากงบประมาณรายจ่าย
2. เงิ นค่าธรรมเนี ยมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
3. เงิ นค่า ปรั บ ที่ ได้รับ จากการลงโทษผูก้ ระทํา ความผิดตามพระราชบัญญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
4. เงินหรื อทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับ โดยฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
5. เงิ นหรื อทรั พย์สิ นที่ ตกเป็ นของกองทุ นตามมาตรา 68 แห่ ง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
6. เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผมู ้ อบให้เพื่อสมทบกองทุน
7. เงินดอกผลของกองทุน
8. เงินรายรับอื่นๆ
คณะกรรมการกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่ งประกอบด้วย (ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง,
2541: 18)
1. นายทะเบียนพรรคการเมือง

ประธานกรรมการ

48
2. กรรมการการเลือกตั้ง 1 คน ซึ่ งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
3. ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง 1 คน
4. ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ 1 คน
5. ผูแ้ ทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ซึ่ งเลือกกันเองจํานวน 3 คน
6. ผูแ้ ทนพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ซึ่ งเลือกกันเองจํานวน 1 คน
7. เลขาธิ การคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อํานาจและหน้ าทีข่ องคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง, 2541: 19)
1. จัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
2. ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
3. นําเงินหรื อทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไปหาดอกผล
4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพรรคการเมือง
5. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิ น และการ
บริ หารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
6. ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์การปฏิบตั ิงานตามโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
7. แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรื อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นใน
เรื่ องหนึ่งเรื่ องใด หรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด
8. ออกระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรื อติดตามประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่ อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
9. ดํา เนิ น งานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกับ การพัฒ นาพรรคการเมื อ งที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
มอบหมาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิ นกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ดังนี้
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1. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเสนอวงเงิ นของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมื องที่ จะจัดสรรเพื่อใช้จ่ า ยในปี ถัดไปให้ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง ให้ค วาม
เห็นชอบภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี
2. วงเงิ นกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่จะจัดสรรต้องจัดสรรเพื่อสนับสนุ นการ
ดําเนิ นกิจการทางการเมืองของพรรคการเมืองและสาขาพรรคไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อย
ละ 80
3. พรรคการเมื องที่ จะมี สิทธิ ได้รับ การจัดสรรเงิ นสนับ สนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองจะต้องเป็ นพรรคการเมืองที่มีลกั ษณะเป็ นพรรคการเมืองตามคํานิ ยามศัพท์ “พรรค
การเมือง” ในประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้งเรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่ ง
หมายถึ ง พรรคการเมืองที่คณะบุคคลจัดตั้งโดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้ง และได้ดาํ เนิ นการให้มี
สมาชิ กพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองครบถ้วนตามมาตรา 29 มาตรา 92 มาตรา 93 แห่ ง
พระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และจะต้องเป็ นพรรค
การเมืองที่ไม่อยูใ่ นระหว่างที่นายทะเบียนพรรคการเมืองหรื ออัยการยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนู ญ
เพื่อให้มีคาํ สั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
4. การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการในแต่ละ
ปี เมื่อกําหนดวงเงินที่จะใช้จ่ายแล้ว คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจะจัดสรร
เงิ นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง (ฉบับที่ 3), 2543: 33)
หลักเกณฑ์ ที่ 1 จัดสรรตามจํานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมืองเท่าที่มีอยู่
หรื อในกรณี ที่ไม่ มีส มาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ถือตามจํานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในการ
เลือกตั้งครั้งหลังสุ ด ร้อยละ 35
หลักเกณฑ์ ที่ 2 จัดสรรตามจํานวนคะแนนเสี ยงจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ได้รับ
การเลือกตั้งครั้งหลังสุ ด ร้อยละ 30
หลักเกณฑ์ ที่ 3 จัดสรรตามจํานวนสมาชิ กพรรคการเมือง โดยให้ถือตามจํานวนสมาชิ ก
พรรคการเมือง ซึ่ งพรรคการเมืองจะต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้วต่อนายทะเบียนใน
วันที่ยนื่ โครงการและแผนงานที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุน ร้อยละ 20
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หลัก เกณฑ์ ที่ 4 จัดสรรตามจํา นวนสาขาพรรคการเมื อง ให้ถื อตามจํา นวนสาขาพรรค
การเมืองที่นายทะเบียนรับรองการจัดตั้งแล้วในวันที่ยื่นโครงการและแผนงานที่เสนอขอรับการ
จัดสรรเงินสนับสนุ น กรณี ที่พรรคการเมืองใดมีสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้ง
หนึ่งมากกว่าหนึ่งสาขาให้นาํ สาขาพรรคการเมืองมาคํานวณเพียงสาขาเดียว ร้อยละ 15
5. วงเงิ นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่เหลือจากการจัดสรรให้กบั พรรคการเมือง
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจะจัดสรรเงิ นที่เหลือเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนา
พรรคการเมืองตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
6. เมื่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้จดั สรรเงินกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองแล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วแจ้งให้
พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
แผนงานดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จึง
ได้มีการกําหนดแผนงานดําเนิ นกิ จการของพรรคการเมืองขึ้นมา โดยตามประกาศคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กําหนดให้พรรคการเมืองจัดทําโครงการ
ขอรั บเงิ นสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ซึ่ งต้องมีโครงการตามแผนงานที่
กําหนดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
แผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป

โดยแต่ละแผนมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายดังต่อไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2549:
32-36)
1. แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
นับ ตั้ง แต่ รัฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช้ ปรากฏว่า มีพรรคการเมืองที่แจ้งการ
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จัดตั้ง ต่อนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งเป็ นจํา นวนมาก กองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื องจึ ง
กํา หนดให้พ รรคการเมื องที่ ต้องการขอรั บ เงิ นสนับ สนุ นจากกองทุ นฯ จะต้องทํา โครงการตาม
แผนงานการบริ หารพรรคการเมืองด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ส่ งเสริ มการบริ หารงานของพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง
2) เสริ มสร้างศักยภาพของบุคลากรของพรรคการเมือง
3) พัฒนานโยบาย อุดมการณ์ของพรรคการเมือง
ภายใต้วตั ถุ ประสงค์ดงั กล่าว กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมีเป้ าหมายให้พรรค
การเมืองมีการบริ หารงานที่เข้มแข็ง และสามารถทําหน้าที่ของพรรคการเมืองได้อย่างกว้างขวางขึ้น
โดยมี แนวทางและมาตรการที่ สํ า คัญคื อ ประการแรก สนับ สนุ น ให้สํา นัก งานใหญ่ ข องพรรค
สามารถบริ ห ารกิ จ การของพรรคได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประการที่ ส อง สนับ สนุ น ให้พ รรค
การเมืองสามารถจัดโครงสร้างการดําเนินงานของพรรคให้รองรับภารกิจได้กว้างขวางขึ้น ประการ
ที่สาม สนับสนุ นให้พรรคการเมืองมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน ประการที่สี่ สนับสนุนให้
พรรคการเมืองมีโครงการหรื อกิจกรรมที่ช่วยเสริ มสร้ างระบบความสัมพันธ์กบั สาขาพรรค และ
ประการสุ ดท้าย สนับสนุนให้พรรคการเมืองมีการพัฒนา แนวนโยบายและอุดมการณ์ และเผยแพร่
ต่อสมาชิกและประชาชน
2. แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกําหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดทําโครงการตาม
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง ภายใต้วตั ถุประสงค์ของแผนงาน 3 ประการ ดังนี้
1) เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารสาขาพรรค
2) เพือ่ ส่ งเสริ มการจัดตั้งสาขาพรรคให้มีคุณภาพ
3) เพือ่ การพัฒนาบุคลากรของสาขาพรรค
โดยมีเป้ าหมายให้พรรคการเมืองทุกพรรคมีการจัดตั้งองค์กรของสาขาพรรค มีการกําหนด
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของสาขาพรรคให้ชดั เจน สามารถดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสาขาได้
อย่างมีคุณภาพ กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจึงได้วางแนวทางและมาตรการสําหรับการ
ดําเนิ นงานของพรรคการเมืองดังนี้ ประการแรก ให้พรรคการเมืองมีการวางแผนในแต่ละปี เพื่อ
พัฒนาสาขาพรรคการเมืองให้มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะเป็ นศูนย์กลางของพรรคในระดับเขตเลือกตั้ง
ประการที่สอง สนับสนุ นให้สาขาพรรคสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประการที่สาม
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สนั บ สนุ น ให้ ส าขาพรรคมี ก ารพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากรของสาขาพรรคและสมาชิ ก ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และประการสุ ดท้าย สนับสนุนให้สาขาพรรคเป็ นศูนย์กลางในการดําเนิ น
กิจกรรมของพรรคในระดับพื้นที่ เพื่อให้สาขาพรรคมีกิจกรรมร่ วมกับสมาชิกและประชาชน
3. แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
การพัฒนาพรรคการเมืองตามแนวทางของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมีเป้ าหมาย
หลัก อี ก ประการหนึ่ งในการสนับ สนุ น ให้ พ รรคการเมื อ งมี ค วามเป็ นพรรคของปวงชน โดย
ประชาชนสามารถร่ วมเป็ นเจ้าของ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ และสามารถตรวจสอบ กํากับ ดูแล
ได้ แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิ กพรรคการเมืองและการหาสมาชิ กเพิ่มจึงเป็ นอีกแผนงานหนึ่ งที่
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกําหนดให้พรรคการเมืองที่ตอ้ งการขอรับเงินสนับสนุ นจาก
กองทุนจะต้องจัดทํา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นพรรคการเมืองขยายฐานสมาชิ กพรรคการเมืองไปสู่
มวลชน และเป็ นที่ยอมรับของประชาชน
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนพรรคการเมืองในการหาสมาชิกเพิ่ม
3) ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของพรรคการเมือง
ทั้งนี้ โดยอาศัยแนวทางและมาตรการที่เป็ นการสนับสนุนดังนี้ ประการแรก พรรคการเมือง
มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิ กพรรค โดยดําเนิ นการผ่านสาขาพรรค ประการที่สอง พรรค
การเมืองหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม และประการสุ ดท้าย พรรคการเมืองมีกิจกรรมติดต่อกับประชาชน
ในพื้นที่ ในท้ายที่สุด กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองคาดหวังว่าพรรคการเมืองทั้งหลายจะ
สามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นพรรคการเมืองของปวงชน โดยประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมในการดําเนิ น
กิจกรรมของพรรคการเมืองได้อย่างแท้จริ ง
4. แผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สิ่ ง ที่ ท าํ ให้ พ รรคการเมื องมี ค วามแตกต่า งจากกลุ่ ม ผลประโยชน์โดยทัว่ ไปก็ คื อ พรรค
การเมืองต้องการเข้าไปมีบทบาทในการปกครอง โดยการส่ งผูส้ มัครลงแข่งขันเพื่อชิงตําแหน่งทาง
การเมือง การเลื อกตั้งจึงเป็ นกิจกรรมที่พรรคการเมืองต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองจึงกําหนดให้พรรคการเมืองที่ตอ้ งการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสามารถจัดทํา
โครงการตามแผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้งได้ในปี ที่มีการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอัน
เป็ นการเลื อกตั้งทัว่ ไป โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เป็ นการสนับ สนุ นพรรคการเมื องให้สามารถดําเนิ น
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กิ จ กรรมทางการเมื อ ง เพื่ อ การเป็ นผู ้ แ ทนของประชาชนในการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ง เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ดังนั้นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมีความมุ่งหมายที่จะเห็นว่า เมื่อพรรคการเมือง
ได้รับการสนับสนุ นจากกองทุนไปแล้ว พรรคการเมืองจะสามารถส่ งสมาชิ กลงสมัครรับเลือกตั้ง
และมีกิจกรรมการหาเสี ยงเลือกตั้ง จนได้รับคะแนนเสี ยงสนับสนุนจากประชาชนมากเพียงพอที่จะ
ทําให้สมาชิกของพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนของประชาชนในที่สุด
5. แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
พรรคการเมืองเป็ นหน่วยที่สาํ คัญในการกระจายความเชื่อ อุดมการณ์ทางการเมือง นโยบาย
ทางการเมืองให้ประชาชนเกิ ดความเลื่ อมใส การช่ วยกล่ อมเกลาทางการเมืองจึงเป็ นบทบาทละ
หน้าที่สาํ คัญของพรรคการเมือง ซึ่ งอาจกระทําได้ท้ งั โดยตรงผ่านกิจกรรมให้ความรู ้ทางการเมืองแก่
ประชาชน และโดยอ้อมผ่านการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้ง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้
กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานนี้ ดังนี้
1) สนับสนุ นให้พรรคการเมืองทําหน้า ที่ของพรรคการเมืองในการให้ความรู้
ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปอย่างแพร่ หลายกว้างขวางขึ้น
2) ให้สมาชิกและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของพรรคการเมืองในการทํา
หน้าที่เป็ นสถาบันหลักของระบอบประชาธิ ปไตย
ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะทําให้พรรคการเมืองขยายบทบาทในการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่
สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปได้อย่างกว้างขวาง โดยผ่านการดําเนินการของสาขาพรรค ตามแนวทาง
และมาตรการที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองวางไว้ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก พรรค
การเมืองมีการจัดกิ จกรรมในการนําเสนอแนวทางการนํา นโยบายของพรรคไปสู่ การปฏิ บตั ิ แก่
ประชาชน ประการที่ ส อง สาขาพรรคมี ค วามเข้ม แข็ ง เพี ย งพอในการจัด กิ จ กรรมที่ เ ป็ นการ
เสริ มสร้างความรู ้ ทางการเมืองแก่สมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป และประการที่สาม กิจกรรมการให้
ความรู ้ ท างการเมื อ งของพรรคการเมื อ งมี ก ารเผยแพร่ ไ ปอย่ า งกว้า งขวางจนประชาชนเห็ น
ความสําคัญของพรรคการเมืองมากขึ้น
การสนับสนุนค่ าไปรษณียากรและค่ าสาธารณูปโภคให้ แก่ พรรคการเมือง
การสนั บ สนุ น ค่ า ไปรษณี ย ากรและค่ า สาธารณู ป โภคให้ แ ก่ พ รรคการเมื อ งเป็ นการ
ดําเนินการตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
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ซึ่ ง กํา หนดให้ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง เป็ นผูก้ าํ หนดหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารในการได้รับ การ
สนับ สนุ นในเรื่ องค่ าไปรษณี ย ากร ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับสาธารณู ปโภคและด้า นอื่นๆ เพื่อดํา เนิ น
กิ จการในทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน โดยออกเป็ นประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่ อง
หลัก เกณฑ์ วิธี ก ารสนับ สนุ นค่ า ไปรษณี ย ากรและค่า สาธารณู ป โภคให้แก่ พ รรคการเมื อง ซึ่ ง มี
สาระสําคัญ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547ค: 16-17)
1. พรรคการเมืองที่มีสิทธิ ได้รับการสนับสนุน
พรรคการเมืองที่จะมีสิทธิ ได้รับการสนับสนุนค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณูปโภคในแต่
ละปี จะต้องเป็ นพรรคการเมืองที่ได้รับจดแจ้งการจัดตั้งและได้ดาํ เนิ นการให้มีสมาชิ กพรรค และ
สาขาพรรคครบถ้วนตามมาตรา 29 มาตรา 92 มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มีสาระสําคัญคือ ต้องเป็ นพรรคการเมืองที่มีสมาชิ กพรรคตั้งแต่
5,000 คนขึ้นไป ซึ่ งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิกที่อยูใ่ นแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อของพรรค
และจังหวัดที่นายทะเบียนประกาศกําหนด และต้องมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา
โดยจํานวนสมาชิ กพรรคและสาขาพรรคตามที่กล่าวมาต้องมีอยู่ก่อนวันที่ 31 ตุลาคมของปี ที่จะ
ขอรับการสนับสนุน
2. หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุน
การสนับ สนุ นพรรคการเมื องที่ เกี่ ย วกับ ค่า ไปรษณี ย ากรและค่ า สาธารณู ป โภคเพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายดังนี้
1)
2)
3)
4)

ค่าไปรษณี ยากร
ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ
ค่าไฟฟ้ า
ค่านํ้าประปา

โดยแบ่งการสนับสนุ นค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณู ปโภคให้แก่พรรคการเมืองเป็ น 2
ส่ วน คือ
1. การสนับ สนุ นสํา นัก งานใหญ่ แบ่ง การสนับ สนุ นเป็ นค่า ไปรษณี ย ากรร้ อยละ 40 ค่ า
โทรศัพท์ภายในประเทศร้อยละ 30 ค่าไฟฟ้ าร้อยละ 20 และค่านํ้าประปาร้อยละ 10
2. การสนับสนุนสาขาพรรคการเมือง แบ่งการสนับสนุนเป็ น 2 ส่ วน คือ
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2.1 สาขาพรรคที่ได้รับการสนับสนุนเป็ นกรณี พิเศษ หมายถึง สาขาพรรคการเมือง
ที่ได้รับการสนับสนุ นในอัตราสู งสุ ดจะได้รับการสนับสนุ นค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณู ปโภค
แบบเหมาจ่ายเดือนละ 1,500 บาท โดยจะต้องมีองค์ประกอบตามที่กาํ หนด ดังนี้

ผูป้ ฏิบตั ิงานประจํา

2.1.1 มีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 500 คน
2.1.2 มีสถานที่ต้ งั แยกออกจากการประกอบกิจการหรื อที่อยูอ่ าศัย และมี

2.1.3 มี ก ารดํา เนิ นการตามข้อบัง คับ พรรคในรอบปี ที่ ผ่า นมา เช่ น การ
ประชุมประจําเดือน การประชุมใหญ่
2.1.4 มีกิจกรรมทางการเมือง
2.2 สาขาพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนเป็ นการทัว่ ไป หมายถึง สาขาพรรค
ที่ได้รับการสนับสนุนในอัตราที่ต่าํ กว่าสาขาพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุ นเป็ นกรณี พิเศษ จะ
ได้รับการสนับสนุนค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณูปโภคแบบเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุ นค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณูปโภคให้แก่สาขาพรรคการเมือง
ได้ ด ํา เนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้ น มา สาขาพรรคการเมื อ งจะต้ อ งส่ ง หลั ก ฐาน
ใบเสร็ จรับเงินของหน่วยงานที่ให้บริ การค่าไปรษณี ยากร ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ และค่านํ้าประปา มา
ขอเบิกเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
จากหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินตามแผนงานและโครงการของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง ได้ก่อให้เกิ ดปั ญหาและข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ตามมาทั้งในแง่ของข้อกฎหมายและ
ข้อเท็จจริ ง ดังนี้ (บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 2555: 177-178)
การใช้จาํ นวนสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นเกณฑ์ใ นการจัด สรรเงิ น สนับ สนุ น พรรค
การเมื อง ทํา ให้พ รรคการเมื องที่ มี ส มาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรได้เปรี ย บพรรคการเมื องที่ ไ ม่ มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรถึงสองชั้นกล่าวคือ นอกจากจะได้เปรี ยบในระบบการเลือกตั้งทั้งจากเขต
เลือกตั้งและระบบบัญชี รายชื่ อ เพราะคะแนนเสี ยงของพรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งจากเขต
เลือกตั้งจะต้องสู ญเปล่าไปอยูแ่ ล้ว และคะแนนจากบัญชีรายชื่อของพรรคที่ได้รวมกันทั้งประเทศไม่
ถึ งร้ อยละ 5 ก็จะถู กตัดทิ้งไป ทําให้พรรคที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้ประโยชน์ไปชั้นหนึ่ งแล้ว
เช่ นเดี ย วกัน การใช้จาํ นวนสมาชิ กพรรคการเมืองเป็ นฐานในการคํา นวณเงิ นสนับสนุ นพรรค
การเมืองจึงเท่ากับเป็ นการให้ประโยชน์สองต่อแก่พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง แต่หลักเกณฑ์
ตามที่กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกําหนดนั้นกลับให้น้ าํ หนักแก่ส่วนนี้มากที่สุด
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การใช้จาํ นวนสมาชิ กพรรคการเมืองเป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรเงินสนับสนุ นพรรคการเมือง
ก็ก่อให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิตามมา กล่าวคือ ทําให้พรรคการเมืองดําเนินการทุกวิถีทางในการ
เพิ่มจํานวนสมาชิ ก ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ประชาชนกลายเป็ นสมาชิ กพรรคโดยไม่รู้ตวั และเป็ น
สมาชิ กกันคนละหลายพรรคการเมือง โดยไม่ได้มีจิตสํานึกในทางการเมืองร่ วมกับพรรคที่ตนเป็ น
สมาชิกแต่อย่างใด ซึ่ งเป็ นการสวนทางกับพัฒนาการของพรรคการเมืองในแนวทางที่ควรจะเป็ น ที่
ประชาชนเห็นพ้องกับแนวทางของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง แล้วจึงเข้าร่ วมกับกิจกรรม
ของพรรคการเมืองนั้น และหากไม่สามารถดําเนินการสนับสนุนพรรคการเมืองได้ดว้ ยตนเอง ก็อาจ
บริ จาคเงินสนับสนุ นพรรคการเมือง หรื ออย่างน้อยก็จ่ายเงินบํารุ งพรรคในฐานะสมาชิกพรรค การ
ได้ชื่อของประชาชนเข้ามาเป็ นสมาชิกพรรคแต่เพียงในนาม โดยไม่มีจิตสํานึกร่ วมกัน จึงไม่เป็ น
ผลดีต่อพัฒนาการของระบบพรรคการเมืองแต่อย่างใด
นอกจากนี้ แล้ว การใช้จาํ นวนสาขาพรรคเป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรเงิ นสนับสนุ นพรรค
การเมือง ก็ก่อให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิตามมาในทํานองเดียวกัน กล่าวคือ เกณฑ์ดงั กล่าวทําให้
เกิดการจัดตั้งสาขาพรรค โดยที่มิได้มีสมาชิกพรรคเป็ นฐานที่แท้จริ ง หรื อมีการใช้สาขาพรรคเป็ น
ฐานสําหรับการเผยแพร่ ความคิ ดทางการเมือง หากแต่เพื่อเป็ นการเพิ่มจํานวนเงินสนับสนุ นที่จะ
ได้รับจากรัฐแต่ประการเดียวโดยแท้
เป็ นที่น่าสังเกตว่า การสนับสนุนดังกล่าวกลายเป็ นการเปิ ดช่องทางสําหรับคนบางกลุ่มที่รู้
ถึงหลักเกณฑ์เหล่านี้ ให้สามารถแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรื ออาจจะเรี ยกได้วา่ การดําเนิ น
กิจการพรรคการเมืองกลายเป็ นอาชีพใหม่ที่นาํ รายได้จาํ นวนมหาศาลมาสู่ บุคคลเหล่านี้ แทนที่จะ
เป็ นการนําเงินภาษีของประชาชนมาช่วยพัฒนาระบบพรรคการเมือง

การสนับสนุนพรรคการเมืองของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
จากปั ญหาและข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดสรรเงินสนับสนุ นพรรคการเมืองโดยรัฐที่
ใช้ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับก่อน ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกับการสนับสนุ นพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550
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สํา หรั บ หลัก การอันเป็ นสาระสํา คัญ ในเรื่ องการสนับ สนุ น พรรคการเมื องโดยรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนดเพิ่มเติมรวมถึงมี
การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญหลายประเด็น ได้แก่ (กฤช เอื้อวงศ์, 2551: 24-28)
1. ได้กาํ หนดให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง โดยเฉพาะในสัดส่ วนของผูแ้ ทนพรรคการเมือง ซึ่ งจากเดิม (มาตรา 57) กําหนดให้มี
ผูแ้ ทนของพรรคการเมืองซึ่ งสมาชิกในสังกัดเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่ งเลือกกันเองจํานวน 3
คน และผูแ้ ทนของพรรคการเมืองซึ่ งไม่มีสมาชิ กในสังกัดเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่ งเลือก
กันเองจํานวน 1 คนเป็ นกรรมการ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นให้มีผแู้ ทนของพรรคการเมืองใน
สภาผูแ้ ทนราษฎร ที่สมาชิ กในสังกัดของพรรคตนดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี (พรรคฝ่ ายรัฐบาล) ซึ่ ง
เลื อกกันเองจํานวน 1 คน และผูแ้ ทนของพรรคการเมืองในสภาผูแ้ ทนราษฎรที่สมาชิ กในสังกัด
ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ งรัฐมนตรี (พรรคฝ่ ายค้าน) ซึ่ งเลื อกกันเองจํานวน 1 คน และผูแ้ ทนของพรรค
การเมืองที่ไม่ได้มีสมาชิ กในสังกัดเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร (พรรคไม่มี ส.ส.) ซึ่ งเลือกกันเอง
จํานวน 1 คน (มาตรา 74) เป็ นกรรมการ และมีผทู้ รงคุณวุฒิจาํ นวนสองคนเป็ นกรรมการ ซึ่ งถือว่า
เป็ นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อให้
เกิดการถ่วงดุลระหว่างพรรคฝ่ ายรัฐบาลและพรรคฝ่ ายค้าน และป้ องกันการ block vote ของพรรค
การเมืองที่เป็ นฝ่ ายรัฐบาลหรื อฝ่ ายค้าน กรณี ที่มีจาํ นวนพรรคการเมืองรวมกันมากกว่าฝ่ ายตรงข้าม
2. ได้ก าํ หนดให้มี ก ารเพิ่ม เงื่ อนไขการจัดสรรเงิ นสนับ สนุ นให้แก่ พ รรคการเมื อง โดย
จัดสรรเงินเป็ นรายปี ให้เฉพาะพรรคการเมืองที่นอกจากจะต้องมีสมาชิ กไม่นอ้ ยกว่าห้าพันคน และมี
สาขาพรรคไม่นอ้ ยกว่าสี่ สาขาแล้ว ยังต้องส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเป็ นการเลื อกตั้งทัว่ ไปครั้งหลังสุ ด และต้องได้รับคะแนนเสี ยงจากการเลื อกตั้งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของคะแนนเสี ยงที่ทุกพรรคได้รับในการเลือกตั้งแบบสัดส่ วนรวมกัน หรื อไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของคะแนนเสี ยงที่ผสู ้ มัครทุกคนได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันทั้ง
ประเทศ (มาตรา 75) ซึ่ งต่างจากหลักการที่กาํ หนดไว้เดิมในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ที่จะจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรค (ทั้งที่ส่งและ
ไม่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง) หากพรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่าห้าพันคนและมีสาขาพรรคไม่
น้อยกว่าสี่ สาขา
การกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้เฉพาะพรรคการเมืองที่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งมาจาก
แนวคิดพื้นฐานที่ว่า การจัดตั้งและการดําเนิ นกิจการของพรรคการเมือง องค์ประกอบที่สําคัญคือ
ต้องมีเป้ าหมายที่จะส่ งสมาชิ กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อจะได้เข้าไปใช้อาํ นาจบริ หาร หรื อนิติบญั ญัติ

58
ผลักดันนโยบายของพรรคไปสู่ การปฏิบตั ิ ดังนั้น หากพรรคการเมืองใดไม่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง จึง
ถือว่าไม่ครบองค์ประกอบของการเป็ นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์ จึงยังไม่ควรได้รับการจัดสรรเงิ น
จากกองทุนฯ
อย่างไรก็ตาม สําหรับพรรคการเมืองทุกพรรค รวมทั้งพรรคการเมืองที่ไม่มีสิทธิ ได้รับการ
จัดสรรเงินเป็ นรายปี เนื่ องจากไม่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง หื อได้รับคะแนนเสี ยงไม่ถึงร้อยละ 0.5 ยัง
อาจได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่ องค่าไปรษณี ยากร ค่าสาธารณู ปโภค ค่า
จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ของพรรคการเมือง ค่าเช่าสํานักงาน หรื อค่าเช่าสถานที่จดั การประชุ มพรรค
การเมืองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด (มาตรา 81) ซึ่ ง
เป็ นไปตามหลัก การเดิ ม ในมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 แต่ได้จาํ แนกประเภทค่าใช้จ่ายที่พรรคอาจได้รับการสนับสนุนให้ชดั เจนขึ้น
3. ได้กาํ หนดให้มีการปรับสัดส่ วนการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใหม่ จากเดิม
ที่ไม่ได้กาํ หนดสัดส่ วนการจัดสรรเงินให้พรรคการเมืองไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 แต่ได้มีการกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง มา
เป็ นการกํา หนดสั ดส่ วนการจัดสรรไว้อ ย่า งชัดเจนในมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคกาเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่ งแบ่งเป็ น (1) จํานวนคะแนนเสี ยงจากการเลือกตั้ง
แบบสัดส่ วน ร้ อยละ 40 ของจํานวนเงินทั้งหมดที่จดั สรร (2) จํานวนคะแนนเสี ยงจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขต ร้อยละ 40 ของจํานวนเงินทั้งหมดที่จดั สรร (3) จํานวนสาขาพรรคซึ่ งมีลกั ษณะตามที่
คณะกรรมการการเลื อกตั้งกําหนด ร้ อยละ 10 ของจํานวนเงิ นทั้งหมดที่จดั สรร และ (4) จํานวน
สมาชิกซึ่ งชําระค่าบํารุ งรายปี ร้อยละ 10 ของจํานวนเงินทั้งหมดที่จดั สรร
นอกจากนั้นยังได้กาํ หนดว่าจะจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง ต้อง
ไม่เกิ นกึ่ งหนึ่ ง ของวงเงิ นทั้ง หมดที่ จดั สรรในปี นั้น เพื่อให้เงิ นที่ จะจัดสรรให้พ รรคการเมื องไม่
กระจุกตัวอยูก่ บั พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมากเกินไป
4. ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการลดหรื อเลิกจัดสรรเงินสนับสนุ นแก่พรรคการเมืองที่ไม่ได้
รับเลื อกตั้ง ซึ่ งเดิ มไม่ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ แต่ในมาตรา 78 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนดว่า หากพรรคการเมืองไม่ได้รับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งทัว่ ไปสองครั้งติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุนลงกึ่งหนึ่ ง, หากพรรคการเมือง
ไม่ได้รับเลือกตั้งทัว่ ไปสามครั้งติดต่อกัน ให้ลดเงินสนับสนุ นลงสามในสี่ และหากพรรคการเมือง
ไม่ได้รับเลือกตั้งทัว่ ไปสี่ ครั้งติดต่อกัน ให้เลิกเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองนั้น
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5. ได้กาํ หนดให้มีการจัดสรรเงินสนับสนุ นสมทบแก่พรรคการเมือง กรณี ที่พรรคการเมือง
ได้รับการบริ จาคจากบุคคลโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี ละ
หนึ่ งร้ อยบาท โดยรั ฐจะจัดสรรเงิ นสนับสนุ นสมทบอีกร้ อยละห้าของจํานวนเงินบริ จาคที่พรรค
ได้รับจากการแสดงเจตนารวมกันทั้งหมด
รายได้ ของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
รายได้และทรั พย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประกอบด้วย (ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551, 2551: 9)
1. เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย
2. เงิ นที่ ได้รับจากการบริ จาคโดยแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงิ นได้บุคคล
ธรรมดาประจําปี
3. เงินที่รัฐจัดสรรสนับสนุนสมทบแก่พรรคการเมืองที่ได้รับบริ จาค ตามข้อ 2. ร้อยละห้า
ของจํานวนเงินบริ จาคทั้งหมด
4. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
5. เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษทางปกครองหรื อทางอาญาต่อผูก้ ระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
6. เงินหรื อทรัพย์สินที่พรรคการเมืองได้รับโดยฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
7. เงินหรื อทรัพย์สินกรณี สิ้นสภาพ เลิก หรื อยุบพรรคการเมือง
8. เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผมู ้ อบให้เพื่อสมทบกองทุน
9. เงินดอกผลของกองทุน
10. เงินรายรับอื่น
คณะกรรมการกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
การดําเนินงานเป็ นรู ปแบบคณะกรรมการซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรี ยกว่า
“คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” ประกอบด้วย (ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551, 2551: 11)
1. นายทะเบียนพรรคการเมือง
ประธานกรรมการ
2. กรรมการการเลือกตั้ง 1 คน
กรรมการ
3. ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง 1 คน
กรรมการ
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4. ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ 1 คน
5. ผูแ้ ทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี เลือกกันเอง 1 คน
6. ผูแ้ ทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
มิได้ดาํ รงตําแหน่งรัฐมนตรี เลือกกันเอง 1 คน
7. ผูแ้ ทนพรรคการเมืองที่มิได้มีสมาชิก
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เลือกกันเอง 1 คน
8. ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน
9. เลขาธิ การคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อํานาจและหน้ าทีข่ องคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551, 2551: 12)
1. จัดสรรเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่ อง กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง พ.ศ. 2551
2. จัด ทํา แผนการดํา เนิ น งานของกองทุ น และเสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาพรรค
การเมือง
3. ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินกองทุน
4. นําเงินหรื อทรัพย์สินของกองทุนไปหาดอกผล
5. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิ น และการ
บริ หารกองทุน
6. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ประชาสัมพันธ์การปฏิ บตั ิงานของกองทุน รวมถึ งการ
ดําเนินกิจการของพรรคการเมือง
7. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
8. แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรื อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่ อง
หนึ่งเรื่ องใดหรื อมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด
9. ออกระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรื อมติตามประกาศของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
10. ดําเนิ นงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย
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หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิ นกองทุน
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเสนอวงเงิ นของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมื องที่ จะจัดสรรเพื่อใช้จ่า ยในปี ถัดไปให้ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง ให้ค วาม
เห็นชอบภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี
2. วงเงิ นของกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่จะจัดสรรต้องจัดสรรเพื่อสนับสนุ น
การดําเนิ นกิ จการทางการเมืองของพรรคการเมืองและสาขาพรรคไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 70
3. พรรคการเมืองที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ตามมาตรา 75 นั้น ต้องเป็ น
พรรคการเมืองที่มีลกั ษณะ ดังนี้ (ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง พ.ศ. 2551, 2551: 16)
3.1 เป็ นพรรคการเมืองที่ได้ดาํ เนินการครบถ้วนตามมาตรา 26 แห่ งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
3.2 เป็ นพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาสั่งสิ้ นสภาพหรื อเลิกหรื อ
ยุบพรรคการเมืองของนายทะเบียนหรื อศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี
3.3 เป็ นพรรคการเมืองที่ส่งผูส้ มัครรับเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นการ
เลือกตั้งทัว่ ไปครั้งหลังสุ ด โดยได้รับคะแนนเสี ยงจากการเลือกตั้งแบบสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของคะแนนเสี ยงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับเลือกตั้งแบบสัดส่ วนรวมกัน
หรื อได้รับคะแนนเสี ยงจากการเลื อกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ
คะแนนเสี ยงที่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งทุกคนได้รับในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกัน
ทั้งประเทศ
3.4 เป็ นพรรคการเมืองที่ยื่นแผนการดําเนินงานประจําปี และแผนการใช้จ่ายเงิ น
ประจําปี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
4. การจัดสรรเงินสนับสนุ นพรรคการเมืองเป็ นรายปี ตามแผนการดําเนินงาน และแผนการ
ใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองประจําปี คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ

62
พัฒ นาพรรคการเมื อ งได้จ ัดสรรเงิ นตามหลัก เกณฑ์ม าตรา 75 วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมื อง พ.ศ. 2550 ดังต่อไปนี้ (ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551, 2551: 17)
หลักเกณฑ์ ที่ 1 จัดสรรตามจํานวนคะแนนเสี ยงจากการเลือกตั้งแบบสัดส่ วนที่ได้รับจาก
การเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งหลังสุ ด ร้อยละ 40 ของจํานวนเงินทั้งหมดที่จดั สรร
หลักเกณฑ์ ที่ 2 จัดสรรตามจํานวนคะแนนเสี ยงจากการเลื อกตั้งแบบแบ่ง เขตเลื อกตั้ง ที่
ได้รับการเลือกตั้งทัว่ ไปครั้งหลังสุ ด ร้อยละ 40 ของจํานวนเงินทั้งหมดที่จดั สรร
หลักเกณฑ์ ที่ 3 จัดสรรตามจํานวนสาขาพรรคการเมืองซึ่ งมีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด ร้อยละ 10 ของจํานวนเงินทั้งหมดที่จดั สรร
หลักเกณฑ์ ที่ 4 จัดสรรตามจํานวนสมาชิกซึ่ งชําระค่าบํารุ งรายปี ร้อยละ 10 ของจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่จดั สรร
ทั้งนี้ การจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวในแต่ละปี จะจัดสรรให้
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินทั้งหมดที่จดั สรรในปี นั้นมิได้
สําหรับการคํานวณวงเงินสนับสนุนในส่ วนหลักเกณฑ์ที่ 3 จํานวนสาขาพรรคการเมือง แล
หลัก เกณฑ์ที่ 4 จํานวนสมาชิ ก ซึ่ ง ชําระค่าบํา รุ ง รายปี เป็ นไปตามข้อ 25 และ 26 ของประกาศ
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่ อ ง กองทุ น เพื่ อการพัฒนาพรรคการเมื อ ง พ.ศ. 2551 ลงวัน ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. การจัดสรรเงินตามจํานวนสาขาพรรคการเมืองตามหลักเกณฑ์ ที่ 3 สาขาพรรคการเมือง
ต้องมีลกั ษณะ ดังนี้ (ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
พ.ศ. 2551, 2551: 17)
1.1 มีจาํ นวนสมาชิกพรรคการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสองร้อย
คนและมีการจัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองของสาขาพรรคการเมือง
1.2 มีสถานที่ต้ งั แยกจากการประกอบกิจการอื่นหรื อที่อยูอ่ าศัยเป็ นสัดส่ วน และมี
ผูป้ ฏิบตั ิงานของสาขาพรรคการเมือง
1.3 มีการดําเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมืองในรอบปี ก่อนที่จะจัดสรรซึ่ งอย่าง
น้อยต้องมีการประชุ มใหญ่สาขาพรรคการเมือง หรื อการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณา
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ให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อการ
ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
1.4 มี การให้ความรู้แก่สมาชิ กพรรคการเมืองและประชาชนทัว่ ไป หรื อการหา
สมาชิกพรรคการเมืองเพิ่มเติม หรื อดําเนินกิจการทางการเมืองอื่น
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งตรวจสอบสาขาพรรคการเมืองของแต่ละพรรค
การเมื องที่ นายทะเบี ยนรั บรองการจัดตั้งตามลักษณะดังกล่าวในรอบปี ที่ ผ่านมา โดยสาขาพรรค
การเมืองต้องดําเนิ นกิจการอย่างต่อเนื่ องจนถึงวันที่ยื่นแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจําปี ของพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการคํานวณการจัดสรรเงิน
2. การจัดสรรเงินตามจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองซึ่ งชําระค่าบํารุ งรายปี ตามหลักเกณฑ์ ที่
4 จะจัดสรรเงินสมทบแก่พรรคการเมืองตามจํานวนสมาชิกพรรคการเมืองซึ่ งชําระค่าบํารุ งรายปี ใน
รอบปี ที่ผา่ นมาตามจํานวนเงินค่าบํารุ งรายปี ของแต่ละพรรคการเมือง หากมีเงินเหลือจากการจัดสรร
ให้นาํ ไปสมทบทุนหมุนเวียนของกองทุน ทั้งนี้ กรณี ในปี ใดการจัดสรรเงินตามจํานวนสมาชิ กพรรค
การเมืองซึ่ งชําระค่าบํารุ งรายปี ของแต่ละพรรคการเมืองรวมกันเกินกว่าวงเงินให้ลดการจัดสรรเป็ น
สัดส่ วนเท่ากันทุกพรรคการเมือง (ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่ องกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง พ.ศ. 2551, 2551: 18)
วิธีการดําเนินงานของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมืองในการจัดสรรเงินสนับสนุน
การจัดสรรเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็ นรายปี ตามแผนการ
ดํา เนิ น งาน และแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ประจํา ปี ของพรรคการเมื อ ง มี วิ ธี ก ารดํา เนิ น งานดัง นี้
(คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง, 2553: 8-9)
1. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจะกําหนดนโยบายและแนวทางการ
จัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี ของพรรคการเมือง และกําหนดระยะเวลา
ให้พรรคการเมืองยื่นแผนการดําเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี ภายในเดือนสิ งหาคมของ
ทุก ปี เว้นแต่ คณะกรรมการกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื องอาจกํา หนดให้แตกต่ า งจากที่
กําหนดไว้
2. สํา นัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง แจ้ง นโยบายและแนวทางการจัดทําแผนการ
ดําเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี ของพรรคการเมือง และกําหนดระยะเวลาตามข้อ 1. ให้
พรรคการเมืองแต่ละพรรค
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3. พรรคการเมืองที่มีสิทธิ ขอรับเงินสนับสนุนจากองทุนจะต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ
4 ปี แผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี ของพรรคการเมือง โดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุ มใหญ่พรรคการเมืองนั้น เพื่อการดําเนิ นกิจการของตนในรอบปี ถัดไปพร้อมรายการที่ใช้
เป็ นหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองกําหนด และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรเงิ น
สนับสนุ นจากกองทุนในรอบปี ถัดไป ภายในเดือนสิ งหาคมของทุกปี หรื อตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด
4. แผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี ของพรรคการเมืองที่เสนอขอรับการ
สนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จะต้องกําหนดการใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิ นตามมาตรา 87 แห่ งพระราชบัญญัติประกบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมื อง
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย
1.3 ค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ทางการเมือง
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง
1.5 ค่า ใช้จ่า ยเกี่ ยวกับ การเลื อกตั้ง ตามมาตรา 52 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
1.6 ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตยในพรรคการเมือง
1.7 ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนทาง
การเมือง
ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจะต้องดําเนินการจัดทําโครงการตามแผนการใช้
จ่ายเงินตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
5. พรรคการเมืองที่ไม่ส่งแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี ภายในเวลาที่
กําหนด พรรคการเมืองนั้นจะหมดสิ ทธิ ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนในรอบปี ถัดไป
6. เมื่อได้พรรคการเมืองที่มีสิทธิ ได้รับเงินสนับสนุน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะตรวจสอบคุณสมบัติของสาขาพรรค และวงเงินการชําระค่าบํารุ งรายปี จากสมาชิ กพรรคและ
คํา นวณวงเงิ น สนับ สนุ น เสนอคณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ การพัฒ นาพรรคการเมื อ งให้ค วาม
เห็นชอบวงเงิ นสนับสนุ นที่พรรคการเมืองจะได้รับ และแจ้งพรรคการเมืองให้ปรับปรุ งแผนการ
ดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรต่อไป
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7. พรรคการเมืองปรับปรุ งแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี ให้อยูภ่ ายใน
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร และเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางการจัดทําแผนการดําเนิ นงานและ
แผนการใช้จ่า ยเงิ น ประจํา ปี ของพรรคการเมื อ ง ที่ ค ณะกรรมการกองทุ น เพื่ อการพัฒ นาพรรค
การเมืองกําหนด
8. คณะอนุ ก รรมการวิเคราะห์ แผนการดําเนิ นงานประจําปี ของพรรคการเมืองพิจารณา
แผนการดําเนิ นงานและแผนการใช้จ่ ายเงิ นของพรรคการเมือง ว่าเป็ นไปตามนโยบายและแนว
ทางการจัด ทํา แผนการดํา เนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ประจํา ปี ของพรรคการเมื อ ง ที่
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองกําหนด
9. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี ของพรรคการเมือง
10. คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงิ นประจําปี ของพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เสนอ
11. สํานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งจะแจ้งแบบอนุ มตั ิ การจัดสรรเงิ นตามแผนการ
ดําเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี ของพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองทราบ
12. พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุ น และได้รับอนุ มตั ิแผนการดําเนิ นงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี จะต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนภายในรอบปี ปฏิทิน (ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค.
– 31 ธ.ค.)
แนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน และแผนการใช้ จ่ายเงินของพรรคการเมือง
เพื่อให้การจัดทําแผนการดําเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายเงิ นประจําปี ของพรรคการเมือง
เป็ นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
คณะกรรมการกองทุ นเพื่ อการพัฒนาพรรคการเมื องจึ ง ได้ก าํ หนด แนวทางการจัดทํา แผนการ
ดําเนิ นงานและแผนการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองใช้เป็ นแนวทางในการ
จัด ทํา แผนการดํา เนิ น งานและแผนการใช้จ่ า ยเงิ น และยื่น ต่ อ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ดัง นี้
(คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง, 2553: 14-16)
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1. ค่า ตอบแทนบุ ค ลากรของพรรคการเมือง และค่าใช้จ่า ยในการพัฒนาบุ คลากรทาง
การเมือง
การจัดทําโครงการในส่ วนของค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้อง
กําหนดค่าตอบแทนบุคลากรให้เป็ นไปตามมาตรฐานค่าตอบแทนและสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร ส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยในการพัฒ นา
บุคลากรทางการเมือง พรรคการเมืองควรจะต้องมุ่งเน้นในการเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองระบบประชาธิ ป ไตย ให้แก่ บุ คลากรของพรรคการเมื องทั้ง ในสํานัก งานใหญ่ และ
สํานักงานสาขา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการเมืองของพรรคการเมือง
2. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง
การจัดทําโครงการในส่ วนของค่า ใช้จ่ายในการบริ หารพรรคการเมื อง และสาขาพรรค
การเมือง พรรคการเมืองควรมุ่งเน้นด้านการบริ หารจัดการสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง และสาขา
พรรคการเมื อ ง ให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ การพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล และระบบ
สารสนเทศ รวมไปถึ งการเผยแพร่ นโยบาย ข้อบังคับพรรคการเมือง ทั้งนี้กาํ หนดวงเงินในสัดส่ วน
ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินสนับสนุนทั้งหมด
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
พรรคการเมืองสามารถจัดทําโครงการในส่ วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา
52 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นี้ ได้เฉพาะปี ที่มีการ
เลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรอันเป็ นการเลือกตั้งทัว่ ไปเท่านั้น โดยการจัดทําโครงการพรรค
การเมืองควรจะมุ่งเน้นการดําเนิ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งแบบสัดส่ วนและ
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และกิจกรรมทางการเมืองในด้านต่างๆ เพื่อส่ งสมาชิ กพรรคการเมืองสมัครรับ
เลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในการเลือกตั้งเป็ นการทัว่ ไปทั้ง 2 แบบ ได้แก่แบบสัดส่ วน
และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยไม่รวมค่าสมัครรับเลือกตั้ง
4. ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตยในพรรคการเมือง
การจัดทําโครงการในส่ วนของค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตยในพรรค
การเมือง พรรคการเมืองควรจะมุ่งเน้นการเสริ มสร้างระบบการบริ หารพรรคการเมือง รวมไปถึงการ
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ดําเนิ นกิจกรรมของพรรคการเมืองในระดับต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นประชาธิ ปไตยในพรรค
การเมือง
5. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู ้ และการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนทางการเมือง
การจัดทําโครงการในส่ วนของค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนทางการเมือง พรรคการเมืองควรจะมุ่งเน้นการดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองในการทํา
หน้าที่เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู้ และผลงานทางการเมืองของพรรคการเมืองให้สมาชิ กพรรค
การเมืองและประชาชนทัว่ ไปทราบ รวมไปถึงการส่ งเสริ มให้สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชน
ทัว่ ไปได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของพรรคการเมือง
การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา 81
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนดให้มีการ
สนับสนุ นพรรคการเมืองตามมาตรา 81 ด้วย ซึ่ งพรรคการเมืองที่จะได้รับการสนับสนุ นเงิ นตาม
มาตรานี้ จะต้องเป็ นพรรคการเมืองที่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรครั้ งหลังสุ ด
และเป็ นพรรคที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินเป็ นรายปี ตามมาตรา 75 โดยกําหนดแผนการดําเนินงานใน
การจัดสรรเงิน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แผนค่าเช่าสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง
แผนค่าเช่าสํานักงานสาขาพรรคการเมือง
แผนค่าเช่าสถานที่จดั ประชุมใหญ่พรรคการเมือง
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง
แผนค่าจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ของพรรคการเมือง
แผนค่าไปรษณี ยากรของสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง
แผนค่าจ้างบุคลากรของสํานักงานใหญ่พรรคการเมือง
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนาของพรรคการเมือง
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หลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองในต่ างประเทศ
การสนับสนุนเงินแก่ พรรคการเมืองในประเทศเยอรมัน
การจัด สรรเงิ น สนับ สนุ น ให้ พ รรคการเมื อ งของประเทศเยอรมัน จะดํา เนิ น การโดย
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร (สภาบุนเดสถาก) ซึ่ งการสนับสนุนเงินให้พรรคการเมืองมี 2 ลักษณะคือ
การสนับสนุนเงินโดยตรง และการสนับสนุนเงินโดยอ้อมโดยการหักภาษี ดังต่อไปนี้
1. การสนับสนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยตรง (ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล, 2547: 417-419)
การสนับสนุนให้พรรคการเมืองของประเทศเยอรมันมีหลักการพื้นฐานคือ การสนับสนุน
เงินบางส่ วนโดยรัฐ (Staatliche Teilfinanzierung) ซึ่ งได้รับการนํามาใช้ในระบบพรรคการเมือง
เยอรมันเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 หลักการของการสนับสนุ นเงินบางส่ วนโดยรัฐคือ ห้ามรัฐให้
เงินแก่พรรคการเมืองเป็ นจํานวนสู งกว่าจํานวนเงินที่พรรคการเมืองหามาได้เอง (มาตรา 18 วรรค 5)
ขอบเขตที่จาํ กัดไว้น้ ี กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมันเรี ยกว่า “เพดานขั้นสู งสัมพัทธ์” (Relative
Obergrenze) และในการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการกําหนดขอบเขตการ
สนับสนุ นเงิ นให้พ รรคการเมืองเพิ่มขึ้ นมาอี กอันหนึ่ งคื อ “เพดานขั้นสู งสมบูรณ์ ” (Absolute
Obergrenze) คือยอดเงินโดยรวมในแต่ละปี ที่รัฐสนับสนุ นให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรค จะมีสูง
เกินกว่าจํานวนนี้ไม่ได้ ซึ่ งในปั จจุบนั กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมันกําหนดไว้ที่ 133 ล้านยูโรต่อปี
(มาตรา 18 วรรค 2)
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุ นเงิ นโดยตรงให้พรรคการเมืองในประเทศเยอรมันนั้นอยู่บน
พื้นฐานของ “ทฤษฏีรากหญ้า” (Verwurzelungstheorie) ที่พฒั นาขึ้นมาโดยศาลรัฐธรรมนูญ ทฤษฏี
นี้ มี หลัก การคื อ พรรคการเมื อ งจะได้เ งิ น มากหรื อ น้อ ยย่อมขึ้ นอยู่ก ับ รากฐานของประชาชนที่
สนับสนุนตนอยู่ โดยดูจากฐานคะแนนเสี ยงและฐานเงินบริ จาค ดังนี้
1.1 การให้เงินสนับสนุนโดยฐานคะแนนเสี ยง มาตรา 18 วรรค 3 (1) และ (2) แห่ง
กฎหมายพรรคการเมืองเยอรมันกําหนดว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะได้คะแนนเสี ยงจากการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ คะแนนเสี ยงละ 70 เซนต์ ต่อปี โดยสําหรับ 4 ล้านคะแนนเสี ยงแรกจะได้
คะแนนละ 85 เซนต์ ในกรณี พรรคการเมืองใดไม่ได้รับอนุ ญาตให้ลงเลือกตั้งแบบบัญชี รายชื่ อก็จะ
ให้ใช้คะแนนเสี ยงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
1.2 การให้เงินสนับสนุ นโดยฐานเงินบริ จาค มาตรา 18 วรรค 3 (3) แห่ งกฎหมาย
พรรคการเมืองของเยอรมันกําหนดว่า ทุกๆ หนึ่ งยูโรที่พรรคการเมืองได้รับบริ จาคหรื อได้มาจากค่า
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สมาชิก รัฐจะสนับสนุนเงินให้พรรคการเมือง 38 เซนต์ โดยเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้พรรคการเมือง
หาเงินบริ จาครายย่อย กฎหมายมาตรานี้จึงกําหนดไว้วา่ เงินบริ จาคที่จะนํามาขอเงินสนับสนุ นจาก
รัฐได้น้ นั จะต้องสู งไม่เกิน 3,300 ยูโร และต้องเป็ นเงินบริ จาคจากบุคคลธรรมดาเท่านั้น เงินบริ จาค
จากนิติบุคคลจะนํามาขอเงินสนับสนุนจากรัฐไม่ได้
หากจํานวนเงินที่พรรคการเมืองทุกพรรคมีสิทธิ ได้รับรวมกันแล้วเกิน 133 ล้านยูโร พรรค
การเมืองจะได้เงินน้อยลงตามสัดส่ วน ซึ่ งในทางปฏิบตั ิตอ้ งมีการดําเนินการเช่นนั้นทุกปี เนื่องจาก
พรรคการเมืองได้เงินรวมกันเกินจํานวน 133 ล้านยูโรต่อปี เสมอ
พรรคการเมืองของประเทศเยอรมันที่มีสิทธิ ได้รับการสนับสนุ นเงินโดยตรงจากรัฐจะต้อง
เข้าเงื่อนไข 2 ประการ คือ (ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล, 2547: 418)
1. ต้องเป็ นพรรคการเมืองตามนิยามของกฎหมายพรรคการเมือง ซึ่ งมาตรา 2 ของกฎหมาย
พรรคการเมืองกําหนดนิ ยามของพรรคการเมืองไว้วา่ พรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ
คือ (1) เป็ นการรวมตัวกันของพลเมือง (2) ต้องมุ่งสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองโดยส่ งผูส้ มัครลง
สมัครรับเลื อกตั้งในระดับสหพันธ์หรื อในระดับมลรัฐ (3) ต้องมีความต่อเนื่องในการดําเนิ นการ
และ (4) ต้องมีความจริ งจังในการดําเนินการเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ทางการเมืองของตน
2. นอกจากนี้พรรคการเมืองที่มีองค์ประกอบครบตามนิยามของกฎหมายพรรคการเมืองยัง
จะต้องได้คะแนนเสี ยงถึงคะแนนเสี ยงขั้นตํ่า (Mindestanteil an Stimmen) ที่กฎหมายพรรคการเมือง
กําหนดไว้ ซึ่ งมาตรา 18 วรรค 4 กําหนดว่า พรรคการเมืองที่มีสิทธิ ได้รับเงินสนับสนุ นจากรัฐ
จะต้องได้คะแนนเสี ยงแบบบัญชีรายชื่อในระดับสหพันธรัฐหรื อในการเลือกตั้งสภายุโรปอย่างน้อย
0.5 % หรื อได้คะแนนเสี ยงแบบบัญชีรายชื่อในระดับมลรัฐในรัฐใดรัฐหนึ่งอย่างน้อย 1 %
2. การสนับสนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยอ้อม (ชัยวัฒน์ วงศ์วฒั นศานต์, 2543: 117-120)
2.1 การให้ลดหย่อนภาษี กฎหมาย ค.ศ. 1984 กําหนดให้เงินที่บริ จาคให้แก่พรรค
การเมืองสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้โดยกรณี บุคคลธรรมดาให้หกั ได้จนถึง 5% ของรายได้
ส่ วนนิติบุคคลให้หกั ได้ถึง 2% ของรายจ่ายของนิติบุคคล แต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้มี
คําพิพากษาวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 ว่ากฎหมายให้หักลดหย่อนภาษีได้เช่ นนี้ ขดั ต่อ
รัฐธรรมนู ญ เพราะทําให้ประชาชนไม่มีโอกาสเข้าร่ วมในทางการเมืองโดยเท่าเทียมกันโดยให้
ข้อสังเกตว่า ควรกําหนดจํานวนขั้นสู ง เช่น หักได้ไม่เกิน 100,000 มาร์ ค ในปี ค.ศ.1988 ได้มี
กฎหมายแก้ไขใหม่ให้หกั ภาษีได้ไม่เกิน 60,000 มาร์ คต่อปี แต่โดยที่เห็นว่า ขนาดของการบริ จาค
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เปิ ดโอกาสให้เอกชนผูบ้ ริ จาคมีอิทธิ พลต่อพรรค ที่ผา่ นมาเคยมีกรณี ห้างสรรพสิ นค้าใหญ่แห่ งหนึ่ ง
ในเยอรมันบริ จาคเงินให้แก่พรรคประชาธิ ปไตยอิสระ (FDP) เป็ นเงินถึง 6,000,000 มาร์ ค อันเป็ นที่
โจษจันกันมากว่า มีวตั ถุประสงค์เช่นใดจึงบริ จาคมากเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญแห่ ง
สหพันธ์ได้มีคาํ พิพากษาวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1992 แก้ไขแนวการวินิจฉัยเดิมในปี ค.ศ. 1986 โดย
เห็นว่าการให้หักลดหย่อนภาษีได้ถึง 60,000 มาร์ ค ก็ขดั ต่อรัฐธรรมนู ญในความเสมอภาคทาง
การเมือง เพราะน้อยคนจะมีโอกาสบริ จาคได้มากถึงขนาดนั้น
2.2 การออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ แต่เดิมวิทยุและโทรทัศน์ของเยอรมัน เป็ น
ของรัฐและตามมาตรา 5 ของกฎหมายพรรคการเมืองได้กาํ หนดให้องค์กรของรัฐต้องถือปฏิบตั ิต่อ
พรรคการเมืองโดยเท่าเทียมกัน โดยกฎหมายยอมให้ปฏิบตั ิแตกต่างกันได้ตาม “ความสําคัญของ
พรรค” เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ข้ นั ตํ่าสุ ดที่จาํ เป็ น ที่ผ่านมาองค์กรของรัฐที่รับผิดชอบวิทยุและ
โทรทัศน์จะจัดสรรเวลาให้กบั พรรคต่างๆ ฟรี จาํ นวนหนึ่ ง เช่น ให้ออกคราวละ 2½ นาที ส่ วน
จํานวนครั้งจะคํานึ งถึงจํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคนั้นๆ หลังจาก ค.ศ. 1984 ได้มี
โทรทัศน์ของเอกชนขึ้นในเยอรมัน แม้จะเป็ นโทรทัศน์ตามสาย (Cable TV) แต่ปรากฏว่าผูม้ ี
โทรทัศน์ถึง 2 ใน 3 เป็ นสมาชิ กโทรทัศน์ของเอกชนเหล่านี้ การหาเสี ยงเลื อกตั้งจึงได้เปลี่ ยน
ลักษณะไปจากเดิ มมาก นอกจากจะมีโปสเตอร์ แล้วยังมีการหาเสี ยงทางวิทยุ เครื่ องแฟกซ์ และ
โทรทัศน์มากขึ้น เกิดเป็ นค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมหลายเท่า โดยเฉพาะสําหรับพรรคใหญ่ ในเยอรมัน
การหาเสี ยงทางโทรทัศน์ได้รับอิทธิ พลมาจากสหรัฐอเมริ กามาก ในการเลือกตั้ง ค.ศ. 1990
โทรทัศน์ของรัฐจัดให้พรรคใหญ่ได้ออกรายการพรรคละ 8 ครั้ง แต่ปรากฏว่าหลายพรรคไปเช่าเวลา
จากโทรทัศน์เอกชนออกรายการเพิ่มเติม เช่น พรรค CDU ไปเช่าเวลาออกอากาศเพิ่มอีก 50 ครั้ง
ทางปฏิ บตั ิโทรทัศน์เอกชนลดราคาร้ อยละ 10 ของอัตราปกติให้แก่การออกรายการของพรรค
การเมือง
2.3 การออกหนังสื อพิมพ์ พรรคการเมืองในเยอรมันมีการออกหนังสื อพิมพ์ของ
พรรคด้วย อันเป็ นการหาชื่ อเสี ยงของพรรคที่ทาํ มาแต่ในอดีต ซึ่ งหลายๆ ประเทศในยุโรปจะมี
หนังสื อพิมพ์ของพรรคการเมือง แต่ในระยะหลังปรากฏว่า หนังสื อพิมพ์เหล่านี้ไม่สามารถจัดการ
ให้มีกาํ ไรได้เลย ในเยอรมันปั จจุบนั การออกหนังสื อพิมพ์ของพรรคการเมืองมีทาํ กันน้อยลง และรัฐ
ไม่ให้การช่วยเหลือในการออกหนังสื อพิมพ์โดยเฉพาะ
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การสนับสนุนเงินแก่ พรรคการเมืองในประเทศอังกฤษ
โดยทัว่ ไปแล้ว รัฐอาจสนับสนุนพรรคการเมืองได้ 2 ทางด้วยกัน คือ การสนับสนุ นทางตรง
และการสนับสนุนทางอ้อม ดังต่อไปนี้
1. การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยตรง (อุดม รัฐอมฤต, 2546: 39-40)
การช่ วยเหลื อโดยตรงจากรัฐเป็ นการทัว่ ไปยังไม่เคยมีในอังกฤษ แต่ในระยะหลังเป็ นที่
ตระหนักกันว่าระบบธนกิ จการเมื อง (political finance) ที่ เป็ นอยู่ในอังกฤษไม่เหมาะสม จึ งมี
การศึกษาถึงการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่พรรคการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 เห็นกันว่าพรรค
รัฐบาลได้รับความช่วยเหลือทางข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ทําให้มีความได้เปรี ยบพรรคฝ่ าย
ค้าน จึงสมควรให้พรรคที่ไม่ได้เข้าร่ วมรัฐบาลได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อหาข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการ
ควบคุมรัฐบาล เงินดังกล่าวเรี ยกกันว่า Short Money ตามชื่อของนาย Edward Short ซึ่ งเป็ นผูน้ าํ ใน
สภาผูแ้ ทนราษฎรสมัยนั้น พรรคที่มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือรายปี ดังกล่าว ต้องเป็ นพรรคที่มิได้เข้า
ร่ วมรัฐบาลและในการเลือกตั้งที่ผา่ นมาล่าสุ ดมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอยูไ่ ม่ต่าํ กว่า 2 คน หรื อถ้า
มีส มาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรเพี ย งคนเดี ย วก็ต้องได้ค ะแนนรวมของพรรคไม่น้อยกว่า 150,000
คะแนน ส่ วนพรรคใดจะได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั จํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและจํานวน
คะแนนเสี ยงทั้งหมดที่ได้รับ
ส่ วนในแง่การให้ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือจากรัฐเป็ นการทัว่ ไปนั้น มีหลายฝ่ ายเสนอรู ปแบบที่
แตกต่างกัน แต่ฝ่ายที่คดั ค้านก็มีมากจนบัดนี้ก็ยงั ไม่มีขอ้ ยุติ เช่น เห็นกันว่าพื้นฐานทางการเมืองเป็ น
เรื่ องความสมัครใจจะเข้ามามีส่วนร่ วม การให้เงินช่วยเหลือจะเท่ากับเอาเงินไปใช้จ่ายทางการเมือง
โดยผูเ้ สี ยภาษีบางคนไม่สมัครใจ หรื อการให้เงินช่วยเหลือทุกพรรคอาจทําให้มีพรรคเล็กๆ เกิดขึ้น
ใหม่มากมาย ข้อคัดค้านส่ วนใหญ่จะมาจากพรรคอนุ รักษ์นิยมซึ่ งมีฐานทางการเงินที่มนั่ คงอยู่แล้ว
จากการรับบริ จาคจากภาคธุ รกิจ
ข้อเสนอที่สําคัญคือ รายงานของคณะกรรมการว่าด้วยการช่ วยเหลือทางการเงินแก่พรรค
การเมืองในปี ค.ศ. 1976 เรี ยกกันว่า Houghton Report ซึ่งเสนอให้เงินเป็ น 2 ส่ วน คือ
(1) ให้แก่พรรคการเมืองเป็ นรายปี โดยพิจารณาจากจํานวนคะแนนเสี ยงในการเลือกตั้งที่
ผ่านมา คะแนนเสี ยงละ 5 เพนนี และจะให้เฉพาะพรรคการเมืองที่มีคุณสมบัติดงั นี้ ก) ไม่เสี ยเงิน
ประกันการเลือกตั้งอย่างน้อย 6 เขตเลือกตั้ง ข) มีสมาชิกได้รับเลือกเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
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อย่างน้อย 2 คน หรื อ ค) มีสมาชิกได้รับเลือกเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร 1 คน และพรรคได้
คะแนนเสี ยงรวมไม่นอ้ ยกว่า 150,000 เสี ยง
(2) ให้ชดเชยค่าใช้จ่ายของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง แต่จะไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินค่าใช้จ่ายสู งสุ ดที่
กฎหมายให้จ่ายได้ แต่ผสู ้ มัครที่จะได้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายนี้ จะต้องได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
8 ในเขตของตน
2. การสนับสนุนพรรคการเมืองโดยอ้อม (อุดม รัฐอมฤต, 2546: 40-41)
การให้การสนับสนุนโดยทางอ้อมนั้นมีดว้ ยกัน 2 รู ปแบบใหญ่ คือ
2.1 รัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งบางประเภทของผูส้ มัครรับ
เลือกตั้ง โดยรัฐช่ วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูส้ มัครรับเลือกตั้งแต่ละคน 3
ประเภทด้วยกัน คือ
- ค่าไปรษณี ยากร ตามมาตรา 91 แห่ง Representation Act 1983 กําหนดว่า ผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งมีสิทธิ ส่งสิ่ งพิมพ์ที่มีน้ าํ หนักไม่เกิน 60 กรัม ถึงผูเ้ ลือกตั้งทุกคนที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อผูม้ ี
สิ ทธิ เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่ตอ้ งชําระค่าไปรษณี ยากร
- ค่าห้องประชุ ม ตามมาตรา 25 แห่ง Representation Act 1983 กําหนดว่า เมื่อได้มีพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ผูส้ มัครรับเลือกตั้งมีสิทธิ ที่จะจัดชุมนุมสาธารณะ เพื่อปราศรัยหาเสี ยงใน
โรงเรี ย นและสถานที่ ป ระชุ มต่ างๆ ของรั ฐ หรื อขององค์กรปกครองท้องถิ่ น หรื อที่ไ ด้รับเงิ น
อุดหนุ นจากรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง หรื อในท้องที่ใกล้เคียงได้โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายที่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งจะต้องจ่ายมีเพียงค่าทําความร้อน ค่าแสงสว่าง ค่าทํา
ความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเตรี ยมการชุ มนุ มและการปรับปรุ งสถานที่ให้คืนสู่
สภาพเดิมนั้น
- ค่าเวลากระจายเสี ยงทางวิทยุกระจายเสี ยง ในระหว่างเวลาตั้งแต่ประกาศพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้ง สถานี วิทยุกระจายเสี ยง BBC และ IBA จะจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรค
การเมืองต่างๆ ที่ส่งสมาชิ กสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนของ
พรรคการเมืองและผูบ้ ริ หารสถานี เป็ นผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเฉลี่ยเวลาออกอากาศให้แก่
พรรคการเมืองแต่ละพรรค
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2.2 รั ฐให้เงิ นช่ วยเหลื อค่าใช้จ่า ยเกี่ ย วกับ การดําเนิ นกิ จกรรมในสภาแก่ พรรค
การเมืองฝ่ ายค้าน
สภาผูแ้ ทนราษฎร (House of Commons) ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้รัฐให้เงินอุดหนุนรายปี
แก่พรรคการเมืองฝ่ ายค้านในสภา เพื่อช่วยให้พรรคการเมืองฝ่ ายค้านสามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของตนได้ทดั เทียมกับสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ ายรัฐบาล
พรรคการเมืองฝ่ ายค้านที่จะมีสิทธิ ได้รับเงินอุดหนุนรายปี จากรัฐ ได้แก่ พรรคการเมืองซึ่ ง
สมาชิกของตนได้รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรื อพรรคการเมือง
ซึ่ งสมาชิ กของตนได้รับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเพียงคนเดียว แต่ได้คะแนนเสี ยงจาก
การเลือกตั้งทัว่ ประเทศไม่นอ้ ยกว่า 150,000 คะแนน พรรคการเมืองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว
จะได้รับเงินอุดหนุ นรายปี จํานวน 500 ปอนด์ ต่อสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหนึ่ งคน และจะได้รับ
เพิ่มขึ้นอีก 1 ปอนด์ ต่อคะแนนเสี ยงเลือกตั้งทุกๆ 200 คะแนน แต่กรณี จะเป็ นประการใดก็ตาม แต่
ละพรรคจะได้รับเงินอุดหนุนรายปี รวมทั้งสิ้ นไม่เกินกว่า 150,000 ปอนด์เท่านั้น
การสนับสนุนเงินแก่ พรรคการเมืองในประเทศญีป่ ุ่ น
พรรคการเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่จะมีสิทธิ ได้รับเงินสนับสนุ นจากรัฐจะต้องมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกําหนด คือ (อุดม รัฐอมฤต, 2546: 58)
1.มี ส มาชิ ก ของพรรคเป็ นสมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรในสภาผู้แ ทน
Representatives) หรื อสภาที่ปรึ กษา (House of Councillors) อย่างน้อย 5 คน

(House

of

2. มีสมาชิ กของพรรคอย่างน้อย 1 คน เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในสภาผูแ้ ทน (House
of Representatives) หรื อสภาที่ปรึ กษา (House of Councillors) และได้รับคะแนนเสี ยงในการ
เลือกตั้งระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ 2 ในการเลือกตั้งทัว่ ไป (General elections) ครั้งสุ ดท้ายหรื อใน
การเลือกตั้งอื่น (ordinary elections) 2 ครั้งสุ ดท้าย
พรรคการเมื องใดที่ประสงค์จะรับเงิ นสนับสนุ นจะต้องร้ องขอโดยทําเป็ นรายงานยื่นต่อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกิจการภายใน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ 1 มกราคมของทุกปี ในกรณี ที่มี
การจัดการเลื อกตั้งขึ้น พรรคการเมืองที่ประสงค์จะรับเงิ นสนับสนุ นจะต้องร้องขอ โดยทําเป็ น
รายงานภายใน 15 วัน นับจากวันถัดจากวันที่มีการเลือกตั้ง หรื อวันแรกของการดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาไดเอ็ท แล้วแต่วา่ วันใดมาถึงทีหลัง
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จํานวนเงินทั้งหมดที่จะให้แก่พรรคการเมืองจะคํานวณจากจํานวนประชากรทั้งหมดใน
ประเทศ คูณด้วย 250 เยน เช่น ในปี 1995 ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรทั้งสิ้ น 123,611,167 คน จํานวน
เงินอุดหนุ นพรรคการเมืองทั้งหมดจึงเป็ นเงินจํานวน 30,903 ล้านเยน ส่ วนจํานวนเงินสนับสนุนที่
พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะได้รับนั้น เป็ นไปตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงการคํานวณจํานวนเงินสนับสนุนที่พรรคการเมืองญี่ปุ่นแต่ละพรรคจะได้รับ
Calculation of Political Party Subsidy Distributed to a political party
Category
Amount Based on Number of Diet Members
(One half of the total political party subsidy)

Last General
Election of House
Representatives
Members

Single-Member
Amount Based on
Constituency
Number of Votes
Election
Obtained
Proportional
Representation
(one half of the
Election
total political party Last Two Regular Single-Member
subsidy)
Election of House Constituency
of Councillors
Election
Members
Proportional
Representation
Election
Amount of Political Party Distributed to a Political Party
Amount of Political Party Distributed to a Political Party

Calculation of Political Party Subsidy
Distributed to a Political Party
(Amount based on numbers of Diet
(1)
Members) x (Number of Diet Members
belonging to the political party) / (Total
number of Diet Members belonging to
political parties)
(Amount based on number of votes
a
obtained) x 1/4 x (Percentage of votes
obtained)
(Amount based on number of votes
b
obtained) x 1/4 x (Percentage of votes
obtained)
(Amount based on number of votes
c
obtained) x 1/4 x (Percentage of votes
obtained in the last two election)
(Amount based on number of votes
d
obtained) x 1/4 x (Percentage of votes
obtained in the last two election)
Sum Total of a through d
(2)
(1)+ (2)

Percentage of Votes Obtained = Number of votes Obtained by a Political Party /
Total Number of Votes Obtained by All
ที่มา : อุดม รัฐอมฤต, 2546: 60
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การสนับสนุนเงินแก่ พรรคการเมืองในประเทศฝรั่งเศส (วิษณุ วรัญ�ู และคณะ, 2540: 79-83)
ในเรื่ องการให้เงิ นสนับสนุ นแก่พรรคการเมืองโดยรัฐของประเทศฝรั่งเศส คณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (Le conseil constitutionel) ในคําวินิจฉัยที่ n• 89-271 DC du 11 Janvier 1990
ได้วางหลักสําหรับเป็ นแนวในการตีความหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายในเรื่ องเงิน
สนับสนุนโดยรัฐ (Financement public) ว่า แม้วา่ รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรา 4 เปิ ดช่อง
ให้รัฐสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองได้ แต่เพื่อให้เป็ นไปตามหลักในเรื่ องความเสมอภาค
(Principe d’ egalite) และหลักเสรี ภาพ (principe de liberte) เงินสนับสนุ นดังกล่าวจะต้องจัดสรร
ตามหลักเกณฑ์ที่เป็ นภววิสัย (Criteres objectifs) วิธีการในการให้เงินสนับสนุ นจะต้องไม่นาํ ไปสู่
กรณี พรรคการเมืองต้องมาขึ้นอยูก่ บั รัฐ (lien de dependance vie-a-vis de l’Etat) หรื อทําให้การ
แสดงออกตามวิถีทางประชาธิ ปไตย ซึ่ งกระแสความคิดและความเห็นต่างๆ ต้องบิดเบือนไป
ในระบบของฝรั่งเศสนั้น รัฐให้เงินสนับสนุนทั้งเพื่อการดําเนินงานของพรรคการเมืองและ
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
1. เงินสนับสนุนการดําเนินงานของพรรคการเมือง
สําหรับเงินที่นาํ มาใช้จดั สรรสนับสนุนแก่พรรคการเมืองนั้น ฝรั่งเศสใช้วิธีทางงบประมาณ
กล่าวคือ ให้สํานักงานที่ทาํ การของประธาน (Bureaux) ของทั้งสภาผูแ้ ทนราษฎรและของวุฒิสภา
พิจารณาร่ วมกับรัฐบาลในการเสนอวงเงินที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจําปี (loi
de finances) โดยแบ่งเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองเป็ น 2 ส่ วนเท่าๆ กัน โดยใช้วิธีการคํานวณ
จัดสรรดังนี้
1.1 ส่ วนที่หนึ่ งให้จดั สรรแก่พรรคการเมืองตามสัดส่ วนแห่ งคะแนนเสี ยงที่แต่ละ
พรรคได้รับในการเลือกตั้งรอบแรกแห่งการเลือกตั้งทัว่ ไปของการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
(Assemblée Nationale)
พรรคการเมืองที่จะมีสิทธิ ได้รับเงินในส่ วนนี้จะต้องเป็ นพรรคที่ได้ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 75 เขต (ตามกฎหมาย ฉบับ L. n• 93 -122 du 29 Janvier 1993 มาตรา 14
แก้ไขลดลงเหลือ 50 เขต และใช้บงั คับในการเลือกตั้งปี 1998)
1.2 ส่ วนที่สองของวงเงินดังกล่าวให้จดั สรรแก่พรรคการเมืองตามสัดส่ วนของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (depute) ที่ได้แจ้งต่อสภาว่าตนสังกัดพรรคการเมืองนั้นๆ
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2. เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (Remboursement des frais de campagne)
ตามกฎหมายเลื อกตั้งฝรั่งเศส ได้แยกเงิ นช่ วยจากรัฐอันเป็ นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 เงิ นชดเชยบางส่ วน (Remboursement partiel) ซึ่ งเป็ นเงินที่รัฐบาลออกช่วย
ค่าใช้จ่ายบางรายการที่ผสู ้ มัครได้ใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสี ยง (Propagande electorale) ได้แก่
ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการดูแลการหาเสี ยง ซึ่ งแต่ละพรรคส่ งตัวแทนเข้าไปร่ วมเป็ นกรรมการ
นอกจากนั้นก็มีค่าพิมพ์ ค่ากระดาษ ค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ ซึ่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งต้องทําขึ้นสําหรับ
ปิ ดตามหน่วยเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายส่ วนนี้รัฐจะชดเชยให้เฉพาะผูส้ มัครที่ได้รับคะแนนเสี ยงไม่ต่าํ กว่า
5% ของผูม้ าออกเสี ยง
นอกจากนั้น ในการเลื อ กตั้ง ใดที่ รั ฐ กํา หนดให้ มี ก ารหาเสี ย งเป็ นทางการ(Campagne
officille) ทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ได้รัฐเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่าย
2.2 เงินชดเชยเหมาจ่าย (Remboursement Forfaitaire) เงินชดเชยประเภทนี้ จ่าย
ให้แก่ผสู้ มัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสี ยงในการเลือกตั้งรอบแรกไม่ต่าํ กว่า 5% ของคะแนนเสี ยง
ทั้งหมดในการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร รัฐจ่ายชดเชยให้ 10% ของวงเงินที่จะพึงใช้จ่ายใน
การหาเสี ยงเลือกตั้ง (คือจ่ายคืนให้ 50,000 ฟรังค์) แต่ไม่เกินจํานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง (ในกรณี ที่เขต
เลือกตั้งใดมีประชากรตํ่ากว่า 80,000 คน รัฐจ่ายคืนให้ในวงเงิน 10,000 ฟรังค์) สําหรับการเลือกตั้ง
ประธานาธิ บดี กฎหมายกําหนดวงเงินชดเชยเหมาจ่ายไว้เป็ นพิเศษ กล่าวคือ ผูส้ มัครที่เข้าแข่งขันใน
การหาเสี ยงเลือกตั้งรอบที่สอง รัฐชดเชยคนละ 35 ล้านฟรังค์ ผูส้ มัครที่ได้รับคะแนนเสี ยงตั้งแต่ 5%
ขึ้นไปได้ชดเชยวงเงินคนละ 30 ล้านฟรังค์ ผูส้ มัครคนอื่นๆ ได้ชดเชยคนละ 6 ล้านฟรังค์
จากหลักเกณฑ์การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่พรรคการเมืองของประเทศต่างๆ จะเห็นว่า
ประเทศเยอรมันจัดสรรเงิ นสนับ สนุ นโดยดู จากฐานคะแนนเสี ยงและฐานเงิ นบริ จาค ประเทศ
อังกฤษก็จดั สรรเงิ นตามคะแนนเสี ยง แต่พรรคที่จะได้รับเงิ นสนับสนุ นต้องมีสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ส่ วนประเทศฝรั่งเศสก็จดั สรรเงินตามคะแนนเสี ยง และจํานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
ส่ วนประเทศญี่ปุ่นคํานวณเงินสนับสนุนจากจํานวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่ งพรรคที่จะได้รับเงินก็
ต้องมีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สําหรับประเทศไทยในปั จจุบนั นั้น มีการจัดสรรเงินสนับสนุนโดย
คํานึ งถึ งคะแนนเสี ยงเป็ นหลัก แต่ก็ยงั มีจาํ นวนสาขาพรรคและจํานวนสมาชิ กพรรคเป็ นเกณฑ์ใน
การจัดสรรเงินด้วย
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จะเห็นว่า ในประเทศอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ให้ความสําคัญกับคะแนนเสี ยงในการ
จัดสรรเงินสนับสนุน เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินแล้วได้
ให้ความสําคัญกับคะแนนเสี ยงมากขึ้น แต่ทุกประเทศ ทั้งเยอรมัน อังกฤษ ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส ต่าง
ไม่ให้ความสําคัญกับจํานวนสาขาพรรคและสมาชิ กพรรคในการคํานวณเงินสนับสนุน ซึ่ งมีความ
แตกต่างไปจากประเทศไทย ที่แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินแล้ว แต่ก็ยงั นํา
จํานวนสาขาพรรคและสมาชิกพรรคมาคํานวณเงินสนับสนุ นอยู่ ซึ่ งการที่ใช้จาํ นวนสาขาพรรคและ
สมาชิกพรรคการเมืองเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณเงินสนับสนุนนั้น ทําให้เกิดผลเสี ยที่สําคัญคือ พรรค
การเมืองที่ประสงค์จะได้เงินสนับสนุ นจํานวนมาก ต่างพยายามเร่ งขยายจํานวนสาขาพรรคและ
สมาชิ กพรรค โดยเน้นแต่เชิ งปริ มาณ ไม่คาํ นึ งถึงคุณภาพของสาขาพรรคและสมาชิ กพรรค มีการ
เพิ่มจํานวนสาขาพรรคให้มีมากเกินความจําเป็ น ทั้งๆ ที่สาขาพรรคเหล่านั้นไม่ได้ดาํ เนิ นกิจกรรม
ทางการเมื องที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อพรรคหรื อ ประชาชนเลย ทํา ให้ก ารพัฒ นาพรรคการเมื องไม่
สามารถเกิดขึ้นและสําเร็ จได้

จากการศึ ก ษาความเป็ นมา วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจัด สรร
เงินกองทุนฯ และแผนงานดําเนิ นการของพรรคการเมืองไทยแล้ว กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ กองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองมีเจตนารมณ์ในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีความมัน่ คง
เข้มแข็ง และสามารถดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการดําเนิ นกิจกรรมของพรรคการเมือง เพื่อเป็ นการสร้างให้พรรคได้รับความนิยม ความศรัทธา
และมีฐานสนับสนุนจากประชาชนในระยะยาว โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมีความมุ่ง
หมายต่อพรรคการเมืองสรุ ปได้ดงั นี้ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2549: 32-36)
1. ให้พรรคการเมืองมีการบริ หารงานที่เข้มแข็ง และสามารถทําหน้าที่ของพรรคการเมือง
ได้อย่างกว้างขวางขึ้น
2. ให้พรรคการเมืองมีการจัดตั้งองค์กรของสาขาพรรค มีการกําหนดภารกิจ บทบาท หน้าที่
ของสาขาพรรคที่ ชัดเจน สาขาพรรคสามารถเป็ นตัวแทนของพรรคในการดําเนิ นกิ จกรรมทาง
การเมือง
3. ให้พรรคการเมืองสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นพรรคการเมืองของปวงชน โดยประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองได้อย่างแท้จริ ง
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4. ให้พรรคการเมืองสามารถส่ งสมาชิ กลงสมัครรับเลื อกตั้ง และมีกิจกรรมการหาเสี ยง
เลือกตั้ง จนได้รับคะแนนเสี ยงจากประชาชนมากเพียงพอที่จะทําให้สมาชิ กพรรคได้รับเลือกตั้งเป็ น
ผูแ้ ทนของประชาชน
5. ให้พรรคการเมืองขยายบทบาทในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชน
ทัว่ ไปได้อย่างกว้างขวาง โดยผ่านการดําเนินการของสาขาพรรค

บทที่ 4
การใช้ จ่ายเงินกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่
ไม่ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลพรรคการเมืองและการใช้จ่ายเงิ นกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรค
การเมื อ งที่ ไ ม่ มี ส มาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎร ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ท ํ า การศึ ก ษาพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนทั้งสิ้ น 4 พรรค ได้แก่ พรรคคนขอปลดหนี้ พรรคกสิ กรไทย พรรค
ชีวติ ที่ดีกว่า และพรรคสยาม ซึ่ งแต่ละพรรคการเมืองมีรายละเอียดในการจัดตั้งพรรค นโยบายพรรค
การเงินของพรรค และการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้

ข้ อมูลทัว่ ไปของพรรคการเมือง
1. พรรคคนขอปลดหนี้
พรรคคนขอปลดหนี้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เริ่ มแรกที่จดั ตั้งพรรคใช้ชื่อว่า
“พรรคเกษตรมหาชน” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น “พรรคคนขอปลดหนี้ ” จากนั้นก็เปลี่ยนชื่ ออีกครั้ง
เป็ น “พรรคไทเป็ นไท” และเปลี่ยนเป็ น “พรรคไทยเป็ นไท” จนปั จจุบนั ได้ขอเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็ น
“พรรคคนขอปลดนี้” เช่นเดิม ปั จจุบนั มีนายพงศ์สุชิน วีระกิธพานิช เป็ นหัวหน้าพรรค และนายบุญ
อุดม ใจหล้า เป็ นเลขาธิ การพรรค มีกรรมการบริ หารพรรคทั้งสิ้ น 13 คน มีสมาชิกพรรค 326,905
คน และมีสาขาพรรคทั้งหมด 4 สาขา (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556: ออนไลน์)
ปั จจุ บนั มี สํา นัก งานใหญ่อยู่ที่ 81/9-10 หมู่ 2 ตํา บลบ้านกร่ าง อํา เภอกงไกรลาศ จัง หวัด
สุ โขทัย
ประวัติการจัดตั้งพรรคคนขอปลดหนี้
พรรคคนขอปลดหนี้ มีจุดเริ่ มต้นมาจากความคิดของนายกุศลหมีเทศริ์ ศรี อารวงศา (เดิมชื่ อ
นายกุศล หมีเทศ) ที่ตอ้ งการปลดหนี้ ให้กบั คนจนทั้งประเทศ โดย นายอภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา
นายทะเบียนพรรคคนขอปลดหนี้ กล่าวว่า “นายกุศล หมีเทศเป็ นผูจ้ ดั ตั้งพรรค โดยนายกุศลเป็ นลูก
ชาวนา และเป็ น ส.ส.พรรคความหวังใหม่อยูใ่ นขณะนั้น ได้เห็นปั ญหาของชาวไร่ ชาวนา ทนไม่ได้
ที่จะปล่อยให้ชาวไร่ ชาวนา คนจน ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้า นายทุน จึงมีความต้องการที่จะ
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ปลดหนี้ให้กบั คนจนทั้งประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นหนี้ ไฟแนนซ์ หนี้ ธกส. หรื อหนี้นอกระบบ เราเห็นว่า
คนในประเทศยังมีรายได้นอ้ ย มีคนจนอยู่มาก เราจึงตั้งพรรคคนขอปลดหนี้ ข้ ึนมา ตอนแรกนั้นชื่ อ
พรรคเกษตรมหาชน มีนายบุญนาค หมีเทศ น้องชายนายกุศล เป็ นหัวหน้าพรรค หลังจากนั้นนาย
กุศลก็ลาออกจาก ส.ส. มาเป็ นหัวหน้าพรรค โดยเราก็รวบรวมชาวไร่ ชาวนา 15 คนมาตั้งพรรคตาม
กฎหมาย” (อภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ , 22 สิ งหาคม 2555)
นโยบายพรรคคนขอปลดหนี้
1. เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ให้ดาํ รงคงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป
2. ออกกฎหมายปลดหนี้ให้คนไทย คนละไม่เกิน 5 แสนบาท
3. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนอาชีพเกษตรกร จํานวน 5 แสนล้านบาท กองทุนสนับสนุนธุ รกิจ
ในประเทศ จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศ
4. ให้คนไทยได้เรี ยนฟรี ถึงปริ ญญาตรี
5. คนไทยทุกคน ถ้าเกิดเจ็บป่ วยรักษาฟรี คนพิการและคนชรามีเงินเดือนเลี้ยงชีพ เดือนละ
1,500 บาท ถ้าตายมีเงินทําศพรายละ 2 หมื่นบาท
6. ออกกฎหมายประกันผลผลิ ตทางการเกษตรทุกชนิ ดตามที่พรรคกําหนด สนับสนุ นเงิน
งบประมาณและวิชาการให้แก่กลุ่มอาชีพ ในทุกพื้นที่
7. จัดสรรเงินกองทุนหมู่บา้ นๆ ละ 5 ล้านบาททุกปี ฟรี รัฐบาลไม่เรี ยกคืน
8. สร้างศูนย์ปฏิบตั ิธรรม ให้มีทุกหมู่บา้ นและชุมชนในประเทศ และให้ขยายไปทัว่ โลก ทุก
ประเทศ ทุกรัฐ ทุกเมือง
9. ออกกฎหมายประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจ โดยยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็ นธรรม
10. จัดตั้งศูนย์ป้องกันรักษาพยาบาลผูเ้ จ็บป่ วยโรคเอดส์ มะเร็ ง และผูต้ ิดยาเสพติดด้วย
วิธีการรักษาทางสมุนไพร โดยใช้สูตรภูมิปัญญาไทย
11. ออกกฎหมายยึดทรัพย์จบั คนโกงชาติ หรื อผูเ้ อารัดเอาเปรี ยบคนอื่นอย่างไม่เป็ นธรรม
และปราบผูม้ ีอิทธิ พล ล้างยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
12. ออกกฎหมายกระจายงาน กระจายเงิน และกระจายอํานาจอย่างเป็ นธรรม โดยแต่งตั้ง
ตัวแทนพรรคระดับต่าง ๆ บรรจุเป็ นข้าราชการการเมือง
13. ตั้งคณะกรรมการหมู่บา้ นให้มี 3 ระดับ คือ ระดับเล็ก 5 คน ระดับกลาง 10 คน และ
ระดับใหญ่ 15 คน
14. ให้สิทธิ ผเู ้ สี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่บริ จาคเงินสนับสนุนกิจกรรม
ให้กบั พรรคการเมือง
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15. สนับสนุ นและเร่ งพัฒนาด้านเศรษฐกิ จและสังคม ด้วยการจัดงบประมาณสนับสนุ น
โดยเฉพาะ
2. พรรคกสิ กรไทย
พรรคกสิ กรไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ปั จจุบนั มีนายจําลอง ดําสิ ม
เป็ นหัวหน้าพรรค และนายอนุชา ปราโมช เป็ นเลขาธิ การพรรค มีกรรมการบริ หารทั้งหมด 8 คน มี
สมาชิ ก พรรค 8,715 คน มีส าขาพรรค 4 สาขา (สํานัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง, 2556:
ออนไลน์)
สํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ 4 หมู่ 8 ถนนรามอินทรา ซอย 49 แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน
กรุ งเทพฯ
ประวัติการจัดตั้งพรรคกสิ กรไทย
พรรคกสิ กรไทย จัดตั้งขึ้นจากความคิดของนายจําลอง ดําสิ ม หัวหน้าพรรค ที่ตอ้ งการให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการพัฒนาการเกษตรซึ่ งเป็ นพื้นฐานของชาติไทย โดย นาย
จํา ลอง ดํา สิ ม หัวหน้า พรรคกสิ ก รไทย กล่า วว่า “ผมบวชเรี ย นมาก่ อน และเคยเป็ นเลขาสมเด็จ
พระสังฆราช จนเมื่อปี 2518 ได้ลาออกมาเล่นการเมือง เริ่ มจากการลงสมัครห้อยกับผูส้ มัครของ
พรรคให้ครบ 3 คน พอมาปี 2541 มี พรบ.พรรคการเมืองฉบับใหม่ ผมก็มาตั้งพรรค เพราะมันมีเงิน
อุดหนุ นให้พรรค ผมมีความคิดว่า ประเทศเราเป็ นเมืองเกษตรกรรม เราต้องเสริ มสร้างประเทศให้
เป็ นตัวของตัวเอง ต้องเน้นพฤติกรรมของคนในชาติให้พ่ ึงการเกษตร ต้องพัฒนาการเกษตรก่อนเป็ น
อันดับแรก เราต้องการให้คนรากหญ้าเข้ามามีบทบาท หลังจากนั้นเราก็ไปหาเพื่อนมา 15 คนมาตั้ง
พรรค” (จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์, 19 กันยายน 2555)
นโยบายพรรคกสิ กรไทย
นโยบายด้านการบริ หารการปกครอง ได้แก่ พิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เอก
ราช และบูรณาภาพแห่งอาณาเขต,ให้มีกาํ ลังทหารไว้เพื่อพิทกั ษ์รักษาเอกราชความมัน่ คงของรัฐ, ให้
ความอุ ปถัมภ์และคุ ม้ ครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่ น, ส่ งเสริ มและสร้างสัมพันธ์ไมตรี กบั
นานาประเทศ
นโยบายด้านสังคมและการเมือง ได้แก่ ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของบุ คคล จัดระบบงานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ, จัดสรรงบประมาณให้
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พอเพี ย งกับ การบริ ห ารงานอิ ส ระขององค์ก รอิ ส ระ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก องค์ก ร, ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกําหนด, พัฒนาและส่ งเสริ มการเมืองให้มีมาตรฐาน
ทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม สํ า หรั บ ผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ทางการเมื อ ง, กระจายอํา นาจให้ ท ้อ งถิ่ น
พึ่ ง ตนเอง, ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสงวนบํา รุ ง รั ก ษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ, คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน, ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
สาธารณสุ ข ให้ป ระชาชนได้บ ริ ก ารที่ ไ ด้ม าตรฐาน สร้ า งสั ง คมไทยให้เป็ นสัง คมที่ มี ความเป็ น
ปึ กแผ่น, มีระบบการเมืองที่เป็ นประชาธิ ปไตยอย่างสมบูรณ์ โดยมีองค์พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
นโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ จัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนเอกชน, สร้างโอกาสให้คน
ไทยทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่มากขึ้น, ทําให้คนไทยมีขีดความสามารถ พร้อมที่
จะปรับตัวเพื่อรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ดําเนิ นการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรม, จัดระบบ
การถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม, ส่ งเสริ มสนับสนุ น และคุม้ ครองระบบสหกรณ์ ,
ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้ประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุม้ ครองแรงงานโดยเฉพาะ แรงงานเด็กและ
สตรี จัด ระบบแรงงานสั ม พัน ธ์ การประกัน สั ง คม รวมทั้ง ค่ า ตอบแทนแรงงานที่ เ ป็ นธรรม,
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกลตลาดกํากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และป้ องกันการผูกขาดตัดตอน ทั้งทางตรงและทางอ้อม, ทําให้เศรษฐกิ จตั้งอยู่
บนรากฐานของความสร้างสรรค์
3. พรรคชี วติ ทีด่ ีกว่ า 1
0

พรรคชี วิตที่ดีกว่าจัดตั้งขึ้ นเมื่ อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ปั จจุบนั มีนางพูลถวิล ปาน
ประเสริ ฐ รั ก ษาการหั ว หน้ า พรรค และมี น ายสมยศ แท่ น ศิ ล า เป็ นเลขาธิ ก ารพรรค มี
กรรมการบริ หารพรรค 6 คน มีสมาชิกพรรคทั้งสิ้ น 8,304 คน ปั จจุบนั ไม่มีสาขาพรรค เนื่องจากได้
ยกเลิ กสาขาพรรคที่มีอยู่ท้ งั หมด เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคใหม่ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,
2556: ออนไลน์)

1

ปั จจุบนั พรรคชีวติ ที่ดีกว่าถูกยุบพรรคไปแล้ว ตามคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากรายงานผลการ
ดําเนินกิจการและการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในรอบปี 2554 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก)
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สํานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่ 180 หมู่ 10 ถนนสุ รนารายณ์ ตําบลโคกสู ง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา
ประวัติการจัดตั้งพรรคชีวติ ที่ดีกว่า
พรรคชี วิตที่ ดีก ว่า จัดตั้ง ขึ้ น มาจากความคิ ดของนายวรรธวริ ท ธิ์ ตันติ ภิร มย์ ที่ ต้องการ
โอกาสทางการเมืองเพื่อช่วยเหลือคนจน รวมถึงแรงงานให้อยู่ดีกินดีข้ ึน โดย นายวรรธวริ ทธิ์ ตันติ
ภิ รมย์ อดี ตหัวหน้า พรรคชี วิต ที่ ดี ก ว่า กล่ า วว่า “ก่ อนหน้า นั้นผมเป็ นผูน้ ํา แรงงานมาก่ อ น เป็ น
ประธานกลุ่มรัฐวิสาหกิจแห่ งประเทศไทยคนแรก เมื่อสุ จินดา คราประยูร ทําการปฏิวตั ิ แล้วยกเลิก
กฎหมายแรงงาน เอาพนักงานรัฐวิสาหกิจออกนอกกฎหมายแรงงาน ไปออกกฎหมายใหม่ข้ ึนมา เรา
ก็เคลื่อนไหวลําบาก เลยตัดสิ นใจเล่นการเมืองดีกว่า จนมามีรัฐธรรมนูญปี 2540 เราก็คิดว่าตั้งพรรค
น่าจะมีโอกาสทางการเมือง เพราะเราต้องการทําความเป็ นอยูข่ องคนชั้นล่าง คนจน รวมทั้งแรงงาน
ให้อยูด่ ีกินดีข้ ึน” (วรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์, สั มภาษณ์ , 3 กันยายน 2555)
นโยบายพรรคชีวติ ที่ดีกว่า
นโยบายด้านการบริ หารและการปกครอง ได้แก่ พิทกั ษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริ ย,์ ให้มี
กําลังทหารไว้เพื่อรักษาเอกราช ความมัน่ คงและเพื่อการพัฒนาประเทศ, ให้ความอุปถัมภ์ทุกศาสนา
ที่มีอยูใ่ นสังคมไทย, ส่ งเสริ มการสร้างสัมพันธไมตรี กบั นานาประเทศ, แก้ไขสนธิ สัญญาบางฉบับ
ให้เกิดความเสมอภาคและเป็ นธรรม, ออกกฎหมายให้มีเสรี ภาพอย่างแท้จริ ง เป็ นธรรมกับทุกคน
และเหมาะสมกับกาลสมัย, ปรับปรุ งและลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของระบบราชการให้เหมาะสม
และรวดเร็ ว, ปรับปรุ งหรื อยกเลิกกฎหมายภาษีบางประเภทให้เหมาะสมและเป็ นธรรม, สร้างขวัญ
กําลังใจและให้สวัสดิการแก่ขา้ ราชการอย่างเพียงพอ
นโยบายด้านสังคมและการเมือง ได้แก่ จัดระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ,
กระจายรายได้อย่างเป็ นธรรมและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรอิสระอย่างเพียงพอ, กระจายอํานาจ
ให้คนในท้องถิ่นสามารถตัดสิ นใจดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเองได้, ส่ งเสริ มการเมือง
ให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมและเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน, ส่ งเสริ มการให้บริ การด้าน
การสาธารณสุ ขฟรี แก่ประชาชน, ให้ความคุม้ ครองและพัฒนา เด็กและเยาวชน ส่ งเสริ มความเสมอ
ภาคของหญิงและชายและสงเคราะห์คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม, สร้างสังคมไทยให้มีความ
เป็ นปึ กแผ่น, ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและการตัดสิ นใจทางการเมือง
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นโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และส่ งเสริ มให้เอกชนมีส่วนร่ วมในการค้นว้าวิจยั ด้านวิทยาการต่างๆ, ให้โอกาสคนไทยได้พฒั นา
ศักยภาพของตนเองได้มากขึ้น, ทําให้คนไทยมีความสามารถพร้อมที่จะปรับตัวรับกับกระแสความ
เปลี่ ย นแปลง, สนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การศึ ก ษาฟรี ไม่ น้ อ ยกว่ า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง, จัดตั้งศูนย์พฒั นาชีวติ ของผูส้ ู งอายุวยั 50 ปี ขึ้นไป
นโยบายด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ จัดระบบการถือครองให้มีการใช้อย่างเหมาะสมและจัดแหล่ง
นํ้าเพื่อการเกษตรอย่างทัว่ ถึ ง, ส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ ให้มีทุกพื้นที่ และมีทุกประเภทของ
ระบบสหกรณ์ , สนับสนุ นให้มี อาชี พ และงานใหม่ๆเพื่อมารองรับ ประชากรวัยทํางาน คุ ้มครอง
แรงงานเด็ ก และสตรี เ ป็ นพิ เ ศษและให้มี ก ารจัด ตั้ง สหภาพแรงงาน, ลดราคาค่ า ไฟฟ้ า ประปา
โทรศัพท์น้ าํ มันเชื้อเพลิง และก๊าซหุ งต้มพร้อมทั้งยกเลิกเงินประกันต่างๆ ที่เรี ยกเก็บจากประชาชน,
ปลดหรื อ ลดหนี้ สิ น แก่ เ กษตรกร แรงงานภาครั ฐ และเอกชน, สนับ สนุ น ด้า นการเงิ น ให้เ ป็ น
สวัสดิ การแก่ผสู ้ ู งอายุวยั 50 ปี ขึ้นไป เด็ก คนพิการและคนว่างงานบางประเภท, ปรับปรุ งระบบ
ธนาคารให้เป็ นที่เชื่ อถื อของประชาชนและนานาชาติ , ส่ ง เสริ มและสนับสนุ นธุ รกิ จขนาดย่อม,
พัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทยในส่ วนภูมิภาคให้เท่าเทียมกับชีวติ ในเมืองหลวง
4. พรรคสยาม 2
1

พรรคสยามจัดตั้งขึ้นเมื่ อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 มีนายเพ็ชร สายพานทอง เป็ น
หัวหน้าพรรค ส่ วนตําแหน่ งเลขาธิ การพรรคยังว่างอยู่ มีสมาชิ กพรรค 6,543 คน มีสาขาพรรค 7
สาขา สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ 257 หมู่บา้ นสวนหลวง ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขต
ประเวศ กรุ งเทพฯ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556: ออนไลน์)
ประวัติการจัดตั้งพรรคสยาม
พรรคสยามเกิดขึ้นจากนายเพ็ชร สายพานทอง ที่ตอ้ งการมีส่วนร่ วมทางการเมือง โดยนาย
เพ็ชร สายพานทอง หัวหน้าพรรคสยาม กล่าวว่า “ในปี 2542 มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นเยอะ จาก พรบ.
พรรคการเมืองฉบับใหม่ ผมมีอาชี พเป็ นสื่ อมวลชน ก็อยากมีส่วนร่ วมทางการเมือง ถ้าเรามีส่วน
ช่ วยเหลื อประเทศชาติ ไ ด้ เราก็จะทํา ก็เลยไปรวมกลุ่ มขึ้ นมาแล้วจัดตั้ง เป็ นพรรคสยาม” (เพ็ช ร
สายพานทอง, สั มภาษณ์ , 23 สิ งหาคม 2555)
2

ปั จจุบนั พรรคสยามถูกยุบพรรคไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตามคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพรรคสยามไม่
รายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบปี ให้แก่คณะกรรมการเลือกตั้ง (โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก)
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นโยบายพรรคสยาม
นโยบายด้ า นการเมื อ ง ได้ แ ก่ ยึ ด มั่น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข, พิทกั ษ์ ปกป้ องอธิ ปไตยของชาติ และบูรณภาพแห่ งดินแดน,
คุ ้ม ครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพขั้นมู ล ฐานของประชาชนในทุ ก ๆ ด้า น, เสริ ม สร้ า งและพัฒนาระบอบ
ประชาธิ ปไตย สถาบันการเมือง และองค์กรประชาธิ ปไตยต่างๆ ให้เข้มแข็งมัน่ คง, ยืนหยัด พิทกั ษ์
รัก ษาระบอบประชาธิ ป ไตยอย่า งสุ ดชี วิต, แก้ไ ขรั ฐธรรมนู ญและกฎหมายที่ ไ ม่ เป็ นธรรมให้
สอดคล้องกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง, จัดระบบราชการบริ หารส่ วนกลาง ส่ วน
ภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอํานาจให้สอดคล้องกัน, ส่ งเสริ มให้จดั ตั้งองค์กร
อิสระที่มาจากฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายตุลากร และฝ่ ายนิติบญั ญัติให้มีอาํ นาจในการป้ องกันปราบปรามการ
ทุจริ ต
นโยบายด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ พัฒนาประเทศทางเศรษฐกิ จ ทั้งทางด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ทนั สมัย และนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้, ส่ งเสริ มเศรษฐกิจภาคเอกชนอย่างเสรี , ปฏิรูป
ที่ ดิน อย่า งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ กระจายที่ ดิน ให้เ ป็ นที่ ท าํ กิ นให้แก่ เกษตรกรอย่า งทัว่ ถึ ง และเป็ นธรรม,
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นสหกรณ์ ทุกรู ปแบบให้มน่ั คงแข็งแรง, จัดตั้งอุตสาหกรรมการเกษตร และ
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมในครัวเรื อนกระจายไปสู่ ชนบท, ปรับปรุ งระบบการบริ หารรัฐวิสาหกิจให้มี
ความคล่องตัวรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพเท่าเทียมเอกชน, เร่ งรัดพัฒนาระบบชลประทานเพื่อรวม
กิ จการของส่ วนงานต่า งๆ เกี่ ยวกับนํ้าให้เป็ นส่ วนงานเดี ยวกัน, เร่ งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
นโยบายด้านสังคม ได้แก่ เสริ มสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม ขจัดการเอารัดเอาเปรี ยบ,
ส่ งเสริ มขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ, ปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของชาติทุก
ระดับ เปิ ดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม, เคารพเสรี ภาพของบุคคลในการนับถือศาสนา, ให้
หลักประกันแก่ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยให้ได้รักษาพยาบาลโดยไม่เสี ยเงิน
นโยบายด้านความมัน่ คง ได้แก่ เสริ มสร้างกองทัพให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มขีดความสามารถ
ของกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ, ปรับปรุ งสวัสดิการของทหารให้สมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น, ส่ งเสริ มการศึกษาและจัดฝึ กอบรมวิชาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจําการ, ส่ งเสริ มกองทัพ
ให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
นโยบายด้านแรงงาน ได้แก่ สนับสนุ นให้ผูใ้ ช้แรงงานรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อ
คุม้ ครองผลประโยชน์ของผูใ้ ช้แรงงาน, ปรับปรุ งกฎหมายเกี่ ยวกับแรงงานสาขาต่างๆ ที่ไม่เป็ น
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ธรรม, ส่ งเสริ มการศึกษาและพัฒนาฝี มือแรงงานให้สูงขึ้น, แก้ไขปั ญหาการว่างงาน และสนับสนุ น
การสร้างโรงงานขนาดเล็กในชนบทเพื่อลดการอพยพแรงงานเข้าเมือง, กําหนดอัตราแรงงานขั้นตํ่า
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการครองชีพ
จากประวัติการจัดตั้งพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง
4 พรรค จะเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2541 เป็ นส่ วนสําคัญที่ทาํ ให้พรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคเกิ ดขึ้น เพราะเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนสามารถจัดตั้งพรรคได้ง่ายด้วยบุ คคลที่ มีอายุไม่ต่ าํ กว่า 20 ปี เพียง 15 คนก็
สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้ จุดเริ่ มต้นของทั้ง 4 พรรคเกิดขึ้นจากตัวบุคคลทั้งสิ้ น โดยพรรคคน
ขอปลดหนี้ พรรคกสิ กรไทย และพรรคชี วิตที่ดีก ว่า เกิ ดขึ้ นจากความคิ ดของตัวผูก้ ่อตั้งพรรคที่
ต้องการแก้ไขปั ญหาของประชาชนระดับรากหญ้า ทั้งคนจน และแรงงาน เพื่อให้อยูด่ ีกินดีข้ ึน ส่ วน
พรรคสยามนั้นเกิดขึ้นจากความอยากมีส่วนร่ วมทางการเมืองของผูก้ ่อตั้ง ไม่ได้มีอุดมการณ์ในการ
จัดตั้งพรรคที่ชดั เจนเหมือนพรรคอื่น
สําหรับนโยบายของทั้ง 4 พรรคนั้น มีเพียงพรรคคนขอปลดหนี้ที่ต้ งั แต่จดั ตั้งพรรคมาจนถึง
ปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนแปลงนโยบายของพรรคหลายครั้งไปตามสถานการณ์ และนโยบายก็มีความ
ชัดเจน เป็ นรู ปธรรมกว่าอีก 3 พรรค ส่ วนนโยบายพรรคการเมืองของอีก 3 พรรคไม่เคยมีการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงนโยบายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยตั้งแต่จดั ตั้งพรรคขึ้นมา

เงินทุนในการจัดตั้งพรรคการเมืองทีศ่ ึกษา
การเงินของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรค ในช่วงแรกของการ
จัดตั้งพรรคนั้นจะใช้เงินส่ วนตัวในการดําเนินงาน หลังจากนั้นรายรับส่ วนใหญ่ของพรรคเหล่านี้ ก็
มาจากเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในทุกๆ ปี โดย
นายอภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา นายทะเบียนพรรคคนขอปลดหนี้ กล่าวว่า “ตอนเริ่ มจัดตั้ง
พรรคก็พอมีทุนอยูบ่ า้ ง เพราะหัวหน้าพรรคเป็ น ส.ส. มาก่อน แต่ในการเลือกตั้งครั้งแรกๆ นั้น คนที่
จะลงสมัครก็ตอ้ งออกค่าสมัครกันเองบ้าง เพราะพรรคไม่มีทุนมากพอ เรี ยกว่าหัวหน้าพรรคเป็ น
ทั้งตัวตั้งตัวตีในการตั้งพรรค แล้วก็เป็ นนายทุนพรรคไปด้วย แต่พอได้เงินจากกองทุนก็ทาํ ให้เราทํา
กิจกรรมได้เยอะมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงแรก พรรคเราได้ค่อนข้างเยอะ บางปี ได้เงินสนับสนุ น
เกือบสิ บล้าน เพราะสมัยนั้นสมาชิกเราเยอะ สาขาพรรคเราก็เยอะ แต่พอมาปั จจุบนั กม. ปรับวิธีการ
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จัดสรรเงินใหม่ เราก็ได้นอ้ ยลง ส่ วนใหญ่ก็เป็ นแค่ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าจัดประชุม” (อภิชาติว
รวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ , 22 สิ งหาคม 2555)
นายจําลอง ดําสิ ม หัวหน้าพรรคกสิ กรไทย กล่าวว่า “เงินทุนในตอนแรกเราไม่มี เพราะผม
เป็ นพระมาก่อน ไม่มีทุน แต่ผมมีเพื่อนฝูงเยอะ เราก็หาเจ้าภาพเอา ใช้เงินจากเพื่อนฝูง แต่ก็ไม่ได้มี
มาตลอดเวลา ดังนั้นเราก็ทาํ เท่าที่จะทําได้ ไม่ได้หวังจะเข้าสู่ สภา พรรคเราอยูไ่ ด้ดว้ ยเงินสนับสนุ น
จาก กกต. แต่มนั ก็เป็ นเพียงการรักษาองค์กรภายในของพรรคเท่านั้น” (จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์ , 19
กันยายน 2555)
นายวรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์ อดีตหัวหน้าพรรคชีวิตที่ดีกว่า กล่าวว่า “ในช่วงเริ่ มแรก ก็ควัก
เงิ นกันเอง แต่เราก็ใช้ไม่มาก ส่ วนเงินที่ได้จาก กกต. มาใช้ก็ทาํ กันแบบง่ ายๆ เพียงแค่ให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ไม่ผดิ กฎระเบียบ” (วรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์, สั มภาษณ์ , 3 กันยายน 2555)
นายเพ็ชร สายพานทอง หัวหน้าพรรคสยาม กล่าวว่า “เริ่ มแรกเราไม่มีเงินทุน ใช้เงินส่ วนตัว
แต่เราก็ขอจาก กกต. ด้วย เราก็ทาํ นโยบายไปเสนอว่าเราจะทําอะไรบ้าง แต่เราเสนอไปเท่าไหร่ เขา
ก็ตดั ลดหมด พรรคที่ไม่มี ส.ส. เลยได้ไม่เท่าไหร่ ” (เพ็ชร สายพานทอง, สั มภาษณ์ , 23 สิ งหาคม
2555)
ตารางที่ 3 สรุ ปรายรับที่ได้รับเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคที่ศึกษา ปี พ.ศ.
2542-2555
ลําดับที่
พรรคการเมือง
งบประมาณทั้งหมด (บาท)
1
คนขอปลดหนี้
88,654,631.62
2
กสิ กรไทย
9,826,188.67
3
ชีวติ ที่ดีกว่า
6,294,897.80
4
สยาม
1,789,236.60
ที่มา: สํานักบริ หารการสนับสนุนโดยรัฐ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 กรกฎาคม 2555)
สําหรับรายรับทางอื่นนั้น นอกจากเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
แล้ว พรรคเหล่านี้ก็ไม่มีรายรับจากเงินบริ จาคหรื อการเก็บค่าบํารุ งจากสมาชิกพรรคเลย โดย
นายอภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา นายทะเบียนพรรคคนขอปลดหนี้ กล่าวว่า “ถ้าต้องให้คนที่
จะเป็ นสมาชิกพรรคต้องเสี ยค่าสมัครหรื อเงินบํารุ งพรรค แล้วใครจะมาเป็ นสมาชิกพรรคเรา เพราะ
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สมาชิ กส่ วนใหญ่ก็เป็ นชาวไร่ ชาวนา ชาวบ้านธรรมดา ส่ วนเงินบริ จาคก็ไม่มีเพราะ ถ้าจะให้คนมา
บริ จาคเงินให้พรรคก็ตอ้ งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์พรรคก่อน ซึ่ งก็ตอ้ งใช้เงิน เราก็ไม่มีเงินใน
ส่ วนนี้ ถ้าเป็ นพรรคใหญ่เขาจะมีเงินในการโฆษณาเยอะ และอีกอย่างนายทุนต้องมองแล้วว่าจะได้
ประโยชน์อะไรจากการสนับสนุ นพรรค ซึ่ งพรรคเราสมาชิกส่ วนใหญ่ก็เป็ นชาวนา นายทุนเขาก็ไม่
อยากจะให้เงินเพราะคงจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับไป” (อภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ ,
22 สิ งหาคม 2555)
นายเพ็ชร สายพานทอง หัวหน้าพรรคสยาม กล่าวว่า “พรรคเล็กๆจะไปหาเงินทุนจากที่อื่น
ยาก ใครเขาจะอยากสนับสนุนพรรคเล็ก เขามองออกว่า สนับสนุนไปพรรคก็ไม่มีโอกาสเติบโต เขา
ก็ไม่สนับสนุน” (เพ็ชร สายพานทอง, สั มภาษณ์ , 23 สิ งหาคม 2555)
ส่ วนนายจําลอง ดําสิ ม หัวหน้าพรรคกสิ กรไทย กล่ าวว่า “เราก็ใช้เงิ นจากกองทุ นฯ เป็ น
หลัก ถ้า เงิ น ไม่ พ อเราก็ ไ ปขอพวกมี เงิ นที่ เ รารู้ จ ัก เจ้า อาวาสเอาเงิ น ที่ ไ หนมาสร้ า งโบสถ์ เราก็
เหมือนกัน แต่ไม่เรี ยกเงินบริ จาค เพราะไม่ผา่ นทาง กกต. เราแอบเอา” (จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์ , 19
กันยายน 2555)
การเงินของพรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคนั้น เริ่ มต้นการจัดตั้งพรรคโดยการใช้เงินส่ วนตัวเป็ น
ค่ า ใช้จ่า ยในการดํา เนิ นการก่ อน และเมื่ อได้รับ เงิ น สนับ สนุ นจากกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองก็จะใช้เงิ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็ นหลักในการดําเนิ นกิ จกรรมทาง
การเมืองและเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของพรรค โดยทุกพรรคไม่ได้ขวนขวายที่จะแสวงหาแหล่งเงินทุน
อื่น หรื อไม่ได้ริเริ่ ม ที่ จะเก็บ เงิ นบํา รุ ง พรรคจากสมาชิ ก พรรคเลย ทําให้ก ารดํา เนิ นกิ จกรรมทาง
การเมืองต่างๆ ของพรรคถูกจํากัดลงด้วยเงินทุนที่ได้รับอย่างจํากัด

การใช้ จ่ายเงินทีไ่ ด้ รับจากกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรค ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจกรรมของพรรคตั้งแต่พรรค
จัดตั้งขึ้นมา โดยการใช้จ่ายเงิ นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้นจะได้รับตามโครงการและ
แผนงานที่พรรคการเมืองได้เสนอขอรับเงินไป ซึ่ งผูว้ ิจยั จะได้นาํ เสนอข้อมูลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรคตาม
แผนงานของแต่ละพรรค ดังต่อไปนี้

89
1. การใช้ จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคคนขอปลดหนี้
ตารางที่ 4 แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคคนขอปลดหนี้
ปี 2542
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรประจําสํานักงาน 2 คน
2.จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ และครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.จัดพิมพ์นโยบายพรรค จํานวน 5,000 เล่ม
2.จัดประชุมสัมมนาสมาชิกพรรคและสาขาพรรค รวม 24 ครั้ง
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์พรรค จํานวน 1,000,000 ฉบับ
2.จัดทําป้ ายคัตเอาท์ ขนาด 2.44 x 2.44 ม. จํานวน 500 ป้ าย
ปี 2543
แผนงานบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรประจําสํานักงานใหญ่ 6 คน
2.ค่าเช่าสํานักงานใหญ่
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรประจําสํานักงานสาขาพรรค รวม 10สาขาๆ ละ 2 คน
2.ค่าวัสดุสาํ นักงาน
แผนงานส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.จัดพิมพ์ใบสมัครสมาชิก 199,990 ชุด
2.จัดประชุ มสัมมนาให้ความรู ้ ทางการเมืองแก่แกนนําระดับจังหวัด รวม
10 ครั้ง (4 ภาคทัว่ ประเทศ)
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์หนังสื อนโยบายพรรค จํานวน 100,000 เล่ม
2.จัดพิมพ์แผ่นปลิว จํานวน 500,000 ฉบับ
3.จัดทําคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์พรรค จํานวน 100 ป้ าย

322,600 บาท

650,000 บาท

1,310,000 บาท

648,000 บาท

1,256,000 บาท

3,678,900 บาท

3,000,000 บาท
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคคนขอปลดหนี้
ปี 2544
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรประจําสํานักงานใหญ่ 10 อัตรา
2.เช่าสํานักงานใหญ่และค่าวัสดุครุ ภณั ฑ์
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรประจําสาขาพรรค 5 สาขา
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.จัดพิมพ์ใบสมัครสมาชิกพรรค 1,000,000 แผ่น และดําเนินการตรวจ
เยีย่ มสาขาและหาสมาชิกเพิ่ม
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์หนังสื อนโยบายพรรค จํานวน 300,000 เล่ม
ปี 2545
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.ค่าจ้างบุคลากรสํานักงานใหญ่ 8 อัตรา
2.จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์สาํ นักงานใหญ่
3.จัดซื้ อวัสดุสิ้นเปลืองและเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
4.ค่าเช่าสํานักงานใหญ่
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.ค่าจ้างบุคลากร 3 สาขาๆ ละ 1 อัตรา
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.ประชุมหรื อตรวจเยีย่ มสาขาพรรค 55 สาขา
2.จัดพิมพ์หนังสื อนโยบายพรรคและวิธีการจัดตั้งสาขาพรรค 65,000 เล่ม
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์หนังสื อนโยบายพรรคและวิธีปฏิบตั ิ จํานวน 25,000 เล่ม
2.ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการสมาชิกพรรคเกษตรมหาชนหลักสู ตร “คนหา
เสี ยง”
3.อบรมสัมมนาตัวแทนสมาชิกพรรคเพื่อเตรี ยมจัดตั้งองค์กรเกษตร
มหาชน

1,054,560 บาท
237,000 บาท
235,000 บาท
1,077,440 บาท

4,500,000 บาท

953,280 บาท
99,800 บาท
96,697 บาท
120,000 บาท
144,000 บาท
220,000 บาท
1,300,000 บาท
1,000,000 บาท
143,673 บาท
635,350 บาท
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคคนขอปลดหนี้
ปี 2546
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.ค่าเช่าสํานักงานใหญ่
2.ค่าจ้างบุคลากร 9 อัตรา
3.จัดซื้ อวัสดุสิ้นเปลืองและเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
4.จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์
5.จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2546
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.ค่าจ้างบุคลากร 2 สาขาๆ ละ 1 อัตรา
2.ค่าเช่าสํานักงานสาขาพรรคประจําภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
3.จัดทําป้ ายสาขาพรรค
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.ประชุมสมาชิกพรรค 20 เขตเลือกตั้ง
2.จัดพิมพ์ใบสมัครสมาชิกพรรค
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์วารสารพรรค
2.อบรมให้ความรู ้ตวั แทนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสวัสดิการพรรค
เกษตรมหาชน
ปี 2547
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดพิมพ์สรุ ปย่อนโยบายพรรค 1,712,133 เล่ม
2.จัดพิมพ์โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์พรรค 400,000 แผ่น
3.จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี ที่จงั หวัดสุ โขทัย
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.จัดสัมมนาสมาชิกพรรคและกรรมการบริ หารสาขาพรรค 10 ครั้ง
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.อบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่สมาชิกและตัวแทนระดับต่างๆ จากทัว่ ประเทศ
จํานวน 5 รุ่ น “คนทํางานการเมือง สร้างอุดมการณ์คนทํางานปลดหนี้”

120,000 บาท
1,029,600 บาท
96,800 บาท
64,800 บาท
50,000 บาท
112,800 บาท
24,000 บาท
50,000 บาท
750,000 บาท
500,000 บาท
2,000,000 บาท
940,000 บาท

2,568,200 บาท
2,400,000 บาท
151,000 บาท
477,000 บาท
864,000 บาท
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคคนขอปลดหนี้
ปี 2547 (ต่ อ)
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดทําจดหมายข่าวรายเดือน “คนขอปลดหนี้”
ปี 2548
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดพิมพ์หนังสื อสรุ ปย่อนโยบายพรรคคนขอปลดหนี้ 1,000,000 เล่ม
2.จัดจ้างบุคลากรสํานักงานใหญ่ 6 อัตรา
3.ค่าเช่าสํานักงานใหญ่
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.จัดสัมมนาสมาชิกพรรคและกรรมการบริ หารสาขาพรรค 4 ครั้ง
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการแก่สมาชิกและตัวแทนพรรค 11 ครั้ง
2.ฝึ กอบรมแกนนําพรรคคนขอปลดหนี้
3.จัดพิมพ์หนังสื อจดหมายข่าว 270,500 เล่ม
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์หนังสื อ “คัมภีร์คนขอปลดหนี้” 80,850 เล่ม
2.จัดสัมมนาสมาชิกและประชาชนทัว่ ไป 12 จังหวัด
แผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
1.จัดพิมพ์โปสเตอร์ แนะนํานโยบายและอุดมการณ์พรรค 266,667 แผ่น
ปี 2549
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดพิมพ์นโยบายพรรค
2.จัดพิมพ์ใบสมัครและบัตรสมาชิก
3.ค่าจ้างบุคลากรประจําสํานักงาน
4.ค่าเช่าสํานักงานใหญ่
5.จัดทําบันทึกข้อมูลสมาชิก
6.จ้างเหมาพิมพ์เอกสารสมาชิก

535,200 บาท

3,000,000 บาท
451,200 บาท
120,000 บาท
224,200 บาท
331,200 บาท
433,300 บาท
1,890,100 บาท
808,500 บาท
1,184,400 บาท
1,500,000 บาท

1,290,560 บาท
2,000,000 บาท
1,295,640 บาท
240,000 บาท
900,000 บาท
53,200 บาท
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคคนขอปลดหนี้
ปี 2549 (ต่ อ)
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.จัดทําป้ ายสาขาพรรค
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์จดหมายข่าว 150,000 เล่ม
2.จัดพิมพ์วารสาร 33,397 เล่ม
3.ฝึ กอบรมให้ความรู ้ทางการเมือง 23 ครั้ง
ปี 2550
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากร 9 อัตรา
2.พัฒนาระบบบริ หารฐานข้อมูลพรรคการเมือง (ระบบสารสนเทศ)
3.ค่าเช่าสํานักงานใหญ่
4.จัดพิมพ์จุลสารนโยบายพรรค
5.อบรมสัมมนาประธานสาขาและแกนนําพรรค
6.อบรมธรรมะแก่คณะกรรมการบริ หารพรรค ประธานสาขาพรรค
เจ้าหน้าที่พรรค และสมาชิกพรรค
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.จัดสัมมนาสมาชิกพรรคและกรรมการบริ หารพรรค
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.จัดสัมมนาตัวแทนพรรค
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.โครงการประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กของพรรค
2.จัดทําวารสารการดําเนิ นการทางการเมืองของสาขาพรรคให้แก่สมาชิก
แผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
1.จัดพิมพ์นโยบายพรรค

100,800 บาท
3,000,000 บาท
1,001,910 บาท
769,615 บาท

986,800 บาท
538,150 บาท
240,000 บาท
3,394,400 บาท
548,000 บาท
120,000 บาท

60,000 บาท
77,000 บาท
1,008,000 บาท
474,750 บาท
8,703,200 บาท
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคคนขอปลดหนี้
ปี 2551
แผนค่าเช่าสํานักงานใหญ่พรรค
35,000 บาท
แผนค่าเช่าสถานที่จดั ประชุมใหญ่พรรคการเมือง
10,000 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง
100,000 บาท
ปี 2552
แผนค่าเช่าสํานักงานใหญ่
60,000 บาท
แผนค่าเช่าสถานที่จดั ประชุมใหญ่พรรคการเมือง
7,160 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง
89,000 บาท
แผนค่าจ้างบุคลากรของสํานักงานใหญ่
93,840 บาท
ปี 2553
แผนค่าไปรษณี ยากรของสํานักงานใหญ่
3,000 บาท
แผนค่าเช่าสํานักงานใหญ่
60,000 บาท
แผนค่าเช่าสถานที่จดั ประชุมใหญ่
10,000 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่
100,000 บาท
แผนค่าจ้าบุคลากรของสํานักงานใหญ่
103,560 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพรรค
60,000 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการเช่าอินเตอร์ เน็ทของพรรค
9,600 บาท
ปี 2554
แผนค่าไปรษณี ยากรของสํานักงานใหญ่
5,000 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการเช่าอินเตอร์ เน็ทของพรรค
9,600 บาท
แผนค่าเช่าสํานักงานใหญ่พรรค
60,000 บาท
แผนค่าเช่าสถานที่จดั ประชุมใหญ่พรรค
10,000 บาท
แผนค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งตามมาตรา 52
32,280 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรค
100,000 บาท
แผนค่าจ้างบุคลากรของสํานักงานใหญ่พรรค
207,120 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพรรค
240,000 บาท
ที่มา: รวบรวมจากรายงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง รายงานการดําเนินกิจการของพรรค
การเมือง และรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ตั้งแต่ปี 2542 - 2554
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จากตารางจะเห็ นว่า พรรคคนขอปลดหนี้ ได้รับเงินสนับสนุ นจากกองทุนฯ ในการดําเนิ น
กิจกรรมของพรรคทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปั จจุบนั โดยการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ตาม
แผนงานการบริ หารพรรคการเมืองนั้น พรรคคนขอปลดหนี้ ใช้จ่ายเงินไปในการจัดจ้างบุคลากร
ประจําสํานัก งาน ใช้จ่า ยค่าเช่ าสํานักงานใหญ่ และในปี แรกๆ ของการจัดตั้งก็ใช้จ่า ยเงิ นในการ
จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สํานักงานต่างๆ หลังจากนั้นก็มีการจัดพิมพ์เอกสารนโยบายพรรคเพื่อไว้แจกจ่าย
ประชาสัมพันธ์พรรค โดยบางปี มีการจัดพิมพ์นโยบายพรรคจํานวนเป็ นล้านเล่ม นอกจากนี้ มีการใช้
จ่ายเงินในการประชุ มใหญ่ของพรรคซึ่ งก็เป็ นกิ จกรรมที่ทุกพรรคต้องดําเนิ นการตามระเบียบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สําหรับแผนงานการบริ หารสาขาพรรคนั้น พรรคคนขอปลดหนี้ได้ใช้จ่ายเงินไปกับการจัด
จ้างบุคลากรประจําสาขาพรรคในบางสาขา และค่าเช่าสํานักงานสาขาพรรคบางสาขา รวมถึงการ
จัดทําป้ ายสาขาพรรค และมีการจัดอบรมสัมมนาสมาชิกและกรรมการบริ หารสาขาพรรคในบางปี
ส่ วนแผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม พรรคคนขอปลด
หนี้ ได้ใช้จ่ายเงินในการพิมพ์นโยบายพรรค จัดประชุมสัมมนาสมาชิกพรรคและแกนนําพรรคเป็ น
รุ่ นๆ จัดพิมพ์ใบสมัครสมาชิกพรรค และมีการออกตรวจเยีย่ มสาขาพรรคด้วย
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิ กพรรคและประชาชนทัว่ ไป พรรคเน้นไปที่
การพิมพ์วารสารพรรค จดหมายข่าว หรื อแผ่นพับประชาสัมพันธ์พรรค และการจัดอบรมสัมมนา
แก่สมาชิกพรรคในประเด็นต่างๆ หลายครั้ง ส่ วนแผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ก็ใช้จ่ายไปกับ
การจัดพิมพ์นโยบายพรรคและโปสเตอร์ แนะนําพรรคเพื่อใช้หาเสี ยงเลือกตั้ง
หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 และมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
ในการจัดสรรเงิ นกองทุนฯ ทําให้พรรคคนขอปลดหนี้ ไม่ได้รับเงินสนับสนุ นตามมาตรา 75 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 แต่ได้รับเงินสนับสนุนตาม
มาตรา 81 แทน ซึ่ งก็ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนน้อยลงไปมาก ในแต่ละปี เหลือเพียงหลักแสน
บาทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุ นส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นกิจกรรมของํานักงานใหญ่
พรรคเป็ นหลัก นัน่ คือ ค่าเช่าสํานักงาน ค่าจัดประชุมใหญ่ ค่าจัดอบรมสัมมนาของพรรค
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2. การใช้ จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคกสิ กรไทย
ตารางที่ 5 แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคกสิ กรไทย
ปี 2543
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรประจําสํานักงานใหญ่ 4 คน
2.ค่าเช่าสํานักงานใหญ่
3.จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์สาํ นักงานและวัสดุสาํ นักงาน
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.อบรมสัมมนาให้ความรู ้ทางการเมือง 5 รุ่ นๆ ละ 50 คน
ปี 2544
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากร (ผูอ้ าํ นวยการพรรค) 1 อัตรา
2.เช่าสํานักงานใหญ่
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.จัดพิมพ์นโยบายพรรค จํานวน 16,356 เล่ม
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดอบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่สมาชิกพรรค 2 รุ่ นๆ ละ 50 คน
ปี 2545
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.ค่าจ้างบุคลากร (ผูอ้ าํ นวยการพรรค) 1 อัตรา
2.ค่าวัสดุสาํ นักงาน
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.จัดพิมพ์วารสารพรรค 12,000 เล่ม
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.อบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู ้ 1 รุ่ น 110 คน

628,500 บาท

307,500 บาท

161,460 บาท

246,840 บาท
129,900 บาท
114,510 บาท

121,590 บาท
145,600 บาท
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ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคกสิ กรไทย
ปี 2546
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรของสํานักงานใหญ่ 2 อัตรา
2.จัดซื้ ออุปกรณ์สาํ นักงานใหญ่
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.การอบรมสัมมนาเพื่อส่ งเสริ มสมาชิกพรรค 3 รุ่ นๆ ละ 100 คน
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.พิมพ์วารสารพรรค 18,300 เล่ม
ปี 2547
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดพิมพ์นโยบาย ข้อบังคับพรรค 10,200 เล่ม
2.ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.ประชุมใหญ่สามัญประจําปี สาขาพรรค 31 ครั้ง
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.อบรมสัมมนาสมาชิกพรรค
2.พิมพ์วารสารพรรคและจัดทําอาร์ ตเวิร์ค 19,530 บาท
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิม่
1.อบรมสัมมนาแกนนําพรรค
ปี 2548
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรของสํานักงานใหญ่ 2 อัตรา
2.จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
3.พิมพ์ใบสมัครสมาชิกพรรค
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.จัดอบรมสัมมนาครึ่ งวัน
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.จัดอบรมสัมมนาแกนนําพรรค

293,920 บาท

407,440 บาท
279,540 บาท

285,600 บาท
55,000 บาท
62,000 บาท
129,400 บาท
195,300 บาท
129,400 บาท

209,880 บาท
69,600 บาท
21,120 บาท
12,500 บาท
70,800 บาท
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ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคกสิ กรไทย
ปี 2548 (ต่ อ)
แผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
1.พิมพ์แผ่นพับพรรคกสิ กรไทย 30,000 แผ่น
2.พิมพ์ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์พรรค 400 แผ่น
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.พิมพ์วารสารพรรคและจัดทําอาร์ ตเวิร์ค 21,900 เล่ม
2.จัดอบรมสัมมนาตามโครงการ
ปี 2549
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรของสํานักงานใหญ่
2.จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
3.จัดพิมพ์วารสารพรรค
ปี 2550
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรของสํานักงานใหญ่
แผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
1.แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์วารสารพรรค
ปี 2551
แผนค่าเช่าสํานักงานใหญ่พรรค
แผนการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับโบชัวร์ นโยบาย) 10,000 ฉบับ
ปี 2552
แผนค่าเช่าสํานักงานใหญ่พรรค
แผนค่าเช่าสถานที่จดั ประชุมใหญ่พรรค
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรค
แผนจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ) 10,000 ฉบับ
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาของพรรค

105,00 บาท
140,000 บาท
306,600 บาท
66,000 บาท

321,840 บาท
62,050 บาท
81,360 บาท

144,000 บาท
309,000 บาท
79,200 บาท
35,000 บาท
30,000 บาท
60,000 บาท
5,000 บาท
100,000 บาท
30,000 บาท
55,000 บาท
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ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคกสิ กรไทย
ปี 2553
แผนค่าไปรษณี ยากรของสํานักงานใหญ่
3,000 บาท
แผนการจัดพิมพ์วารสารพรรค 2,000 ฉบับ
30,000 บาท
แผนค่าเช่าสํานักงานใหญ่พรรค
60,000 บาท
แผนค่าเช่าสถานที่จดั ประชุมใหญ่พรรค
10,000 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรค
100,000 บาท
แผนการจัดจ้างบุคลากรของสํานักงานใหญ่พรรค 1 อัตรา
103,560 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาพรรค
60,000 บาท
ปี 2554
แผนค่าไปรษณี ยากรของสํานักงานใหญ่พรรค
5,000 บาท
แผนการจัดพิมพ์วารสารพรรค 2,800 ฉบับ
40,000 บาท
แผนค่าเช่าสํานักงานใหญ่พรรค
60,000 บาท
แผนค่าเช่าสถานที่จดั ประชุมใหญ่พรรค
10,000 บาท
แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรค
100,000 บาท
แผนค่าจ้างบุคลากรของสํานักงานใหญ่ 2 อัตรา
197,400 บาท
แผนค่าจัดอบรมสัมมนาของพรรค
63,000 บาท
แผนค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งตามมาตรา 52 (ทําสื่ อสิ่ งพิมพ์)
209,280 บาท
ที่มา: รวบรวมจากรายงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง รายงานการดําเนินกิจการของพรรค
การเมือง และรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ตั้งแต่ปี 2543 - 2554
จากตารางการใช้จ่ายเงิ นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื องของพรรคกสิ กรไทย จะ
พบว่า แผนงานการบริ หารพรรคการเมื อง พรรคกสิ ก รไทยใช้จ่า ยเงิ นกองทุ น ฯ ในการจัดจ้า ง
บุคลากรประจําสํานักงานใหญ่ 1-2 คน ค่าเช่าสํานักงานใหญ่ จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์และวัสดุสํานักงาน จัด
ประชุมใหญ่พรรค ส่ วนแผนงานการบริ หารสาขาพรรคนั้น พรรคกสิ กรไทยมีการใช้จ่ายเงินไปในปี
2547 และปี 2548 เท่านั้น โดยเป็ นการจัดประชุมสาขาพรรค
สํา หรั บ แผนงานการส่ ง เสริ ม สมาชิ ก พรรคการเมื องและการหาสมาชิ กเพิ่ม ในปี แรกๆ
พรรคใช้เงิ นไปกับการจัดพิมพ์นโยบายพรรคปี ละหลายหมื่นเล่ม หลังจากนั้นก็เป็ นการจัดอบรม
สัม มนาแกนนํา พรรค และแผนงานการให้ค วามรู้ ท างการเมืองแก่ ส มาชิ กและประชาชนทัว่ ไป
พรรคก็ได้มีการจัดอบรมสัมมนาสมาชิกพรรคเป็ นรุ่ นๆ รวมถึงบางปี ก็การพิมพ์วารสารพรรคด้วย
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ส่ วนแผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง พรรคกสิ กรไทยใช้จ่ายเงินไปในการพิมพ์แผ่นพับและป้ าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์พรรค
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนฯ ในปี 2551 พรรคกสิ กรไทยก็ได้รับเงิน
สนับสนุนตามมาตรา 81 โดยเป็ นการจัดอบรมสัมมนา จัดประชุ มใหญ่พรรค จัดพิมพ์วารสารพรรค
ค่ า เช่ า สํ า นัก งานใหญ่ พ รรค และค่ า จ้า งบุ ค ลากรประจํา สํา นัก งานใหญ่ พ รรค ซึ่ งก็ ไ ด้รั บ เงิ น
เหมือนกันในทุกปี

3. การใช้ จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคชี วติ ทีด่ ีกว่ า
ตารางที่ 6 แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคชีวิตที่ดีกว่า
ปี 2544
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดจ้างบุคลากรประจําสํานักงานใหญ่ 2 อัตรา
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.จัดอบรมสมาชิกพรรคและประชาชน 19 รุ่ นๆ ละ 100 คน
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์นโยบายพรรค 4,000 เล่ม
2.จัดพิมพ์ขอ้ บังคับพรรค 4,000 เล่ม
3.จัดพิมพ์แผ่นพับให้ความรู ้ประชาชน 19,170 เล่ม
ปี 2545 (ชะลอการเบิกจ่าย)
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.ค่าบริ หารสํานักงาน
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.ประชุมสัมมนาพร้อมเสริ มอาชีพ
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่
ปี 2546 ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (แต่ชะลอการเบิกจ่าย)

180,930 บาท
174,367 บาท
99,170 บาท

133,650 บาท
243,350 บาท
68,500 บาท
627,300 บาท
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ตารางที่ 6 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคชีวติ ที่ดีกว่า
736,800 บาท
ปี 2547 ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุน 4 โครงการ (ชะลอการเบิกจ่าย)
1,100,000 บาท
ปี 2548 ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (ชะลอการเบิกจ่าย)
1,511,700 บาท
ปี 2549 ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (ชะลอการเบิกจ่าย)
446,500 บาท
ปี 2550 ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (ชะลอการเบิกจ่าย)
ที่มา: รวบรวมจากรายงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง รายงานการดําเนิ นกิจการของพรรค
การเมือง และรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ตั้งแต่ปี 2544 - 2550
จากตารางการใช้จ่า ยเงิ นกองทุ นฯ ของพรรคชี วิตที่ ดี ก ว่า พบว่า พรรคชี วิตที่ ดีก ว่า ใช้
จ่า ยเงิ นแผนงานการบริ หารพรรคการเมื องไปในการจัดจ้า งบุ คลากรประจํา พรรคเท่ า นั้น ส่ วน
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิ กพรรคและการหาสมาชิ กเพิ่ม พรรคใช้จ่ายเงินในการจัดอบรมสัมมนา
ให้กบั สมาชิ กพรรค และแผนงานการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป พรรค
ใช้เงิ นไปกับ การจัดพิ ม พ์เอกสารเผยแพร่ เท่ า นั้น จะเห็ นว่า พรรคชี วิตที่ ดีก ว่า ไม่ เคยขอรั บ เงิ น
สนับสนุนในการบริ หารสาขาพรรคเลย รวมทั้งการใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย
พรรคชี วิตที่ดีกว่าได้ขอรับเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมาโดย
ตลอดตั้งแต่จดั ตั้งพรรค แต่ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2545 พรรคชีวิตที่ดีกว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองได้ เนื่ องจากพรรคใช้จ่ายเงิ นที่ได้รับการจัดสรรไปไม่หมด และไม่ได้
ส่ งคืนเงินคงเหลือพร้อมดอกผลของปี 2544 จํานวน 149,422.02 บาท ให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองครั้งที่ 4/2547 (62) เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2547 จึงเห็นชอบให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของ
พรรคชี วิตที่ ดีกว่า ไปจนกว่าจะส่ ง คืนเงิ นคงเหลื อพร้ อมดอกผล จํานวน 149,422.02 บาท ให้แก่
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ปั จจุบนั จึงมีคดีความฟ้ องร้องกันอยู่ระหว่างคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง กับ พรรคชี วิตที่ ดีก ว่า ในเรื่ องนี้ ดัง นั้น แม้ว่า พรรคชี วิตที่ ดีก ว่า จะได้รับ การจัดสรร
เงินกองทุนฯ ทุกปี แต่ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายออกมาใช้ดาํ เนินกิจกรรมได้
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4. การใช้ จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของ
พรรคสยาม
ตารางที่ 7 แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคสยาม
ปี 2544
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และวัสดุสาํ นักงาน
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิม่
1.จัดพิมพ์นโยบายและข้อบังคับพรรค
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดสัมมนาผูบ้ ริ หารสาขาพรรคและสมาชิกพรรค 4 ครั้งๆ ละ 50 คน
ปี 2545
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดพิมพ์นโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.สัมมนาผูบ้ ริ หารสาขา สมาชิกพรรค และประชาชน
ปี 2546
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน (เครื่ องถ่ายเอกสาร)
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.จัดซื้ ออุปกรณ์สาํ นักงานสาขาพรรค
แผนงานการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดพิมพ์จุลสารพรรคสยาม
2.บรรยายวิชาการ “ความสําคัญของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมือง”
3.อบรมเผยแพร่ กฎหมายพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญแก่สมาชิกพรรค
ปี 2547 (ชะลอการเบิกจ่าย)
แผนงานการบริ หารพรรคการเมือง
1.จัดพิมพ์นโยบายและข้อบังคับพรรค
แผนงานการบริ หารสาขาพรรคการเมือง
1.จัดประชุมใหญ่สาขาพรรค

66,700 บาท
120,460 บาท
160,240 บาท

152,800 บาท
119,580 บาท

69,780 บาท
34,890 บาท
94,203 บาท
77,587 บาท
72,440 บาท

50,000 บาท
20,000 บาท
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ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคสยาม
ปี 2547 (ต่อ) (ชะลอการเบิกจ่าย)
แผนงานการส่ งเสริ มสมาชิกพรรคการเมืองและการหาสมาชิกเพิ่ม
1.สัมมนาพัฒนาสมาชิกพรรค
304,298 บาท
แผนงานให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
1.จัดทําสื่ อในหนังสื อพิมพ์
35,000 บาท
ที่มา: รวบรวมจากรายงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง รายงานการดําเนิ นกิจการของพรรค
การเมือง และรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ตั้งแต่ปี 2544 - 2547
พรรคสยามใช้จ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ในแผนงานบริ หารพรรคการเมืองไปกับการ
จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สํานักงานและพิมพ์นโยบายและข้อบังคับพรรคเท่านั้น แผนงานการบริ หารสาขา
พรรคก็เป็ นการจัดประชุ มสาขาพรรคและการจัดซื้ ออุปกรณ์สํานักงาน ส่ วนแผนงานการส่ งเสริ ม
สมาชิ กพรรคและการหาสมาชิ กเพิ่ม พรรคใช้จ่ายเงินในการจัดพิมพ์นโยบายและสัมมนาสมาชิ ก
พรรค และแผนงานการให้ความรู ้แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทัว่ ไปก็เป็ นการจัดสัมมนาให้แก่
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกพรรค
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 พรรคสยามก็ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองได้ เนื่ องจากจัดทํางบการเงิ นประจําปี 2545 ไม่ถู กต้อง เป็ นเหตุ ให้นายทะเบี ยนพรรค
การเมืองเรี ยกคืนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจําปี 2545
จํา นวน 315,580 บาท ให้ แ ก่ ก องทุ น เพื่ อ การพัฒ นาพรรคการเมื อ ง ตามมาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 และคณะกรรมการกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้มีมติในการประชุ มครั้งที่ 4/2547 (62) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547
เห็นชอบให้ชะลอการเบิกจ่ายเงิ นให้แก่พรรคสยามไปจนกว่าพรรคสยามจะคืนเงิ นให้แก่กองทุน
เพื่ อ การพัฒ นาพรรคการเมื อ ง จํา นวน 315,580 บาท หลัง จากนั้น พรรคสยามจึ ง ไม่ ข อรั บ เงิ น
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองอีกเลย
นอกจากเงินสนับสนุ นพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการแล้ว พรรคการเมืองยังจะ
ได้รับเงินสนับสนุนค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณูปโภคด้วย ซึ่ งตั้งแต่จดั ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา
ทั้ง 4 พรรคได้รับเงินสนับสนุนในส่ วนนี้ ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8 แสดงเงินสนับสนุนค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณูปโภคของพรรคการเมืองที่ศึกษา
พรรคการเมือง
คนขอปลดหนี้
กสิกรไทย
ชีวติ ทีด่ กี ว่ า
สยาม

ปี 2542
งบประมาณ
เบิกจ่าย
1,354,677.00 307,983.69
-

ปี 2543
ปี 2544
งบประมาณ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
2,323,347.62 1,517,214.24
1,026,243.00 82,546.67 132,272.67 105,969.54
- 189,148.80 124,335.07
65,435.60
28,800.00

ปี 2545
งบประมาณ
เบิกจ่าย
2,290,378.00 2,014,264.14
137,973.00
116,373.00
196,483.00
104,208.93
86,437.00
43,200.00

ปี 2546
งบประมาณ
เบิกจ่าย
2,561,869.00 1,974,878.99
445,980.00 371,127.42
270,126.00
94,086.00
37,800.00

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมายเหตุ: เงินสนับสนุนค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณูปโภคของพรรคการเมือง ตั้งแต่ปี 2547 – 2549 คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้มีมติครั้ งที่ 7/2546(58) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2546, มติครั้งที่ 7/2547(65) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 และมติครั้ งที่
2/2548(72) ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ให้ยกเลิกการสนับสนุน
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เงิ นสนับสนุ นค่าไปรษณี ยากรและค่าสาธารณู ปโภคของพรรคการเมืองที่ทางสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จดั สรรให้น้ นั พรรคการเมืองก็ได้รับตามที่ใช้จ่ายจริ ง โดยที่ตอ้ งมี
ใบเสร็ จรับเงิ นมาเบิก ซึ่ งประกอบไปด้วยค่าไปรษณี ยากร ค่านํ้า ค่าไฟฟ้ า และค่าโทรศัพท์ ซึ่ งให้
เฉพาะค่าโทรศัพท์ธรรมดา ไม่รวมถึงค่าโทรศัพท์มือถือ ถ้าใช้จ่ายเงินไม่หมดจะต้องส่ งคืนกองทุนฯ
ไม่สามารถนําไปใช้ในส่ วนอื่นได้ โดยการเบิกจ่ายที่ตอ้ งมีใบเสร็ จทุกครั้งทําให้พรรคการเมืองต้อง
คืนเงินให้กองทุนฯ ในทุกๆ ปี เพราะไม่สามารถหาใบเสร็ จมาแสดงได้ โดยเฉพาะสาขาพรรค
จากรายงานการติดตามประเมิ นผลการใช้จ่ายเงิ นกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
พบว่า สาเหตุที่พรรคการเมืองไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบตามแผนงานนั้น (สํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง, 2553ข: 77) คือ
1.หลักฐานการเบิกเงิน เช่น ใบเสร็ จรับเงินของสถานที่ที่ระบุในเอกสารไม่ตรงกับหลักการ
เรี ยกเก็บเงินที่พรรคหรื อสาขาแจ้งต่อนายทะเบียน
2.หลักฐานค่าไปรษณี ยากรและใบเสร็ จรับเงินค่าไปรษณี ยากรไม่มีการประทับตราของที่ทาํ
การไปรษณี ย ์ จึงเบิกไม่ได้
3.หลักฐานหรื อใบเสร็ จค่าไปรษณี ยากรส่ วนใหญ่เป็ นหลักฐานการซื้ อดวงตราไปรษณี ยา
กร แต่ยงั ไม่มีการใช้งาน จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน
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ตารางที่ 9 สรุ ป การใช้จ่า ยเงิ นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื องของพรรคการเมืองที่ไม่มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในการศึกษา
แผนงาน
การบริ หารพรรคการเมือง

การใช้ จ่ายเงินกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง
ส่ วนใหญ่ใช้จ่ายเงิ นเป็ นค่าจ้างบุคลากร ค่าเช่าสํานักงาน ค่า
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน และการพิมพ์นโยบาย ข้อบังคับพรรค
การบริ หารสาขาพรรคการเมือง
มีเพียงพรรคคนขอปลดหนี้ ที่มีการจ้างใช้จ่ายเงินในแผนงาน
นี้ ส่ วนพรรคอื่นแทบไม่มีกิจกรรมในแผนงานนี้เลย
การส่ งเสริ มสมาชิ กพรรคการเมือง กิ จกรรมที่ ดาํ เนิ นการทุ กพรรคคื อ การพิม พ์นโยบายพรรค
และการหาสมาชิกเพิ่ม
และการจัดอบรมสัมมนาสมาชิกพรรค
การใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
มี พ รรคคนขอปลดหนี้ และพรรคกสิ กรไทยที่ ใ ช้ จ่ า ย
เงิ นกองทุนฯ ในการพิม พ์แผ่นพับ และป้ ายประชาสัม พันธ์
พรรค
การให้ ค วามรู ้ ท างการเมื อ งแก่ ทุ ก พรรคมี กิ จ กรรมที่ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น เหมื อ นกัน คื อ การพิ ม พ์
สมาชิกและประชาชนทัว่ ไป
วารสารพรรค หรื อไม่ก็การอบรมสัมมนาสมาชิกพรรค
กล่าวโดยสรุ ป พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกพรรคการเมืองที่ทาํ การศึกษาทั้ง 4 พรรคนั้น มี
การใช้จ่ายเงิ นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในกิจกรรมส่ วนใหญ่คล้ายๆ กัน โดยแผนงาน
การบริ หารพรรคการเมือง พรรคคนขอปลดหนี้ มีการใช้จ่ายเงินในส่ วนนี้มากกว่าพรรคอื่นๆ ไม่ว่า
จะเป็ นจัดจ้างบุคลากร ค่าเช่าสํานักงานใหญ่ จัดประชุมใหญ่พรรค จัดพิมพ์นโยบายพรรค สําหรับ
พรรคกสิ กรไทยใช้จ่ายเงินแผนนี้ ส่วนใหญ่ไปในการจ้างบุคลากร จัดประชุมใหญ่พรรค ส่ วนพรรค
ชีวิตที่ดีกว่ามีเพียงการจ้างบุคลากรเท่านั้น เช่นเดียวกับพรรคสยามที่มีเพียงการพิมพ์นโยบายและ
ข้อบังคับพรรคเท่านั้น
แผนงานการบริ ห ารสาขาพรรคการเมื อ ง มี เ พี ย งพรรคคนขอปลดหนี้ ที่ มี กิ จ กรรมใน
แผนงานนี้ หลายอย่าง ทั้งการจ้างบุคลากร ทําป้ ายพรรค เช่าสํานักงานสาขาพรรค จัดอบรมสมาชิ ก
และกรรมการสาขาพรรค แต่ก็เป็ นกิ จกรรมที่ดาํ เนิ นการเป็ นบางปี บางปี ก็ไม่ได้ดาํ เนิ นการ ส่ วน
พรรคกสิ กรไทยและพรรคสยามแทบจะไม่มีการใช้จ่ายเงินไปกับกิจกรรมแผนนี้ เลย ส่ วนพรรคชี วิต
ที่ดีกว่า ไม่เคยใช้จ่ายเงินแผนงานนี้เลย

107
แผนงานการส่ ง เสริ ม สมาชิ ก พรรคการเมื องและหาสมาชิ ก เพิ่ ม ทุ ก พรรคมี กิ จ กรรมที่
เหมือนกันคือ การพิมพ์หนังสื อนโยบายหรื อวารสารพรรค และการอบรมสัมมนาสมาชิกพรรค แต่
พรรคคนขอปลดหนี้ มีการตรวจเยี่ยมสาขาพรรคด้วย และสําหรับแผนงานการให้ความรู้ทางการ
เมืองแก่สมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป ก็เช่นกันทุกพรรคมีกิจกรรมเหมือนกันคือ การอบรมสัมมนา
สมาชิ กพรรค หรื อไม่ก็การพิมพ์วารสารพรรคเพื่อเผยแพร่ ส่ วนแผนงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
มีเพียงพรรคคนขอปลดหนี้ และพรรคกสิ กรไทยที่มีการใช้จ่ายเงินแผนนี้ โดยการพิมพ์แผ่นพับและ
ป้ ายประชาสัมพันธ์พรรค
สําหรับพรรคชี วิตที่ดีกว่าและพรรคสยามนั้น ได้ถูกชะลอการเบิกจ่ายเงิ นสนับสนุ นจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เนื่องจากไม่ได้คืนเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายกลับคืนกองทุนฯ
และเนื่ องจากรายงานงบการเงิ นไม่ถูกต้อง ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพรรคชี วิตที่ดีกว่าและ
พรรคสยามจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง แต่ก็ยงั มีการดําเนิ น
กิจกรรมของพรรคอยูต่ ามกฎระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้

บทที่ 5
เจตนารมณ์ ของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมืองกับการดําเนินกิจกรรม
ในความเป็ นจริงของพรรคการเมืองที่ไม่ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รั ฐธรรมนู ญและพระราชบัญญัติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญได้ก าํ หนดให้รัฐต้องจัดสรรเงิ น
สนับสนุ นให้แก่พรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองดํารงอยู่และดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองได้
เพราะเห็ นว่าบทบาทของพรรคการเมืองจริ งๆ นั้นมีมากกว่าการเลือกตั้ง กล่าวคือ พรรคการเมืองมี
หน้าที่ให้ความรู ้ ทางการเมือง สนับสนุ นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองเพื่อเป็ นการพัฒนา
ประชาธิ ปไตยของประเทศ รวมทั้งต้องการให้พรรคการเมืองมีอุดมการณ์ในการดําเนินกิจกรรมที่
ชัดเจน
จากการศึกษาเจตนารมณ์ ข องกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในบทที่ 3 จะพบว่า
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองต้องการให้พรรคการเมืองนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการใช้จ่าย
เพื่อการบริ หารจัดการพรรคการเมืองและดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองมีความ
มัน่ คง เข้มแข็ง และสามารถดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่ อง ไม่ใช่ เฉพาะในช่ วงการ
เลื อกตั้งเท่านั้น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เพื่อเป็ น
การสร้ างให้พรรคได้รับความนิ ยม ความศรัทธา และมีฐานสนับสนุ นจากประชาชนในระยะยาว
โดยจากการศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย แผนงาน และการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการ
พัฒ นาพรรคการเมื อ งนั้ น พบว่ า กองทุ น เพื่ อ การพัฒ นาพรรคการเมื อ งมี ค วามมุ่ ง หมายดัง นี้
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2549: 32-36)
1. ให้พรรคการเมืองมีการบริ หารงานที่เข้มแข็ง และสามารถทําหน้าที่ของพรรคการเมือง
ได้อย่างกว้างขวางขึ้น
2. ให้พรรคการเมืองมีการจัดตั้งองค์กรของสาขาพรรค มีการกําหนดภารกิจ บทบาท หน้าที่
ของสาขาพรรคที่ชดั เจน
3. ให้พรรคการเมืองสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นพรรคการเมืองของปวงชน โดยประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองได้อย่างแท้จริ ง
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4. ให้พรรคการเมืองสามารถส่ งสมาชิ กลงสมัครรับเลื อกตั้ง และมีกิจกรรมการหาเสี ยง
เลือกตั้ง จนได้รับคะแนนเสี ยงจากประชาชนมากเพียงพอที่จะทําให้สมาชิ กพรรคได้รับเลือกตั้งเป็ น
ผูแ้ ทนของประชาชน
5. ให้พรรคการเมืองขยายบทบาทในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชน
ทัว่ ไปได้อย่างกว้างขวาง โดยผ่านการดําเนินการของสาขาพรรค

1. กองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมืองมุ่งหมายให้ พรรคการเมืองมีการบริ หารงานที่เข้ มแข็ง และ
สามารถทําหน้ าทีข่ องพรรคการเมืองได้ อย่ างกว้ างขวางขึน้
การที่ พ รรคการเมื อ งจะมี ก ารบริ ห ารงานที่ เ ข้ม แข็ ง และทํา หน้า ที่ ข องพรรคได้อ ย่า ง
กว้างขวางนั้น พรรคการเมืองต้องมีสํานักงานใหญ่ที่สามารถบริ หารกิ จการของพรรคได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีโครงสร้างการดําเนินงานของพรรค มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในพรรค
มีกิจกรรมที่ช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั สาขาพรรค และพรรคการเมืองมีการพัฒนานโยบาย
และอุดมการณ์ และเผยแพร่ ต่อสมาชิกและประชาชน
จากการศึกษาการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่ไม่มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรค กิ จกรรมของพรรคคนขอปลดหนี้ ที่นาํ เงิ นกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองมาใช้ก็เป็ นการจ้างบุคลากรประจําสํานักงาน จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์สํานักงานต่างๆ
ค่าเช่าสํานักงานใหญ่ จัดประชุมใหญ่ประจําปี ของพรรค รวมถึงการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ต่างๆ เช่น
ใบสมัครสมาชิกพรรค นโยบายพรรค ที่บางปี มีการจัดพิมพ์เป็ นล้านเล่ม ส่ วนพรรคอื่นนั้นไม่ค่อยมี
กิจกรรมในการบริ หารงานของพรรคเท่าใดนัก โดยพรรคกสิ กรไทยมีการจัดจ้างบุคลากรประจํา
สํานักงานใหญ่ การจัดประชุ มใหญ่ประจําปี ของพรรค การพิมพ์แผ่นพับ เอกสารพรรคเผยแพร่
ส่ วนพรรคชี วิตที่ดีกว่ามีเพียงการจ้างบุคลากรเท่านั้น เช่ นเดี ย วกับพรรคสยามที่มีเพียงการพิม พ์
นโยบายและข้อบังคับพรรคเท่านั้น
จากรายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของ
สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง พบว่า พรรคคนขอปลดหนี้มีสาํ นักงานใหญ่ที่เป็ นเอกเทศ โดยการ
เช่ าอาคารพาณิ ชย์ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานประจําให้กบั พรรคหลาย
ตํา แหน่ ง ได้แ ก่ ผูอ้ าํ นายการพรรค รองผูอ้ าํ นวยการพรรค นิ ติ ก ร เจ้า หน้า ที่ ก ารเงิ นและบัญ ชี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป และเจ้าหน้าที่ธุรการ (สํานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง, 2547ก:
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132, 2547ข: 157-158, 2553ก: 121-123) สําหรับพรรคกสิ กรไทยนั้น สํานักงานใหญ่มีลกั ษณะเป็ น
เอกเทศ แต่ไม่มีการจัดโครงสร้ างและจัดหมวดหมู่ของงานให้ชดั เจน เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ
งานทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเงิน การบัญชี และด้านธุรการ เป็ นต้น แต่พรรคก็ได้ส่งบุคลากรเข้า
อบรมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, 2547ก: 138, 2547
ข: 163-164, 2553ก: 139-141)

รู ปที่ 1 แสดงสํานักงานใหญ่พรรคคนขอปลดหนี้

รู ปที่ 2 แสดงสํานักงานใหญ่พรรคคนขอปลดหนี้
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รู ปที่ 3 แสดงสํานักงานใหญ่พรรคคนขอปลดหนี้

รู ปที่ 4 แสดงสํานักงานใหญ่พรรคคนขอปลดหนี้

ส่ วนพรรคชีวิตที่ดีกว่า สํานักงานใหญ่ของพรรคนั้นมีลกั ษณะอยูร่ ่ วมกับที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งเป็ น
บ้า นของหัว หน้า พรรค ไม่ มี ค วามเหมาะสมในการดํา เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง ไม่ มี ก ารจัด
โครงสร้ างหมวดหมู่ของงาน และไม่มีการแบ่งหน้าที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิงาน มีเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิ บ ัติ ง านให้ ก ับ พรรคเพี ย ง 2 คน และพรรคก็ ไ ม่ ไ ด้ส่ ง บุ ค ลากรเข้า อบรมกับ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547ก: 198-199) เช่นเดียวกับ
พรรคสยามที่สํานักงานใหญ่อยูร่ ่ วมกับที่อยูอ่ าศัย ไม่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ไม่มีการจัดโครงสร้ างหมวดหมู่ของงานและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบตั ิงานประจําพรรคด้วย (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547ก: 141, 2547ข: 167)
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สําหรับการจัดประชุมของพรรคนั้น ถึงแม้วา่ บางพรรคจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมนี้ แต่เป็ นกิจกรรมที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ทุกพรรคต้องดําเนินการ ดังนั้นทุกพรรคก็จะมี
การจัดประชุมใหญ่พรรคทุกๆ ปี และก็มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารพรรคด้วย ซึ่ งบางพรรคก็
จัดประชุมบ่อยครั้ง บางพรรคก็นานๆ ครั้ง แล้วแต่ประเด็นเรื่ องราวที่จะพูดคุยกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่เรื่ อง
ที่จะพูดคุ ยกันในที่ประชุ มของพรรคเหล่านี้คือ การใช้จ่ายเงินของพรรคและการรับรองงบการเงิน
ของพรรค
นายอภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา นายทะเบียนพรรคคนขอปลดหนี้ กล่าวว่า “พรรคคนขอ
ปลดหนี้มีการประชุ มใหญ่ทุกปี โดยจะจัดกันที่วดั ที่จงั หวัดสุ โขทัย เพราะสํานักงานใหญ่อยู่ที่นนั่ ”
(อภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ , 22 สิ งหาคม 2555)
นายจําลอง ดําสิ ม หันหน้าพรรคกสิ กรไทย กล่าวว่า “การประชุ มกรรมการพรรคกสิ กรไทย
ก็มีเรื่ อยๆ เป็ นการพบปะกันเรื่ อยๆ อาจจะเดือนละครั้ง หรื อว่างๆ เสาร์ อาทิตย์ก็เข้าพรรคมาคุยกัน”
(จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์ , 19 กันยายน 2555)
นายวรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์ อดีตหัวหน้าพรรคชี วิตที่ดีกว่า กล่าวว่า “การจัดประชุ มใหญ่
พรรค เราต้องจัดทุกปี ไม่จดั ไม่ได้ กฎหมายกําหนดมา แล้วบางเรื่ องกฎหมายก็กาํ หนดมาว่าต้องผ่าน
ที่ประชุมพรรคด้วย” (วรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์, สั มภาษณ์ , 3 กันยายน 2555)
จากการศึกษาการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และจากรายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
ของพรรคการเมื อ ง ก็ จ ะเห็ น ว่ า การบริ ห ารงานสํา นัก งานใหญ่ ข องทั้ง 4 พรรคนั้น ยัง ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยพรรคคนขอปลดหนี้มีการบริ หารจัดการสํานักงานใหญ่ดีกว่าอีก 3 พรรค นัน่ คือ
มีสาํ นักงานพรรคเป็ นเอกเทศ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็ นสัดส่ วน มีการจัดโครงสร้างการดําเนินงาน
ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิประจําสํานักงาน 9 อัตรา ซึ่ งก็แบ่งตําแหน่งหน้าที่เป็ นฝ่ ายต่างๆ ชัดเจน ไม่
ว่าจะเป็ นฝ่ ายนิ ติกร ฝ่ ายการเงินและบัญชี ฝ่ ายธุ รการทัว่ ไป (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,
2550: 33) แต่ต้ งั แต่พรรคคนขอปลดหนี้จดั ตั้งขึ้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2550 พรรคมีสาขาเกิน 100 สาขา
มาตลอด โดยปี พ.ศ. 2550 มีสาขาพรรคถึง 202 สาขา (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551:
469) ซึ่ งตามเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนฯแล้ว พรรคที่มีสาขาพรรค 101 สาขาขึ้นไป ควรจะมี
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานให้กบั พรรคอย่างน้อย 15 อัตรา เพื่อสามารถปฏิบตั ิภารกิ จของพรรคและดูแล
สาขาได้อย่างทัว่ ถึง (สํานักงานคณะกรรมการเลื อกตั้ง, 2547ข: 157) ดังนั้นเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
จํานวนสาขาพรรคแล้ว พรรคคนขอปลดหนี้ยงั ถือว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม
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พรรคก็ไ ด้ส่ งบุ คลากรประจํา สํานักงานใหญ่ข องพรรคไปเข้า ร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาศัก ยภาพกับ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตลอด
สําหรับพรรคการเมืองอื่นๆ ไม่มีการบริ หารจัดการสํานักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่มีการจัด
โครงสร้างของงานที่ชดั เจน เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานมีเพียง 1-2 คน ซึ่ งก็ไม่ได้มีการส่ งไปอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ส่ วนพรรคสยามไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเลย อีกทั้งสํานักงานก็เป็ นที่เดียวกับที่อยู่อาศัย
ด้วย เช่นเดียวกับพรรคชีวติ ที่ดีกว่า
แต่กิจกรรมที่ท้ งั 4 พรรคดําเนินการเหมือนกันคือ การจัดประชุมใหญ่ของพรรค ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าทุกพรรคจะต้องทํา แต่การดําเนินการของแต่ละพรรคก็แตกต่างกันไปตาม
ข้อบังคับของแต่ละพรรค
สําหรับการพัฒนานโยบายและอุดมการณ์ของพรรคนั้น มีเพียงพรรคคนขอปลดหนี้ ที่มีการ
พัฒนานโยบายให้เปลี่ ยนแปลงไปตามสถานการณ์บา้ นเมือง และมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนและ
เป็ นรู ปธรรมแตกต่างจากอีก 3 พรรค ตั้งแต่จดั ตั้งพรรคพรรคกสิ กรไทย พรรคชี วิตที่ดีกว่า และ
พรรคสยามขึ้นมา ทั้ง 3 พรรคไม่เคยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรคเลย การที่กฎหมาย
กําหนดให้พรรคการเมืองต้องเขียนนโยบายของพรรคในการขอจัดตั้งพรรคอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาํ
ให้พรรคเหล่านี้ ตอ้ งเขียนนโยบายของพรรคตนขึ้นมา หลังจากนั้นเลยไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
นโยบายอีกเลย
โดยสรุ ปแล้ว พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรค ยังไม่สามารถ
ดําเนิ นกิจกรรมเพื่อบริ หารพรรคการเมืองให้เข้มแข็งได้ เพราะสํานักงานยังไม่มีความเหมาะสมใน
การดํา เนิ น การ เจ้า หน้า ที่ ป ฏิ บ ัติง านประจํา ให้ก ับ พรรคก็ ไ ม่ เ พีย งพอ อี ก ทั้ง ยัง ไม่ มี ก ารพัฒ นา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน การดําเนิ นงานส่ วนใหญ่ของพรรคเป็ นไป
เพียงเพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น

2. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมุ่งหมายให้ พรรคการเมืองมีการจัดตั้งองค์ กรของสาขา
พรรค มีการกําหนดภารกิจ บทบาท หน้ าทีข่ องสาขาพรรคทีช่ ั ดเจน
กองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองต้องการให้พรรคการเมืองมีสาขาพรรคที่มีคุณภาพ
และเข้มแข็ง โดยพรรคการเมืองต้องมีการวางแผนในการพัฒนาสาขาพรรคให้มีศกั ยภาพเพียงพอ
ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสมาชิก อีกทั้ง
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ยังต้องการให้สาขาพรรคเป็ นศูนย์กลางในการดําเนิ นกิจกรรมของพรรคในระดับพื้นที่ เพื่อให้สาขา
พรรคมีกิจกรรมร่ วมกับสมาชิกและประชาชน
พรรคคนขอปลดหนี้มีการบริ หารสาขาพรรคโดยการจัดจ้างบุคลากรประจําสาขาพรรคและ
เช่ า สํ า นัก งานสาขาพรรคในบางสาขา ในบางปี ก็ มี ก ารจัด สั ม มนากรรมการสาขาพรรคด้ว ย
เช่ นเดี ย วกับ พรรคกสิ ก รไทยที่ มี กิ จกรรมในบางปี คื อ การจัดอบรมสัม มนาสาขาพรรค การจัด
ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ส่ วนพรรคชี วิตที่ ดีกว่านั้นไม่มีกิ จกรรมในการบริ หารสาขาพรรคเลย การประชุ ม สาขา
พรรคจะมีการจัดบ้างในบางปี แต่ก็เป็ นเพียงการพบปะพูดคุยกันธรรมดา เช่นเดียวกับพรรคสยามที่
บางปี มีการจัดประชุ มสาขาพรรค แต่ส่ วนใหญ่ก็ไม่ได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ สาขา
พรรคเลย
จากรายงานการติดตามประเมิ นผลการใช้จ่ายเงิ นกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
พบว่า สํา หรั บ พรรคคนขอปลดหนี้ สํา นัก งานใหญ่มี การจัดสัม มนากรรมการสาขาพรรค ซึ่ ง ก็
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเป็ นการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค
เพื่อถือปฏิบตั ิเป็ นแนวทางเดียวกัน สาขาพรรคบางสาขามีการจัดประชุมสาขาพรรค แต่บางสาขาก็
หยุดดําเนิ นกิ จกรรมมานานแล้ว และสํานักงานสาขาพรรคคนขอปลดหนี้ ก็ไม่มีความเหมาะสมใน
การดําเนิ นกิจกรรมทางการเมือง เพราะมีสถานที่ต้ งั อยู่ร่วมกับที่อยู่อาศัยหรื อสถานประกอบการ
ธุ รกิจ บางสาขาไม่มีการติดตั้งป้ ายสํานักงานสาขาและไม่มีการแบ่งพื้นที่ให้เป็ นสัดส่ วน ไม่มีวสั ดุ
อุปกรณ์ สํานักงาน จะมีเพียงโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อเท่านั้น และก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําสาขาพรรค
ด้วย (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547ก: 133-134, 2547ข: 158-160, 2550: 37-40)
พรรคกสิ กรไทย พบว่า สํานักงานสาขาพรรคอยู่ร่วมกับที่อยู่อาศัย ไม่มีการแบ่งพื้นที่ให้
เป็ นสัดส่ วนและส่ วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งป้ ายสํานักงานสาขาพรรค ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานประจํา
สาขาพรรค และไม่มีครุ ภณั ฑ์ที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน แต่ก็ยงั มีการประชุมสาขาพรรคประจําปี อยู่
บ้าง แต่การดําเนิ นกิจกรรมของสาขาพรรคไม่ต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547
ก: 139, 2547ข: 165, 2553ก: 139-141) ส่ วนพรรคชีวติ ที่ดีกว่านั้น ที่ทาํ การสาขาพรรคก็มีลกั ษณะอยู่
ร่ วมกับที่อยู่อาศัย ไม่มีการจัดโครงสร้างการบริ หารที่ชดั เจน ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน และ
ไม่มีครุ ภณั ฑ์ที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน และทุกสาขาไม่มีการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ไม่มีการ
ติดต่อประสานงานสํานักงานใหญ่และสมาชิ กพรรค (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547ก:
199-200) เช่ น เดี ย วกั บ พรรคสยามที่ สํ า นั ก งานสาขาพรรคอยู่ ร่ วมกั บ ที่ อ ยู่ อ าศัย หรื อสถาน
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ประกอบการธุ รกิจ ไม่มีการแบ่งพื้นที่ให้เป็ นสัดส่ วน ไม่มีการติดตั้งป้ ายสํานักงานสาขาพรรค ไม่มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานประจําสาขาพรรค และก็ยงั ไม่มีการจัดทําทะเบียนสมาชิกของสาขาพรรค ไม่มี
การประชุมประจําสาขาพรรค (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2547ก: 141-142, 2547ข: 168169)

รู ปที่ 5 แสดงสํานักงานสาขาพรรคสยาม จังหวัดกาฬสิ นธุ์

รู ปที่ 6 แสดงสํานักงานสาขาพรรคคนขอปลดหนี้ จังหวัดนครพนม
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รู ปที่ 7 แสดงสํานักงานสาขาพรรคคนขอปลดหนี้ จังหวัดนราธิ วาส

รู ปที่ 8 แสดงสํานักงานสาขาพรรคกสิ กรไทย จังหวัดอุดรธานี

รู ปที่ 9 แสดงสํานักงานสาขาพรรคกสิ กรไทย เขตพระนคร กรุ งเทพฯ
จากการศึกษาพรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคพบว่า พรรคการเมืองไม่สามารถพัฒนาสาขาพรรค
ให้เข้มแข็งได้เลย เนื่ องจากสํานักงานสาขาไม่เป็ นเอกเทศ อยู่ร่วมกับที่อยูอ่ าศัย ไม่มีการแบ่งพื้นที่
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เป็ นสัดส่ วน ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน จึงไม่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค
บางสาขาไม่มีการติดป้ ายสํานักงานสาขา ทําให้ยากต่อการเดิ นทางไปหา หรื อการติดต่อลําบาก
ประชาชนก็จะไม่รู้ว่าที่ นี่เป็ นสํานักงานสาขาพรรค ซึ่ งสาขาพรรคที่ไม่ได้บริ หารจัดการสาขาให้
เหมาะสมก็แสดงให้เห็นว่าสาขาพรรคนั้นยังไม่ได้ดาํ เนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่เลย
ตารางที่ 10 แสดงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนสาขาและสมาชิกพรรคการเมืองที่ศึกษา
พรรคการเมือง

คนขอปลดหนี้

กสิ กรไทย

ชีวติ ที่ดีกว่า

ปี พ.ศ.
2543
2546
2547
2549
2550
2551
2555
2544
2547
2548
2549
2550
2551
2555
2543
2546
2547
2548
2549
2550
2555

จํานวนสาขา
183
231
208
206
202
13
4
12
31
19
7
7
4
4
15
27
22
22
26
22
0

จํานวนสมาชิก (คน)
413,873
535,989
514,228
870,652
700,836
326,521
326,905
8,776
7,927
7,193
13,274
13,355
8,722
8,715
9,199
13,801
13,336
10,482
13,979
13,979
8,304
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ตารางที่ 10 (ต่อ) แสดงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนสาขาและสมาชิกพรรคการเมืองที่ศึกษา
พรรคการเมือง

ปี พ.ศ.
จํานวนสาขา
จํานวนสมาชิก (คน)
2544
4
9,254
2546
7
10,154
สยาม
2547
7
8,855
2549
7
9,769
2550
7
6,543
ที่มา: รวบรวมจากรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง รายงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง และข้อมูลพรรคการเมืองที่ยงั ดําเนินการอยู่
นอกจากนี้ สาขาพรรคก็ไม่มีความมัน่ คง มีการเปลี่ยนแปลงสาขาพรรคทุกปี มีการยกเลิก
สาขาพรรคและตั้งใหม่ทุกๆ ปี การดําเนินกิจกรรมของสาขาพรรคก็ไม่มีความต่อเนื่อง ในช่วงแรก
ของการจัดตั้งพรรคขึ้นมานั้น มีการเร่ งจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นอย่างรวดเร็ ว ไม่ได้จดั ตั้งสาขาเพื่อสร้าง
ฐานพรรคจากประชาชน แต่ เป็ นการจัดตั้ง สาขาเพื่ อไห้ไ ด้รั บ เงิ นสนับ สนุ นจากรั ฐ เพราะตาม
หลักเกณฑ์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้กาํ หนดให้จาํ นวนสาขาพรรคมีผลต่อการ
จัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ทําให้ทุกพรรคเร่ งที่จะจัดตั้งสาขาพรรคขึ้นมา ทํา
ให้สาขาพรรคขาดคุณภาพมีการยุบเลิกไปและจัดตั้งขึ้นใหม่ตลอดเวลา และเนื่องจากสาขาพรรคอยู่
ร่ วมกับที่อยู่อาศัย หากที่ทาํ การสาขาเป็ นบ้านของประธานหรื อกรรมการสาขาพรรคคนนั้น เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงประธานหรื อกรรมการสาขาพรรคก็ทาํ ให้ตอ้ งย้ายที่ทาํ การสาขาพรรคด้วย
ปั ญหาการยุบสาขาและย้ายที่ทาํ การบ่อยครั้งน่ าจะก่ อให้เกิ ดปั ญหาแก่ พรรคในการที่จะ
สร้างฐานจากประชาชนในพื้นที่ เพราะหากสาขาพรรคไม่มีความมัน่ คงและที่ทาํ การสาขาพรรคยัง
ต้อ งยึ ดติ ด อยู่ที่ ต ัว ประธานหรื อ กรรมการสาขาแล้ว ความคาดหวัง ว่า จะให้ส าขาพรรคดํา เนิ น
กิ จกรรมทางการเมืองคงเป็ นไปได้ยาก และจะทําให้พรรคพัฒนาได้ช้าขึ้ น เนื่ องจากสาขาพรรค
เปรี ยบเสมือนสถาบันของพรรคที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น หากพรรคไม่สามารถสร้าง
ให้สาขาพรรคมี ความมัน่ คงได้ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จกั และมีส่วนร่ วมกับ
พรรค หรื อการจะให้สาขาพรรคสร้างฐานสนับสนุนจากประชาชนนั้นคงจะเกิดขึ้นได้ยาก
ปั จจุ บ นั การจัดสรรเงิ น สนับ สนุ น จากกองทุ น ฯ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นหลัก เกณฑ์ ตามที่ ไ ด้
นําเสนอไปในบทที่ 3 เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิ นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
โดยจากหลักเกณฑ์เดิมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ที่
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จัดสรรเงิ นตามจํา นวนสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวนคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง แบบบัญชี รายชื่ อ
จํา นวนสมาชิ กพรรค และจํานวนสาขาพรรค ได้ป รับ เปลี่ ย นมาจัดสรรเงิ นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่ งได้จดั สรรเงิ นตามคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
แบบสัดส่ วน และแบบบัญชี รายชื่ อ จํานวนสาขาพรรค และจํานวนสมาชิกพรรคซึ่ งชําระค่าบํารุ ง
รายปี โดยสาขาพรรคนั้นมี เงื่ อนไขกําหนดไว้คื อ จะต้องมี จาํ นวนสมาชิ กพรรคของสาขาพรรค
การเมืองไม่นอ้ ยกว่าสองร้อยคน มีการจัดทําทะเบียนสมาชิ กพรรคของสาขาพรรคการเมือง มีสถาน
ที่ต้ งั แยกจากการประกอบกิ จการอื่ นหรื อที่ อยู่อาศัย เป็ นสั ดส่ วน มี ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านของสาขาพรรค
การเมือง มีการประชุ มใหญ่สาขาพรรคหรื อการประชุ มคณะกรรมการสาขาพรรค มีการให้ความรู้
แก่สมาชิกพรรคและประชาชนทัว่ ไป หรื อการหาสมาชิ กพรรคเพิ่มเติม จากเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนด
ลักษณะสาขาพรรคที่จะนํามาคํานวณการจัดสรรเงินสนับสนุ นมีความเข้มงวดมากขึ้น ทําให้สาขา
พรรคของพรรคการเมื องที่ ไ ม่ มี ส มาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรเหล่ า นี้ ไ ม่ไ ด้รับ เงิ นสนับ สนุ น พรรค
การเมืองที่ไม่มีสมาชิ กพรรคการเมืองจึงไม่มีแรงจูงใจและไม่ให้ความสําคัญกับการจัดตั้งสาขา
พรรคเพิ่ ม อี ก ทั้ง การบริ ห ารสาขาพรรคที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพก็ ย งั ทํา ให้เ กิ ด ความยุ่ง ยากในการ
ดําเนินงานต่างๆ ของสาขาพรรคด้วย โดย
นายอภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา นายทะเบียนพรรคคนขอปลดหนี้ กล่าวว่า “ตอนนี้ พรรค
คนขอปลดหนี้ มีสาขาพรรคอยู่ 4 สาขา แต่ก่อนนี้ มี 200 กว่าสาขา แต่ดูแลยาก และเดี๋ ยวนี้ มีเรื่ อง
งบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ ก่อนมีสาขาเยอะก็จะมีเงินสนับสนุนเยอะ แต่ ปัจจุบันมีเยอะก็ไม่ ได้
เงินแล้ ว เพราะกฎหมายปั จจุบันกําหนดหนึ่งภาคต้ องมีหนึ่งสาขา ก็ไม่ มีความจําเป็ นต้ องตั้งหลาย
สาขา ค่าใช้จ่ายเยอะเฉยๆ การตรวจเยี่ยมสาขาก็ตอ้ งใช้เงิน ตอนนี้ เราก็ดูว่าจังหวัดไหนมีสมาชิ ก
พรรคเยอะก็เอาจังหวัดนั้นเป็ นสาขาพรรค” (อภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ , 22 สิ งหาคม
2555)
สอดคล้องกับพรรคกสิ กรไทยและพรรคชี วิตที่ดีกว่า โดยนายจําลอง ดําสิ ม หัวหน้าพรรค
กสิ กรไทย กล่าวว่า “แต่ก่อนพรรคกสิ กรไทยมีสาขาเยอะ เคยมีถึง 57 สาขา แต่ ตอนนี้ลดเหลือแค่ 4
สาขา เพราะเงื่อนไขทางกฎหมายมันเยอะ ไม่ลดไม่ได้ เพราะต้องทําบัญชี รายงาน กกต. ค่าใช้จ่าย
สาขา ค่านํ้า ค่าไฟ เราสู ้ไม่ไหว ก็เลยลดดีกว่า” (จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์ , 19 กันยายน 2555) ส่ วน
นายวรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์ อดีตหัวหน้าพรรคชีวิตที่ดีกว่า กล่าวว่า “เดิมทีพรรคชี วิตที่ดีกว่ามีสาขา
พรรค 24 สาขา แต่การดําเนินการมันยุง่ ยาก ต้องทําบัญชีสาขาแยกต่างหากจากบัญชีพรรค จึงยุบไป
ให้เหลือนิ ดเดี ยว อีกอย่างสาขาพรรคเขาก็รําคาญ มีเจ้าหน้าที่เข้าไปยุง่ กับเขามาก จะไปตรวจสอบ
นูน้ นี่ ก็เลยขอเลิกไป” (วรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์, สั มภาษณ์ , 3 กันยายน 2555)
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โดยสรุ ปแล้ว พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรค ไม่สามารถจัดตั้ง
สาขาพรรคให้ เ ข้ม แข็ ง ได้ เนื่ อ งจากสํา นัก งานสาขาไม่ มี ค วามมั่ง คงถาวร มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา ไม่เหมาะสมกับการดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมื องให้กบั พรรคการเมืองเลย การจัดตั้ง
สาขาพรรคเป็ นไปอย่างเร่ งรี บเพื่อต้องการเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เมื่อสํานักงานสาขาพรรคไม่มีความมัน่ คงถาวร การกําหนดภารกิจ บทบาทหน้าที่ของสาขาพรรคใน
การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองก็เป็ นไปได้ยาก นอกจากนี้ พรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคยังไม่สนใจที่
จะจัดตั้งสาขาพรรคเพิ่มเติม เพราะทุกพรรคเห็นสอดคล้องกันในเรื่ องของปั ญหาและความยุ่งยาก
ของการมีสาขาพรรคจํานวนมากๆ และปั จจุบนั การมีสาขาพรรคจํานวนมากก็ไม่เกิดประโยชน์กบั
พรรค จึงทําให้แต่ละพรรคเหลือสาขาพรรคเท่าที่กฎหมายกําหนดขั้นตํ่าเท่านั้น

3. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมุ่ งหมายให้ พรรคการเมืองสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ น
พรรคการเมื อ งของปวงชน โดยประชาชนเข้ า มามีส่ วนร่ ว มในการดํ า เนิ น กิจ กรรมของพรรค
การเมืองได้ อย่ างแท้ จริง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองต้องการให้พรรคการเมืองขยายฐานสมาชิ กพรรคไปสู่
มวลชน โดยพรรคการเมืองต้องมีการหาสมาชิ กพรรคเพิ่ม เติม มี กิจกรรมที่เกี่ ย วข้องกับสมาชิ ก
พรรคและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของประชาชน
หากพิ จ ารณาจากตารางที่ 10 ที่ แสดงการเปลี่ ย นแปลงจํา นวนสาขาและสมาชิ ก พรรค
การเมือง จะเห็ นว่าในช่วงแรกของการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4
พรรค มีการเพิ่มขึ้นของสมาชิ กพรรคอย่างชัดเจน โดยเฉพาะพรรคคนขอปลดหนี้ ที่ภายใน 2 ปี ที่
จัดตั้งพรรคขึ้นมาก็มีสมาชิ กพรรคมากถึง 400,000 กว่าคน และก็เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ในทุกๆ ปี ก็
เนื่ อ งมาจากกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งได้ นํ า จํ า นวนสมาชิ ก พรรคมาคํ า นวณเงิ น
สนับสนุนพรรคการเมืองด้ วย พรรคการเมืองจึงพยายามที่จะหาสมาชิ กเพิ่มตลอดทุกปี เพื่อให้ ได้
เงินสนับสนุนมากขึน้ ด้ วย
ปั จจุบนั การจัดสรรเงิ นสนับสนุ นพรรคการเมืองมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรร
เงิ น โดยจากเดิมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 นั้น
จัดสรรเงิ นโดยมี จาํ นวนสมาชิ กพรรคเป็ นเกณฑ์หนึ่ งในการคํานวณ แต่ปัจจุบนั พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เป็ นการจัดสรรตาม
จํานวนสมาชิกที่ชาํ ระค่าบํารุ งรายปี ซึ่ งจากการศึกษาเรื่ องการเงินของพรรคการเมืองในบทที่ 4 ก็ได้
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เห็นว่า พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเหล่านี้ไม่ได้มีการเก็บเงินค่าบํารุ งพรรคจาก
สมาชิ กพรรคเลย ปั จจุบนั จํานวนสมาชิกพรรคของพรรคการเมืองเหล่านี้จึงไม่ได้นาํ มาคํานวณการ
จัด สรรเงิ น สนับ สนุ น ที่ พ รรคจะได้รั บ ทํา ในการหาสมาชิ ก เพิ่ ม เติ ม ของพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรคนั้นเปลี่ยนไป ทุกพรรคไม่ได้ให้ความสําคัญกับการหาสมาชิ ก
เพิ่มเติ มเหมื อนเมื่ อก่อน โดย นายอภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา นายทะเบียนพรรคคนขอปลดหนี้
กล่าวว่า “ตั้งแต่จดั ตั้งพรรคมาสมาชิกพรรคของเราเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เคยมีมากถึง 800,000 กว่าคน แต่
เมื่อปี พ.ศ. 2551 กกต. มีระบบการตรวจสอบความซํ้าซ้อนของสมาชิ กพรรค คนหนึ่ งจะเป็ นสมาชิก
ได้เพียงพรรคเดี ยว ทําให้สมาชิ กเราลดลงไปมาก เพราะชื่อไปซํ้ากับสมาชิกพรรคอื่น จนตอนนี้ เรา
เหลือสมาชิ กทัว่ ประเทศอยู่ 300,000 กว่าคน” (อภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ , 22 สิ งหาคม
2555)
นายเพ็ชร สายพานทอง หัวหน้าพรรคสยาม กล่าวว่า “ในการหาสมาชิกในช่วงแรก ในแต่
ละเขตใครมีเพื่อนก็ไปชวนกันมาเป็ นสมาชิกพรรค เพราะสมัยก่อนยังไม่เข้มงวดมาก แต่ปัจจุบนั นี้
การสมัครสมาชิกพรรคมีข้ นั ตอนเยอะขึ้น สมัครไปก็ไม่ ได้ อะไร แล้ วใครจะอยากสมัคร เมื่อสมาชิ ก
พรรคเราครบสมบูรณ์ ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ ว เราก็ไม่ ได้ หาเพิ่มแล้ ว เพราะถือว่ าเป็ นพรรคที่
สมบูรณ์ แล้ ว” (เพ็ชร สายพานทอง, สั มภาษณ์ , 23 สิ งหาคม 2555)
นายจําลอง ดําสิ ม หัวหน้าพรรคกสิ กรไทย กล่าวว่า “แต่ก่อนพรรคกสิ กรไทยมีสมาชิ ก
หลายหมื่นคน เพราะตอนนั้นเขากําหนดให้เอาจํานวนสมาชิกไปหารเอาเงินกองทุนได้ แต่ต่อมามี
การตรวจสอบความซํ้าซ้อนของสมาชิ กพรรค ก็ทาํ ให้สมาชิ กพรรคเราลดลงเหลื อแค่น้ ี ตอนนี้ ก็
ไม่ได้หาเพิ่มแล้ว มีแค่น้ ีพอ” (จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์ , 19 กันยายน 2555)
นายวรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์ อดีตหัวหน้าพรรคชีวิตที่ดีกว่า กล่าวว่า “พอพรรคชี วิตที่ดีกว่ามี
สมาชิ กพรรคครบเกิน 5,000 คน ตามกฎหมายกําหนด เราก็หยุดหาแล้ว ไม่ได้ไปดิ้นรนหาสมาชิ ก
เพิ่มอีกแล้ว แต่ก็มีมาเพิ่มเองบ้าง จนปั จจุบนั ก็ลดลงไป” (วรรธวริ ทธิ์ ตันติ ภิรมย์, สั มภาษณ์ , 3
กันยายน 2555)
ส่ วนกิจกรรมที่พรรคการเมืองดําเนิ นการในการส่ งเสริ มสมาชิ กพรรคเข้ามามีส่วนร่ วมกับ
พรรคและการหาสมาชิ กเพิ่มนั้น พรรคคนขอปลดหนี้ได้จดั ประชุมและตรวจเยี่ยมสาขาพรรคต่างๆ
เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนงานของพรรคให้แก่สาขาและสมาชิกได้รับทราบ มีการจัดพิมพ์ใบสมัคร
สมาชิกพรรค บางปี มีการจัดอบรมสัมมนาสมาชิกพรรค เช่น ปี พ.ศ. 2547 มีการฝึ กอบรมปฏิบตั ิการ
“คนทํางานการเมือง” สร้างอุดมการณ์คนทํางานปลดหนี้ 5 รุ่ น
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ส่ วนพรรคกสิ กรไทยนั้น จะเป็ นการจัดพิมพ์วารสารนโยบายพรรคในบางปี ส่ วนปี ที่ไม่ได้
จัดพิมพ์วารสารแจกก็จะจัดอบรมสัมมนาในประเด็นทางการเมืองต่างๆ ส่ วนพรรคชีวิตที่ดีกว่า ในปี
แรกๆ ของการจัดตั้งพรรคมีการจัดอบรมให้กบั สมาชิกพรรค แต่ในระยะหลังก็ไม่มีกิจกรรมในด้าน
นี้ เลย เช่ นเดี ยวกับพรรคสยามที่การดําเนิ นกิจกรรมในด้านนี้ ก็มีเพียงการจัดอบรมสัมมนาพัฒนา
สมาชิกพรรคในบางปี บางปี ก็เป็ นการจัดพิมพ์เอกสารแจกจ่ายประชาชนผ่านสาขาพรรค
โดยสรุ ปแล้ว จากการศึกษาการหาสมาชิกเพิ่มของพรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคพบว่า ปั จจุบนั
ทุกพรรคไม่ได้ใส่ ใจในการหาสมาชิ กพรรคเพิ่มแล้ว แรกเริ่ มของการจัดตั้งพรรค จํานวนสมาชิ ก
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุ นจากรัฐ ยิ่งมีสมาชิ กพรรคมากก็จะยิ่งได้เงิ น
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมากด้วย ในช่วงแรกของการจัดตั้งพรรคนั้น ทุก
พรรคจึงเร่ งที่จะเพิม่ จํานวนสมาชิกพรรคของตน เพื่อให้ได้เงินสนับสนุ นจํานวนมาก แต่ในปั จจุบนั
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯได้เปลี่ยนไป จํานวนสมาชิกพรรคไม่ได้มีผลต่อจํานวนเงินที่
จะได้รับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ส่ งผลให้ทุกพรรคไม่ได้สนใจที่จะหาสมาชิ กเพิ่ม
เลย ต่างเห็ นพ้องไปทางเดียวกันว่า เมื่อมีสมาชิ กพรรคเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ไม่จาํ เป็ นที่
จะต้องหาเพิ่ม ยิง่ มีมากก็จะยิง่ เกิดปั ญหามาก เพราะต้องจัดทําฐานข้อมูลสมาชิกพรรคด้วย
ส่ วนการจัดกิจกรรมในการส่ งเสริ มสมาชิกของพรรคเข้ามามีส่วนร่ วม ก็จะมีเพียงพรรคคน
ขอปลดหนี้ที่มีการกิจกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากพรรคคนขอปลดหนี้ มีจาํ นวนสาขาพรรคจํานวน
มาก โดยกิ จกรรมที่จดั ให้กบั สมาชิ กก็เป็ นการอบรมสัมมนาสมาชิ กพรรค มีการตรวจเยี่ยมสาขา
พรรค และการจัดพิมพ์นโยบายพรรคไว้แจกจ่ายสมาชิก
ดังนั้น สําหรับพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรคนี้ ไม่สามารถ
ดําเนินกิจกรรมที่ให้ประชาชนมาสนับสนุนพรรคได้ตามความมุ่งหมายให้พรรคการเมืองพัฒนาไป
เป็ นพรรคการเมืองของปวงชน การหาสมาชิกเพิ่มนั้นก็คาํ นึงถึงแต่เงินสนับสนุนจากรัฐเป็ นหลัก อีก
ทั้งกิจกรรมที่ตอ้ งการให้สมาชิกและประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมกับพรรคการเมืองก็ยงั ไม่ชดั เจน ไม่
ช่วยให้สมาชิกและประชาชนมีส่วนร่ วมกับพรรคมากพอที่จะสนับสนุนพรรคได้
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4. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมุ่งหมายให้ พรรคการเมืองสามารถส่ งสมาชิ กลงสมัครรั บ
เลือกตั้ง และมีกจิ กรรมการหาเสี ยงเลือกตั้ง จนได้ รับคะแนนเสี ยงจากประชาชนมากเพียงพอที่จะทํา
ให้ สมาชิ กพรรคได้ รับเลือกตั้งเป็ นผู้แทนของประชาชน
การส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นบทบาทสําคัญของพรรคการเมืองที่ตอ้ งดําเนินการ เพื่อให้ได้
เข้า ไปมี บ ทบาทในสภาผูแ้ ทนราษฎร กองทุ นเพื่อ การพัฒนาพรรคการเมื อ งต้อ งการให้พ รรค
การเมื องสามารถดํา เนิ นกิ จกรรมในการเลื อกตั้ง ได้เพื่อจะได้เป็ นผูแ้ ทนของประชาชนในสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
กิจกรรมในการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่ไม่สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่
ศึกษาทั้ง 4 พรรคนั้น นายเพ็ชร สายพานทอง กล่าวว่า “ในการคัดเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรค
สยาม ก็อยูท่ ี่วา่ คนไหนมีสิทธิ ลงสมัครได้ แล้วเขาอยากลงก็ให้ลงสมัคร ผมเปิ ดทางให้ลง พรรคเล็ก
อย่างเราไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์อะไรมาก ส่ วนเรื่ องเงินค่าสมัคร ค่าหาเสี ยงก็ตอ้ งช่วยเหลือตัวเอง เราไม่
สามารถอุดหนุนได้ ไม่เหมือนพรรคใหญ่” (เพ็ชร สายพานทอง, สั มภาษณ์ , 23 สิ งหาคม 2555)
นายจําลอง ดําสิ ม กล่าวว่า “ที่ผา่ นมาพรรคกสิ กรไทยส่ งผูส้ มัครน้อย อย่างครั้งล่าสุ ด (การ
เลือกตั้งปี พ.ศ. 2554) เราก็ส่งเฉพาะแบบบัญชีรายชื่อเท่านั้น เราไม่ได้มุ่งหวังชนะ เพราะที่ผา่ นมา
ผมยังติดภาระทางการศึกษาอยู่ ผมเรี ยนปริ ญญาเอกอยู่ ยังไม่ค่อยลุยเรื่ องการเลือกตั้งเท่าไหร่ เลยส่ ง
ผูส้ มัครเพื่อป้ องกันการยุบพรรคไปก่อน” (จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์ , 19 กันยายน 2555)
นายวรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์ กล่าวว่า “เราได้ส่งผูส้ มัครเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผา่ นมา (ปี พ.ศ.
2554) ซึ่ งการหาเสี ยงเลือกตั้ง เราก็ไปอัดเทปโทรทัศน์ตามที่ กกต. จัดให้เท่านั้น ไม่ได้เอาเงินมาหา
เสี ยง ไม่ได้ทาํ ป้ ายหาเสี ยง” (วรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์, สั มภาษณ์ , 3 กันยายน 2555)
นายอภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา กล่าวว่า “การส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง พรรคคนขอปลดหนี้ ได้
ส่ งผูส้ มัครมาทุกครั้ง บางสมัยมีเงิ นมากก็ส่งได้เยอะ หลังๆ มีเงินน้อยก็ส่งน้อย เราจะประเมินก่อน
ด้วย อย่างเมื่อก่อนเราทํากิจกรรม มีความสัมพันธ์กบั ชาวบ้านเยอะ การทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรา
ก็คิดว่าเราจะได้ ส.ส. แต่ก็ไม่ได้ มาสมัยนี้ เราทํากิจกรรมน้อยลง บางปี ทําแค่ 2-3 ครั้ ง ผลลัพธ์ที่
ออกมาก็เหมือนเดิมคือไม่ได้ ส.ส.” (อภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ , 22 สิ งหาคม 2555)
สําหรับการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมืองที่ศึกษาทั้ง 4
พรรค ก็เป็ นไปตามตารางดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 11 แสดงสถิติการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งในแต่ละครั้งของพรรคการเมืองที่ศึกษา
วันเลือกตั้ง

รู ปแบบ
คนขอปลดหนี้ กสิ กรไทย
ชีวติ ทีด่ ีกว่า
สยาม
บัญชีรายชื่อ
35
1
1
1
95
1
2
6 ม.ค. 2544 แบ่งเขต
รวม
130
2
1
3
บัญชีรายชื่อ
28
5
75
1
6 ก.พ. 2548 แบ่งเขต
รวม
103
6
บัญชีรายชื่อ
80
219
5
10
23 ธ.ค. 2550 แบ่งเขต
รวม
299
5
10
บัญชีรายชื่อ
10
2
4
12
1
1
3 ก.ค. 2554 แบ่งเขต
รวม
22
2
5
1
ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ.2544, พ.ศ.2548,
พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จากตารางสถิ ติก ารส่ ง ผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้ง ของพรรคการเมื องที่ ไ ม่ มี ส มาชิ ก สภาผูแ้ ทน
ราษฎรที่ทาํ การศึกษานั้น ตั้งแต่พรรคการเมืองที่ทาํ การศึกษาก่อตั้งขึ้นจนถึงปั จจุบนั มีการเลื อกตั้ง
ทัว่ ไปเกิดขึ้นแล้ว 4 ครั้ง โดยพรรคคนขอปลดหนี้ ส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งทุกครั้ง โดยในการเลือกตั้ง
ปี พ.ศ. 2544 ส่ งผูส้ มัครทั้งสิ้ น 130 คน ปี พ.ศ. 2548 ส่ งผูส้ มัครทั้งสิ้ น 103 คน ปี พ.ศ. 2550 ส่ ง
ผูส้ มัครทั้งสิ้ น 299 คน และปี พ.ศ. 2554 ส่ งผูส้ มัครทั้งสิ้ น 22 คน
พรรคกสิ กรไทย ส่ งผูส้ มัครครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ส่ งผูส้ มัครเพียง 2 คน ปี พ.ศ. 2548 ส่ ง
ผูส้ มัครทั้งสิ้ น 6 คน ปี พ.ศ. 2550 ส่ งผูส้ มัครทั้งสิ้ น 5 คน และปี พ.ศ. 2554 ส่ งผูส้ มัครเพียง 2 คน
พรรคชี วิตที่ดีกว่า ส่ งผูส้ มัครครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 เพียง 1 คนเท่านั้น จากนั้นก็ไม่ได้ส่ง
ผูส้ มัครในการเลื อกตั้งปี พ.ศ. 2548 และ 2550 มาส่ งอีกครั้งในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 จํานวน
ทั้งสิ้ น 5 คน ส่ วนพรรคสยามส่ งผูส้ มัครครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 จํานวน 10 คน และปี พ.ศ. 2554
ส่ งผูส้ มัครเพียง 1 คน
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จากการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4
พรรค พบว่า การคัดสรรสมาชิ กพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง 4 พรรคไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผูส้ มัครรับเลื อกตั้ง อยู่ที่ว่าใครอยากลงสมัคร พรรคก็จะให้ลงสมัครได้ แต่ก็จะต้องออก
ค่าใช้จ่ายเอง ซึ่ งที่ผ่านมาทั้ง 4 พรรคก็ส่งผูส้ มัค รรับเลื อกตั้งหลายครั้ ง แต่ไม่ก็ไม่เคยมีพรรคใด
ได้รับเลือกตั้งเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ส่ วนการส่ งผูส้ มัครรับเลื อกตั้ง มีเพียงพรรคคนขอปลดหนี้ เท่านั้นที่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
และก็มีการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งในทุกครั้ง ซึ่ งได้ใช้เงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ไปในการพิมพ์แผ่นพับและป้ ายโฆษณาหาเสี ยง ส่ วนพรรคอื่นๆ ก็ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งเพียงไม่กี่
คน และบางพรรคก็ส่งผูส้ มัครในบางครั้งเท่านั้น และก็หาเสี ยงเฉพาะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดให้เท่ า นั้น นั่นคื อ การไปอัดเทปโทรทัศ น์เพื่อใช้รณรงค์หาเสี ยงเท่ านั้น ไม่ มี ก ารหาเสี ย งใน
รู ปแบบอื่นเลย
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ พรรคคนขอปลดหนี้จะส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งและมีการรณรงค์หาเสี ยง
เลือกตั้งทุกครั้ง แต่ผลคะแนนเลือกตั้งในแต่ละครั้งนั้นก็ไม่ได้สะท้อนความเป็ นพรรคของปวงชน
ของพรรคคนขอปลดหนี้ เลย คะแนนเสี ยงเลือกตั้งที่ได้รับจากแบบบัญชี รายชื่ อในการเลือกตั้งทุก
ครั้งน้อยกว่าจํานวนสมาชิ กพรรคเสี ยอีก โดยพรรคคนขอปลดหนี้ มีสมาชิกพรรคหลักแสนคน แต่
ได้รับคะแนนเสี ยงเลือกตั้งในบางครั้งเพียงหลักหมื่นคะแนนเท่านั้น
ตารางที่ 12 แสดงคะแนนเสี ย งเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อของพรรค
การเมืองที่ศึกษา
วันเลือกตั้ง พรรคคนขอปลดหนี้ พรรคกสิ กรไทย พรรคชีวติ ทีด่ ีกว่า พรรคสยาม
6 ม.ค. 2544
73,269
55,454
46,206
71,480
6 ก.พ. 2548
293,487
24,232
23 ธ.ค. 2550
137,518
3 ก.ค. 2554
27,193
11,268
6,882
ที่มา: รวบรวมจากข้อมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ.2544, พ.ศ.2548,
พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยสรุ ปแล้ว พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่ทาํ การศึกษา ยกเว้นพรรค
คนขอปลดหนี้ จะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ส่ง
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ผูส้ มัครเพียงไม่กี่คน อีกทั้งยังไม่มีการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งด้วย ส่ วนการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งครั้งหลังสุ ดนั้น (3 ก.ค. 2554) จะเห็นว่ามีการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งทุกพรรค เนื่องจาก
หากไม่ส่งผูส้ มัครรับเลื อกตั้งก็จะไม่มีสิทธิ ขอรับเงิ นสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองได้ (ตามมาตรา 81) และผลคะแนนเลือกตั้งที่ออกมาก็ไม่ได้ช่วยให้พรรคการเมืองเหล่านี้
ได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็ นผูแ้ ทนของประชาชนเลย

5. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมุ่งหมายให้ พรรคการเมืองขยายบทบาทในการให้ ความรู้
ทางการเมืองแก่ สมาชิ กและประชาชนทั่วไปได้ อย่ างกว้ างขวาง โดยผ่ านการดําเนินการของสาขา
พรรค
การที่พรรคการเมืองจะขยายบทบาทในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนได้อย่าง
กว้างขวางนั้น พรรคการเมืองต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสนอแนวนโยบายของพรรคไปสู่ การปฏิบตั ิ
แก่ประชาชน มีสาขาพรรคที่เข้มแข็งพอที่จะจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิ ก
และประชาชนทัว่ ไปได้ อีกทั้งต้องมีการเผยแพร่ ความรู้ทางการเมืองจนประชาชนเห็นความสําคัญ
ของพรรคการเมืองมากขึ้นด้วย
กิจกรรมในการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปของพรรคการเมืองที่
ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรค โดยสรุ ปแล้ว ส่ วนใหญ่เป็ นการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เช่น
นโยบายพรรค วารสารพรรค และการจัดอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกพรรค โดยแต่ละพรรคก็มีการ
จัดมากน้อยต่างกันไป บางพรรคจัดทุกปี บางพรรคก็จดั เป็ นบางปี เท่านั้น โดยการดําเนิ นกิจกรรมใน
การให้ความรู ้ทางการเมืองเป็ นดังนี้
นายอภิชาติ วรวิทย์ ศรี อารวงศา นายทะเบี ยนพรรคคนขอปลดหนี้ กล่ าวว่า “กิ จกรรมที่
พรรคคนขอปลดหนี้ทาํ ก็จดั กันทุกปี ตามที่กฎมายกําหนด ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่ให้เราต้องทํากิจกรรม
เพราะถ้า ไม่ท าํ ก็ต้องคื นเงิ นกองทุ นไป ซึ่ ง ก็มี บ างปี ที่ บ างกิ จกรรมไม่ ไ ด้ท าํ เราก็ตอ้ งคืนเงิ นไป
กิจกรรมหลักๆ ที่ทาํ ก็เป็ นการอบรม บรรยายให้ความรู้ในเรื่ องทางการเมือง กฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้น
รวมถึ ง นโยบายพรรคด้วย รู ปแบบกิ จกรรมในแต่ล ะปี ก็จะเหมือนเดิ มคือการให้ความรู้ แต่ละปี
ความรู ้ก็เป็ นความรู ้ใหม่ๆ เราก็จะเน้นไปที่กลุ่มชาวไร่ ชาวนาซึ่ งเป็ นสมาชิกส่ วนใหญ่ของพรรค แต่
ละปี เราก็จดั กันที่จงั หวัดสุ โขทัยหรื อนครพนมเป็ นหลัก เพราะมีสมาชิ กพรรคเข้าร่ วมครบแน่นอน
ตามที่ ก ฎหมายกําหนด แต่ก็ จะมี ผูส้ ัง เกตการณ์ จากจัง หวัดรอบข้า งด้วย ปั จจุบ นั กฎหมายมีก าร
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงิน ทําให้พรรคเราได้เงินน้อยลง ก็ทาํ ให้กิจกรรมที่ทาํ น้อยลง เพราะเงินที่
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เราใช้ทาํ กิจกรรมมาจากกองทุนฯ ถ้าได้นอ้ ยก็ทาํ น้อย เพราะเราไม่มีเงินมากพอ ถ้าทํากิจกรรมมาก
มันก็เข้าเนื้ อตัวเอง ค่าใช้จ่ายมันเยอะ ถ้าไม่ได้เงินจากกองทุนฯ ก็คงไม่ได้จดั กิจกรรม” (อภิชาติว
รวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ , 22 สิ งหาคม 2555)
นายจําลอง ดําสิ ม หัวหน้าพรรคกสิ กรไทย กล่าวว่า “เมื่อ กกต. มีแผนให้เราเสนอขอเงิ น
สนับสนุ น เราก็เสนอขอไปตามแผนงานที่ กกต. กําหนด อย่างเรื่ องวารสารพรรคเราก็พิมพ์ แล้วก็
ส่ งไปหากลุ่มต่างๆ ซึ่ งไม่ใช่สมาชิกพรรค เช่น ถ้าต้องการส่ งวารสารพรรคให้กลุ่มครู เกษียณอายุ เรา
ก็ไปเอาทําเนียบครู มาแล้วก็ส่งไปตามกลุ่มนั้น เป็ นเหมือนการประชาสัมพันธ์พรรค ส่ วนการอบรม
ให้ค วามรู ้ พ รรคเราก็ ทาํ บางปี เราก็จดั เป็ น 4 งวดๆ ละ 100 คน โดยเราจะเข้าหาประธานชุ มชน
เหมือนไปประชาสัมพันธ์พรรคให้ชุมชนได้รู้จกั เราจะเข้าไปคุยกับผูน้ าํ ก่อน อย่างการอบรม 100
คน ก็ให้ประธานชุ มชน 10 คนไปหาคนมาอีกคนละ 10 คน ก็บอกไปว่า กกต. เขาให้ค่าพาหนะคน
ละ 200 บาท ก็ม าอบรมแล้วก็ กิ น ข้า วฟรี แล้ว ก็ เซ็ นรั บ เงิ น ไป 200 บาท เราก็ จ ัด หาวิท ยากรมา
บรรยายให้เขาฟั ง ถ้าเป็ นสถานศึกษาเราก็จะส่ งจดหมายไปหาเขาก่อน ถามว่าสนใจจะจัดกิจกรรม
กับพรรคเราหรื อไม่ คนที่เข้าร่ วมกิจกรรมกับพรรคเราก็จะไม่ใช่ สมาชิ กพรรค” (จําลอง ดําสิ ม,
สั มภาษณ์ , 19 กันยายน 2555)
นอกจากนี้ นายจําลองยังกล่าวอีกว่า “การจัดกิจกรรมก็อยูท่ ี่ว่าเมื่อเสนอโครงการไปแล้ว ก็
ต้องทําตามนั้น ถ้าไม่ทาํ ก็ตอ้ งคืนเงินไป ก็อยู่ที่ กกต. สั่ งมา ถ้ามีเงินให้เราก็ทาํ ไม่มีเงินให้เราก็ไม่ทาํ
เพราะไม่ มีคําสั่ งจาก กกต. บังคับมา เราก็ทาํ ไปตามกฎหมาย ช่วงตั้งพรรคใหม่ๆ กิจกรรมก็เยอะ แต่
ช่วงนี้กิจกรรมน้อยลง” (จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์ , 19 กันยายน 2555)
นายเพ็ชร สายพานทอง หัวหน้าพรรคสยาม กล่าวว่า “กิ จกรรมที่ผ่านมาของพรรคสยาม
ส่ วนมากจะเป็ นการประชุ มมากกว่า มีการให้ความรู้เหตุบา้ นการเมืองตามนโยบายที่เราได้แจ้งไว้
คนที่เข้าร่ วมประชุ มก็เป็ นชาวบ้าน เพราะสมาชิ กพรรคเราเป็ นชาวบ้านธรรมดา ซึ่ งก็ไม่ได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์พรรคเท่าไหร่ เพราะชาวบ้านมาฟั งแล้วก็เท่านั้น ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราก็จะดูวา่ กกต.
กําหนดว่าพรรคต้องทําอะไรบ้าง เราก็ท าํ ตามนั้น ถ้าปี ไหนไม่ได้เงิ นสนับสนุ น เราก็ ไม่ได้ท าํ
กิจกรรม เพราะไม่รู้วา่ จะเอาเงิ นมาจากที่ไหน กิ จกรรมของพรรคเราก็จะน้อยลง” (เพ็ชร สายพาน
ทอง, สั มภาษณ์ , 23 สิ งหาคม 2555)
นายวรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์ อดีตหัวหน้าพรรคชีวิตที่ดีกว่า กล่าวว่า “กิจกรรมที่ทาํ ก็จะอยูท่ ี่
สํานักงานใหญ่เป็ นคนจัด ก็จะเป็ นการให้ความรู้ต่างๆ เราก็จดั ไปตามพื้นที่ต่างๆ ไปจัดที่ไหนคนที่

128
นัน่ ก็เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมของพรรค แต่ปัจจุบนั เราถูกชะลอการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ก็ยงั เป็ นคดี
ความฟ้ องร้องกับ กกต. อยูจ่ นถึงปั จจุบนั แต่เราก็ยงั ทํากิจกรรม ยังเป็ นไปที่ตามกฎหมายกําหนด ก็
ทํากันแบบง่ายๆ ออกค่าใช้จ่ายกันเอง แต่เราจะเน้นไปที่การต่อสู้ทางคดีความมากกว่าการดําเนิ น
กิจกรรม” (วรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์, สั มภาษณ์ , 3 กันยายน 2555)
ในปี พ.ศ. 2545 พรรคชี วิตที่ ดีกว่าถู กชะลอการเบิ กจ่ายเงิ นกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมือง โดยตามกฎระเบียบของกองทุนฯ แล้ว เงินสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้รับไปนั้น ให้เป็ น
รายปี ตามแผนงานและโครงการของปี นั้นๆ ถ้าเหลือหรื อไม่ได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมภายในปี นั้นจะต้อง
ส่ งเงิ นกลับคืนกองทุนฯ แต่เนื่ องจากพรรคชี วิตที่ดีกว่าไม่ได้ส่งคืนเงิ นที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยของ
กิจกรรมที่ไม่ได้ดาํ เนินการในปี พ.ศ. 2544 กลับคืนกองทุนฯ จึงกลายเป็ นคดีความฟ้ องร้องระหว่าง
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับพรรคชีวิตที่ดีกว่า โดยนายวรรธวริ ทธิ์ กล่าวว่า “เงินที่ได้มาเป็ นของ
พรรคแล้ว ถ้าใช้จ่ายเหลื อก็ตอ้ งเป็ นของพรรค เพราะพรรคได้เงินมาอย่างถูกต้องตามแผนงานและ
โครงการของพรรคที่เสนอขอไป แต่กรณี น้ ี พรรคต้องอยู่ภายใต้เจ้าหน้าที่ กกต. ทั้งหมดทุกเรื่ อง
เวลาทําอะไรก็ตอ้ งรายงาน กกต. ซึ่ งความจริ งเราจะทําอะไรก็เป็ นเรื่ องของเรา ยกเว้นเราทําผิด
กฎหมาย แต่นี่ กกต. เข้ามายุง่ กับเราทุกเรื่ อง ซึ่ งผมรับไม่ได้ เหมือนเราไม่มีเสรี ภาพในการกระทํา
มันเป็ นการจํากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของชาวบ้าน เงินเป็ นของเราแล้ว เราต้องต่อสู้ให้ได้เงินที่ถูกระงับ
กลับมา” (วรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์, สั มภาษณ์ , 3 กันยายน 2555)
จากข้อมูลการดําเนินกิจกรรมในการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่สมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป
นั้น ทั้ง 4 พรรคมีลกั ษณะของกิจกรรมไม่ต่างกันนัก กิจกรรมส่ วนใหญ่ของพรรคคนขอปลดหนี้ เป็ น
การอบรมสัมมนา และพิมพ์วารสารเผยแพร่ ในทุกๆ ปี ส่ วนพรรคกสิ กรไทย พรรคชี วิตที่ดีกว่า และ
พรรคสยามมีการจัดกิ จกรรมบ้าง แต่ไม่ต่อเนื่ อง เป็ นเพียงการดําเนิ นกิ จกรรมไปตามที่กฎหมาย
กําหนดเท่านั้น อย่างการพิมพ์วารสารแจกจ่าย หรื อการจัดอบรมสมาชิ กพรรค อย่างไรก็ตามทุก
พรรคต่างเห็นตรงกันว่า เงิ นทุนเป็ นส่ วนสําคัญในการดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ถ้า
ได้รับเงินทุนสนับสนุ นมากก็ดาํ เนิ นกิจกรรมได้มาก แต่ถา้ ได้รับเงินทุนน้อย การดําเนินกิจกรรมก็
ถูกจํากัดให้ทาํ ได้นอ้ ยลง
จากกิ จกรรมการอบรมสัมมนาของพรรคพบว่า ทั้ง 4 พรรคเน้นการจัดกิ จกรรมให้ความรู้
ทางการเมืองกับกลุ่มเป้ าหมายต่างกัน โดยพรรคกสิ กรไทยและพรรคชี วิตที่ดีกว่าเน้นการจัดอบรม
ไปที่กลุ่มประชาชนทัว่ ไป ไม่ได้สนใจสมาชิกพรรคเลย ในการจัดกิจกรรมก็จะมองหากลุ่มชาวบ้าน
ใหม่ๆ ในทุกๆ ครั้งที่จดั ส่ วนพรรคคนขอปลดหนี้ และพรรคสยามนั้นเน้นไปที่กลุ่มสมาชิกพรรค
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โดยจะจัดในพื้ นที่ ที่ มี ส มาชิ ก พรรคเข้า ร่ วมครบตามจํา นวนที่ ก ฎหมายกํา หนดแน่ นอน การจัด
กิจกรรมให้ความรู ้แก่ประชาชนโดยตรงยังไม่ค่อยมี
ทุกพรรคมีการจัดทําวารสารหรื อหนังสื อนโยบายพรรค เพื่อแจกจ่ายแก่ สาขาพรรคและ
สมาชิ กพรรค ซึ่ งพรรคคนขอปลดหนี้ มีการพิมพ์หนังสื อเป็ นจํานวนมาก บางปี มีการพิมพ์ออกมา
เป็ นล้า นเล่ ม ส่ วนพรรคอื่ นๆ ก็มี ก ารพิม พ์วารสารพรรคแจกจ่ า ยปี ละหลายพันเล่ ม เป็ นการใช้
จ่ายเงิ นในการดําเนิ นกิ จกรรมนี้ เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งในประเด็นที่พรรคพิมพ์หนังสื อนโยบายหรื อ
วารสารพรรคเพื่ อแจกจ่ า ยแก่ส มาชิ ก และประชาชนนั้น เหมือนเป็ นการใช้เงิ นให้หมดไปเฉยๆ
หรื อไม่ เพราะน่าจะเป็ นกิ จกรรมที่ดาํ เนินการได้ง่ายกว่ากิจกรรมอื่นๆ ทําได้ตลอดเวลา อย่างไรก็
ตามประเด็นนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ว่าหนังสื อนโยบายหรื อวารสารพรรคจะมีสมาชิ กอ่านอย่างจริ งจังหรื อไม่
และวารสารของพรรคประกอบไปด้วยเนื้ อหาเรื่ องใดบ้าง และจากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า ที่
สํานักงานพรรคของทั้งพรรคคนขอปลดหนี้ และพรรคกสิ กรไทยยังมีวารสารของพรรคที่จดั พิมพ์
ขึ้นมาเก็บค้างไว้จาํ นวนหนึ่งด้วย
สําหรับเนื้ อหาที่ พรรคการเมืองได้นาํ เสนอในวารสารหรื อหนังสื อนโยบายพรรคที่พิมพ์
แจกจ่ายนั้น ผูว้ ิจยั จะนําเสนอตัวอย่างวารสารหรื อหนังสื อนโยบายพรรคของพรรคคนขอปลดหนี้
และพรรคกสิ กรไทย ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างหนังสื อนโยบายและวารสารพรรคคนขอปลดหนี้

รู ปที่ 10 แสดงหนังสื อนโยบายพรรคคนขอปลดหนี้
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หนังสื อนโยบายของพรรคคนขอปลดหนี้ประกอบไปด้วย รายละเอียดที่เกี่ยวกับพรรคที่ได้
ประกาศไว้ราชกิ จจานุ เบกษา ซึ่ ง พรรคได้รวบรวมเป็ นเล่มไว้แจกจ่ายประชาชนในการหาเสี ย ง
เลื อกตั้ง เนื้ อหาประกอบด้วย ประกาศจัดตั้งพรรค ประกาศนโยบายพรรค ประกาศเปลี่ ยนแปลง
ข้อบังคับพรรค ประกาศเปลี่ ยนแปลงกรรมการบริ หารพรรค และประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบาย
พรรค การนําเสนอก็เป็ นเหมือนในเล่มราชกิจจานุเบกษา จึงเป็ นเหมือนการคัดลอกประกาศในราช
กิจจานุ เบกษามาพิมพ์แจกจ่ายประชาชน ซึ่ งถ้านําไปแจกจ่ายหาเสี ยงกับชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนาที่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของพรรคคนขอปลดหนี้ ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์กบั ประชาชน เนื่ องจากภาษาใน
ประกาศต่างๆ อาจทําให้ประชาชนไม่เข้าใจ เนื้อหาสาระก็ไม่ได้เป็ นการให้ความรู้ทางการเมืองแก่
ประชาชน เป็ นเพียงการประชาสัมพันธ์พรรคเท่านั้น (โปรดดูรายละเอียดของหนังสื อในภาคผนวก)

ปกหน้า

ปกหลัง

รู ปที่ 11 แสดงวารสารพรรคคนขอปลดหนี้ฉบับพิเศษ
เนื้อหาสาระของวารสารพรรคคนขอปลดหนี้ ฉบับนี้เป็ นการหาเสี ยงให้กบั พรรค (โปรดดู
รายละเอียดของวารสารในภาคผนวก) โดยเนื้ อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย เรื่ องเล่าประวัติและ
ผลงานของหัวหน้าพรรคคนขอปลดหนี้ (ในตอนนั้น) ที่มาของพรรค ประกาศนโยบายพรรค และ
บทความต่างๆ ซึ่ งเป็ นบทความวิเคราะห์การเมืองที่พรรคเขียนขึ้นมาเอง โดยเนื้ อหาทั้งหมดนั้นเป็ น
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เพีย งเพื่อการโฆษณาชวนเชื่ อ เป็ นบทความที่ โน้ม น้า วให้คนอ่านหันมาให้การสนับสนุ นพรรค
ตัวอย่างบทความเช่ น “วิธีกูช้ าติโดยพรรคคนขอปลดหนี้ ” “ถึงเวลาต้องเลือกพรรคคนขอปลดหนี้
เป็ นผูจ้ ดั ตั้งรัฐบาล” หรื อ “เมื่อพรรคคนขอปลดหนี้ เป็ นรัฐบาล จะช่วยคนไทยได้อย่างไร” เป็ นต้น
เนื้ อหาสาระของบทความแทบทุกบทความจะสอดแทรกหรื อไม่ก็จะลงท้ายด้วยการเชิ ญชวนให้
สนับสนุนและเลือกพรรคเป็ นรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ตัวอย่างเช่น
“ผมเชื่ อว่า เมื่อคนไทยเลื อกพรรคคนขอปลดหนี้ เป็ นรัฐบาล ถ้าคนไทย
ร่ วมใจกันมอบอํานาจให้ผม นายชู ชาติ ประธานธรรม เป็ นนายกรัฐมนตรี แทน
นายกทักษิณ เมื่อผมได้มีอาํ นาจจะรี บออกกฎหมายแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไป
ด้วยการออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคในการบริ หารประเทศทุก
ฉบับ...เลือกพรรคคนขอปลดหนี้ เป็ นรัฐบาลซิ ครับ เข้าคูหา กาเบอร์ พรรคคนขอ
ปลดหนี้ท้ งั 2 บัตร กาเบอร์ เดียวกันทั้ง 2 ใบทุกหน่วยเลือกตั้ง กาเบอร์ เดี ยวกันทั้ง
ประเทศไทย ทํา เท่ า นี้ คนไทยจะได้ป ลดหนี้ มี เงิ นสดใช้ค นละ 9 หมื่ นบาท มี
ความสุ ขพร้ อมกันทัว่ หน้า ได้ร้องไชโยกันทั้งประเทศไทย!” (พรรคคนขอปลด
หนี้, 2549: 16)
“ผมว่า ถึ ง เวลาแล้วที่ ค นไทยผูเ้ ป็ นหนี้ ทุ ก คนต้องใช้ส ติ ปั ญญาในการ
พิจารณาหาพรรคการเมืองมาปลดหนี้ให้หรื อให้รัฐบาลใช้หนี้แทนคนไทยทุกคน
อย่างเป็ นธรรม วันนี้ มีแล้ว พรรคการเมืองใหม่ชื่อ พรรคไทเป็ นไท (คนขอปลด
หนี้ ) เป็ นพรรคใหม่มีนโยบายออกกฎหมายปลดหนี้ ให้คนไทยทุกคน รายละไม่
เกิ น 5 แสนบาท โดยไม่เอาคน เพื่อคืนแผ่นดินไทยให้คนไทยทุกคน ถ้าเห็นด้วย
ต้องช่วยกาเบอร์ ให้พรรคคนขอปลดหนี้ ได้เป็ นผูจ้ ดั ตั้งรัฐบาลโดยเร็ ว!” (พรรคคน
ขอปลดหนี้, 2549: 29-30)
นอกจากนี้ เนื้ อหาภายในวารสารก็ยงั มีการเขียนพาดพิงและโจมตีรัฐบาล พรรคการเมือง
และบุคคลอื่นๆ ด้วย ตัวอย่าเช่น
“...ผมเชื่ อว่า ถ้าพวกเราคนไทยยังยอมให้พรรคไทยรักไทยหรื อพรรค
ประชาธิ ปัตย์ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นรัฐบาลอีกต่อไป แผ่นดินไทยจะไม่มีเหลือไว้เป็ น
สมบัติของลูกหลานเหลนโหลนคนไทยอีกต่อไป...” (พรรคคนขอปลดหนี้, 2549:
29)
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“พวกเราคนไทยอย่าลืมซิ ครับว่า ทั้งพรรคประชาธิ ปัตย์และพรรคไทยรัก
ไทย พรรคไหนเป็ นรัฐบาลก็ทาํ ให้พวกเราคนไทยเดือดร้อนไม่แตกต่างกัน เพราะ
พวกเขามี แต่ ร่วมมื อกันเขี ย นกติ ก าเพื่อเอาไว้ใ ช้โกง หลัง จากนั้นพวกเขาก็ ไ ด้
ร่ วมมือกันโกงตามกติกา สุ ดท้ายก็จบลงด้วยการโกงทุกอย่างตามกติกาที่พวกเขา
เขียนไว้...” (พรรคคนขอปลดหนี้, 2549: 11)
“ให้อาํ นาจพรรคคนขอปลดหนี้หรื อพรรคไทเป็ นไทเป็ นรัฐบาลซิ ครับ จะ
ได้ออกกฎหมายยึดทรัพย์จบั ไอ้พวกเอาเปรี ยบพวกเราเข้าคุกเสี ยให้หมดภายใน 48
ชัว่ โมง ผมรู ้รายละเอียดดีทุกคนว่าใครรวยเท่าไร แต่ผมไม่สามารถเขียนในที่น้ ี ได้
เพราะยังไม่มีอาํ นาจ เดี๋ยวเขาฟ้ องหมิ่นประมาท” (พรรคคนขอปลดหนี้, 2549: 71)
จะเห็ นว่า เนื้ อหาสาระของวารสารพรรคคนขอปลดหนี้ น้ ัน เป็ นบทความที่ พรรคเขี ย น
ขึ้นมาเพื่อโน้มน้าวคนอ่านให้สนับสนุนพรรค ไม่ได้เป็ นการให้ความรู้พ้ืนฐานทางการเมืองเพื่อให้
ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจการเมืองเพิ่มมากขึ้นเลย
ดัง นั้น จากตัวอย่า งหนัง สื อนโยบายและวารสารของพรรคคนขอปลดหนี้ น้ ัน เป็ นการ
เผยแพร่ นโยบายพรรคธรรมดา และเป็ นบทความหาเสี ยงของพรรค ไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อการ
เผยแพร่ ความรู ้ทางการเมืองแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตัวอย่างวารสารพรรคกสิ กรไทย

รู ปที่ 12 แสดงวารสารพรรคกสิ กรไทย
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ก่อนการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุ นพรรคการเมืองในปี พ.ศ. 2550
วารสารพรรคกสิ กรไทยมีการจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ และฉบับหนึ่ งจะมีเนื้อหาประมาณ 8 หน้า โดย
เนื้อหาสาระจะเป็ นการสรุ ปความเคลื่อนไหวของพรรค และมีการนําเสนอความรู ้ทางการเมืองต่างๆ
เช่ น วารสารพรรคกสิ กรไทยในปี 2547 ทั้ง 3 ฉบับมีการนําเสนอเนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับการเลือกตั้ง
และสรุ ปความเคลื่ อนไหวของสาขาพรรค รวมถึงประมวลภาพกิจกรรมของพรรคให้ได้ทราบ แต่
เมื่อมีการปรับเปลี่ ยนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุ น ทําให้พรรคได้รับเงินสนับสนุนน้อยลง
การจัดพิมพ์วารสารจึงลดลงเหลือเพียงปี ละ 1 ฉบับ คุณภาพของวารสารก็ลดลงไปด้วย อีกทั้งเนื้ อหา
สาระภายในวารสารก็ไม่ค่อยได้ให้ความรู้ ทางการเมืองแก่ผอู้ ่าน เช่ น วารสารพรรคกสิ กรไทยปี
2554 เป็ นการนําเสนอเรื่ องนํ้าท่วม โดยการคัดลอกข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์ที่เสนอข่าวมาพิมพ์ลงใน
วารสาร และก็ไม่มีการรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคในรอบปี ที่ผ่านมา (โปรดดูรายละเอียด
ของวารสารในภาคผนวก)
จากตัวอย่างวารสารพรรคกสิ กรไทย จะเห็นว่า แรกเริ่ มนั้นพรรคสิ กรไทยมีการนําเสนอ
เนื้อหาสาระที่ให้ความรู ้ทางการเมืองแก่ประชาชน แต่ในปั จจุบนั วารสารพรรคที่ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
ในการพิมพ์เผยแพร่ น้ นั แทบจะไม่ได้ให้ความรู ้ทางการเมืองแก่ประชาชนเลย
จากการศึกษาตัวอย่างหนังสื อนโยบายพรรคและวารสารพรรคการเมือง พบว่า เนื้อหาสาระ
ภายในเอกสารเหล่านั้น มีการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่ผอู ้ ่านแต่ก็เป็ นส่ วนน้อย เนื้ อหาส่ วนใหญ่จะ
เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของพรรค เช่ นนโยบายพรรค ประวัติและผลงานของหัวหน้าพรรค
กิ จกรรมที่ พ รรคดํา เนิ นการ เป็ นต้น ซึ่ ง เนื้ อหาเหล่ า นี้ ไม่ไ ด้เป็ นการให้ความรู้ ท างการเมื องแก่
ประชาชนเลย ดังนั้นการพิมพ์วารสารพรรคการเมืองดูเหมือนจะไม่เกิดประโยชน์กบั ประชาชนมาก
เท่ า กับ ประโยชน์ ข องพรรคการเมื อ ง เพราะเมื่ อ พิ จ ารณาเนื้ อ หาสาระแล้ว จะพบว่า เน้น การ
ประชาสัมพันธ์พรรคมากกว่าการให้ความรู ้ทางการเมืองแก่ประชาชน
สําหรับกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาเป็ นกิ จกรรมที่ทุกพรรคได้จดั ทําเป็ นโครงการและ
เสนอของบสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองทุกปี ซึ่ งหากพิจารณาในลักษณะ
ของกิ จกรรมถื อว่าเป็ นส่ วนสํา คัญในการให้ความรู้ ท างการเมื องแก่ ส มาชิ ก แต่หากพิจารณาใน
เนื้ อหาแล้วต้องดูดว้ ยว่า กิจกรรมนั้นนําเสนอประเด็นอะไร มีใครเป็ นวิทยากร มีใครเป็ นผูเ้ ข้าร่ วม
สัมมนา และที่สาํ คัญผูท้ ี่เข้าร่ วมได้มีส่วนร่ วมในการสัมมนาหรื อไม่ เพราะหากผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาไม่
มีส่วนร่ วมเลยก็จะเหมือนการเข้าร่ วมประชุมใหญ่ธรรมดา ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วพรรคการเมืองที่
ศึกษาจะจัดกิจกรรมนี้เป็ นลักษณะของการประชุมมากกว่า เนื่องจากผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมส่ วนใหญ่เป็ น
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ชาวบ้านธรรมดา และพรรคการเมืองก็มีวิทยากรมาบรรยายในประเด็นต่างๆ ชาวบ้านเป็ นเพียง
ผูเ้ ข้าร่ วมฟังเท่านั้น ยังไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาของพรรคของพรรคกสิ กรไทยนั้น ในปี 2547 พรรค
กสิ กรไทยได้จดั อบรมสัมมนาให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป ในวันที่ 19
ธันวาคม 2547 โดยการบรรยายเรื่ อง “การใช้สิทธิ กบั การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรปี 48”
โดยนายจําลอง ดําสิ ม หัวหน้าพรรคเป็ นผูบ้ รรยาย และมีการบรรยายเรื่ อง “การพัฒนาพรรคการ
เมืองไทยในระบบประชาธิ ปไตย” โดยมีวทิ ยากรมาบรรยายคือ อาจารย์ประสิ ทธิ ทิพยโกศัย

รู ปที่ 13 แสดงการจัดอบรมสัมมนาพรรคกสิ กรไทย
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และในปี 2552 พรรคกสิ กรไทยได้จดั อบรมสัมมนาให้ความรู้ ทางการเมืองแก่ประชาชน
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2552โดยการบรรยายในหัวข้อเรื่ อง “ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการ
ได้มาซึ่ ง ส.ว.” และมีการเชิญวิทยากรคือ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรื อ มาบรรยายในเรื่ อง “การเมืองระบอบ
ประชาธิ ปไตยภายใต้ความคิดเห็นที่แตกต่าง”

รู ปที่ 14 แสดงการจัดอบรมสัมมนาพรรคกสิ กรไทย
พรรคกสิ กรไทยมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู ้ทางการเมืองแก่ประชาชน ซึ่ ง
เนื้อหาสาระของการอบรมสัมมนานั้นก็เป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมมาก เพราะเป็ นความรู ้
ทางการเมืองในประเด็นต่างๆ มีวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยาย ซึ่ งก็เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ แต่จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมของพรรคนั้น ไม่ได้ให้ความสําคัญกับประชาชนผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม เนื่ องจากการสัมภาษณ์หวั หน้าพรรคกสิ กรไทยที่ได้นาํ เสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ น้ นั พบว่า
การหาผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมของพรรค พรรคจะเสนอไปว่า ถ้ามาเข้าร่ วมกิ จกรรมก็มีเงิ นให้เป็ นค่า
พาหนะ และได้รับประทานอาหารฟรี รวมถึงการเข้าพบหัวหน้าชุมชน ให้ไปเกณฑ์คนมาเข้าร่ วม
กิ จกรรม โดยมานัง่ ฟั งบรรยาย กิ นข้าวฟรี แล้วก็เซ็ นชื่ อรับเงิ นไป ทําให้เห็ นว่า พรรคกสิ กรไทย
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับประชาชนที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม ต้องการเพียงแค่ให้มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมครบ
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ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น การใช้จ่ายเงินในการจัดกิจกรรมจะได้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และจากการสั ง เกตช่ วงเวลาในการจัดกิ จกรรม พบว่า พรรคกสิ ก รไทยมัก จะจัด
กิ จกรรมอบรมสัมมนาในช่ วงปลายปี เช่น ปี 2547 จัดวันที่ 19 ธันวาคม, ปี 2552 จัดในวันที่ 26
ธันวาคม และปี 2554 จัดวันที่ 25 ธันวาคม เนื่ องจากถ้าไม่ได้จดั กิ จกรรมให้ทนั ภายในปี นั้น ก็
จะต้องคืนเงินที่ได้มากลับคืนกองทุนฯ การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาของพรรคกสิ กรไทยจึงเหมือน
เป็ นการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ได้รับมาให้หมดไปเฉยๆ จะได้ไม่ตอ้ งส่ งคืนกองทุนฯ
สําหรับตัวอย่างการจัดอบรมสัมมนาของพรรคคนขอปลดหนี้ น้ นั ในปี 2553 พรรคคนขอ
ปลดหนี้ได้จดั อบรมสัมมนาเรื่ อง “ทิศทางการเมืองของพรรคท่างกลางวิกฤตความขัดแย้งแตกแยก
วุ่นวายแบ่ ง ฝั ก ฝ่ ายของคนในชาติ ” ในวันที่ 27 มี นาคม 2553 ณ ศาลาวัดสันติ ก าราม จัง หวัด
นครพนม โดยมีการบรรยายโดยนายชูชาติ ประธานธัมต์ (อดี ตหัวหน้าพรรค) และมี วิทยากรคือ
อาจารย์เทวเดช วงษเมตตรัย ประธานที่ปรึ กษาพรรค

รู ปที่ 15 แสดงการจัดอบรมสัมมนาพรรคคนขอปลดหนี้
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จากการศึกษาการจัดกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรพบว่า การ
จัดกิจกรรมในการให้ความรู ้ทางการเมืองนี้ เป็ นการจัดกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการโดยสํานักงานใหญ่ของ
พรรคทั้งสิ้ น สาขาพรรคไม่ได้เข้ามาดําเนินการแต่อย่างใด ทําให้เห็นว่าสาขาพรรคของพรรคการเอง
ที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเหล่ านี้ ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของพรรคการเมืองในการดําเนิ น
กิ จกรรมทางการเมื องได้เลย ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง และเป็ นตัวประสานระหว่า งพรรคการเมื องกับ
ประชาชนได้เลย นัน่ เป็ นเพราะสาขาพรรคยังไม่มีความเข้มแข็งมากพอที่จะเป็ นแกนนําในการจัด
กิจกรรมให้กบั ประชาชนในพื้นที่ได้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ยังต้องอาศัยสํานักงานใหญ่ดาํ เนิ นการใน
ทุกเรื่ อง
ในประเด็ น ประโยชน์ ข องการจัด กิ จ กรรมการให้ค วามรู้ ท างการเมื อ งแก่ ส มาชิ ก และ
ประชาชนทัว่ ไป ว่า ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากกิ จกรรมหรื อไม่ ได้รับความรู้ ท างการเมื อง
หรื อไม่น้ นั เป็ นเรื่ องที่ตรวจสอบได้ยาก ซึ่ งฝ่ ายติดตามผลของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ก็ไม่ได้ประเมินผลในประเด็นนี้ เช่ นกัน โดยพนักงานการเลือกตั้ง ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการติดตาม
ผลการใช้จ่ายเงิ นกองทุนฯ ว่า “กกต. เรามีหน้าที่ตรวจสอบว่าพรรคได้จ่ายเงินไปจริ งหรื อไม่ โดย
ตรวจจากใบเสร็ จ ที่ พ รรคส่ ง มา กิ จ กรรมในต่ า งจัง หวัด ก็ จ ะมี เ จ้า หน้า ที่ กกต. จัง หวัด ไปร่ ว ม
สังเกตการณ์ แล้วก็จะรายงานผลมาว่า ได้จดั กิ จกรรมไปตามโครงการที่ เสนอขอเงิ นมาหรื อไม่
เป็ นไปตามกําหนดการที่แจ้งมาหรื อไม่ เราจะตรวจดูวา่ เงินได้ถูกจ่ายออกไปจริ งหรื อไม่ ถูกต้องตาม
รายงานหรื อไม่ เราไม่ได้มีหน้าที่ไปดูเนื้ อหาสาระของกิจกรรมว่า การอบรมนั้นมีเนื้ อหาอะไร คน
เข้า ร่ วมได้ค วามรู ้ หรื อไม่ เรามี หน้า ที่ตรวจดู เรื่ องเงิ นเป็ นหลัก ว่าได้จ่า ยไปจริ ง หรื อไม่ เท่า นั้น”
(ปรี ดา ขวัญเมือง, สั มภาษณ์ , 30 เมษายน 2556)
การติดตามผลการจัดพิมพ์วารสารของพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกับการติดตามผลการจัด
อบรมสั ม มนาของพรรค พนัก งานการเลื อ กตั้ง กล่ า วว่า “สํา หรั บ วารสารนั้น เราก็ ไ ม่ ไ ด้ดู ใ น
รายละเอียดเนื้ อหาสาระที่พิมพ์ลงไป แต่เราตรวจดูว่า วารสารที่พิมพ์น้ ันต้องมีรูปแบบตามที่เรา
กํา หนด เช่ น ต้องระบุ ว่า ได้รั บ การสนับ สนุ น จากกองทุ น ฯ” (ปรี ดา ขวัญเมื อง, สั ม ภาษณ์ , 30
เมษายน 2556)
โดยสรุ ปแล้ว แม้ว่าพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรคจะมีการจัด
กิ จกรรมในการให้ค วามรู ้ ท างการเมื องแก่ ส มาชิ ก และประชาชนทัว่ ไป แต่ เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ
ระยะเวลาที่ จดั ตั้ง พรรคมาเป็ นเวลานานนั้น การดํา เนิ นกิ จกรรมนี้ ย งั ถื อว่า น้อยมาก ไม่ มี ค วาม
ต่ อ เนื่ อ ง กิ จ กรรมที่ ด ํา เนิ น การก็ ไ ม่ ห ลากหลาย เป็ นรู ป แบบเดิ ม ๆ และที่ สํ า คัญ คื อ ไม่ ไ ด้ใ ห้
ความสําคัญกับกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการมากพอ เมื่อได้รับเงินมาก็ดาํ เนินการให้เสร็ จๆ ไปตามระเบียบ
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ที่ ก าํ หนดมา โดยไม่ ไ ด้ค าํ นึ ง ถึ ง ผลลัพ ธ์ ของกิ จ กรรมที่ ท าํ ว่า พรรคจะได้ป ระโยชน์อะไร และ
ประชาชนที่เข้าร่ วมจะได้ประโยชน์อะไร อีกทั้งการดําเนินกิจกรรมนี้ก็ไม่สามารถพัฒนาสาขาพรรค
ให้เป็ นตัวแทนในการดําเนินกิจกรรมของพรรคได้เลย

กล่าวโดยสรุ ป จากเจตนารมณ์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่ตอ้ งการให้พรรค
การเมื องมีความมัน่ คง เข้มแข็ง และสามารถดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่ อง ไม่ใช่
เฉพาะในช่ วงการเลื อกตั้งเท่านั้น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมของพรรค
การเมื อ ง เพื่ อ เป็ นการสร้ า งให้ พ รรคได้รั บ ความนิ ย ม ความศรั ท ธา และมี ฐ านสนับ สนุ น จาก
ประชาชนในระยะยาวนั้น จากการศึกษาพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรค
จะเห็นว่า ทั้ง 4 พรรคยังไม่สามารถใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการดําเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ของพรรคได้ตามเจตนารมณ์ของกองทุนฯ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม
ทางการเมืองมาสิ บกว่าปี ของพรรคการเมืองทั้ง 4 พรรคนั้น ยังไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบั
พรรคและสาขาพรรคได้ ทําให้สาขาพรรคไม่สามารถเป็ นตัวแทนพรรคในการดําเนิ นกิจกรรมทาง
การเมืองกับประชาชนในพื้นที่ได้ พรรคยังไม่สามารถพัฒนาพรรคให้ได้รับความนิ ยม และสร้าง
ฐานสนับ สนุ นจากประชาชนได้ท้ งั ในช่ วงที่มี การเลื อกตั้ง และไม่ มีการเลื อกตั้ง พรรคไม่มี การ
ดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่ อง กิจกรรมต่างๆ เป็ นการวางแผนเป็ นรายปี เพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ไม่มีการวางแผนในระยะยาวเพื่อให้กิจกรรมมี
ความต่อเนื่องเลย

หากพิจารณาบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง เฉพาะบทบาทหน้าที่ที่พรรคการเมืองที่ไม่มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจะกระทํา ได้ นั่นคื อบทบาทที่ไ ม่ไ ด้อยู่ใ นสภา โดยพรรคการเมื องใน
ระบอบประชาธิ ปไตยควรมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน สรรหา
บุคคลมาเป็ นสมาชิกพรรคและคัดสรรตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง และรณรงค์ให้ประชาชน
สนับสนุนพรรค พรรคการเมืองต้องคอยรวบรวมปั ญหาและความต้องการต่างๆ ของประชาชนเพื่อ
เสนอให้เกิดเป็ นนโยบายต่อไป ต้องประสานประโยชน์ให้กบั กลุ่มต่างๆ ได้อย่างเป็ นธรรม และต้อง
สร้ า งบุ ค คลให้เป็ นผูน้ ําทางการเมื องได้ นอกจากนี้ พรรคการเมืองต้องทํา หน้า ที่ ในการเชื่ อมต่อ
ระหว่างพรรคกับสาขาพรรคได้ดว้ ย
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สําหรับพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรก็ควรจะทําหน้าที่ของพรรคการเมือง
ตลอดเวลาด้วย บทบาทของพรรคการเมืองที่เห็นได้จากกิจกรรมทางการเมืองที่พรรคดําเนินการมา
ตลอดระยะเวลาสิ บกว่าปี นั้น เป็ นบทบาทในการให้ความรู้ ทางการเมืองแก่ ประชาชน แต่พรรค
การเมืองเหล่านี้ยงั ไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ยังไม่ค่อยคํานึ งถึงผลลัพธ์ของการ
ดําเนินการ เป็ นเพียงการดําเนินการไปตามกฎหมายเท่านั้น และบทบาทในการสรรหาบุคคลมาเป็ น
สมาชิ กพรรคและคัดสรรตัวแทนพรรคลงสมัครรั บเลื อกตั้ง และรณรงค์ให้ประชาชนสนับสนุ น
พรรค ซึ่ งพรรคการเมืองไม่ค่อยมีบทบาทในด้านนี้ เท่าใดนัก การคัดสรรผูส้ มัครรับเลือกตั้งก็ไม่มี
หลักเกณฑ์ ใครอยากสมัครลงก็ได้ การส่ งผูส้ มัครก็เพียงไม่กี่คน และก็ส่งผูส้ มัครเป็ นบางครั้ง ไม่
ต่อเนื่อง ส่ วนการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งนั้นแทบจะไม่มีให้เห็นเลย
สําหรับบทบาทหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างพรรคกับสาขาพรรคนั้นก็ไม่เกิดขึ้น เนื่ องจาก
พรรคการเมืองเหล่านี้ ยงั มีสาขาพรรคที่ไม่เข้มแข็งพอ ไม่สามารถดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองได้
การติดต่อประสานงานกันระหว่างพรรคกับสาขาพรรคจึงเป็ นเพียงการติดต่อเรื่ องงบประมาณ และ
รายงานการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น ส่ วนบทบาทในด้านอื่นๆ
อย่างการรวบรวมปั ญหาและความต้องการต่างๆ ของประชาชนเพื่อเสนอให้เกิดเป็ นนโยบายต่อไป
การประสานประโยชน์ให้กบั กลุ่มต่างๆ ได้อย่างเป็ นธรรม และการสร้ างบุคคลให้เป็ นผูน้ าํ ทาง
การเมืองนั้น พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเหล่านี้ยงั ไม่แสดงบทบาทเหล่านี้ ให้เห็น
ได้เลย

ตารางที่ 13 สรุ ปกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรกับบทบาทพรรคการเมืองและเจตนารมณ์ของกองทุนฯ
บทบาทของพรรคการเมือง
- บทบาทในการให้ความรู ้ ทางการ
เมืองแก่ประชาชน
- สรรหาบุคคลมาเป็ นสมาชิ กพรรค
และคัดสรรตัวแทนพรรคลงสมัค ร
รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง แ ล ะ ร ณ ร ง ค์ ใ ห้
ประชาชนสนับสนุนพรรค
- รวบรวมปั ญหาและความต้องการ
ต่ า งๆ ของประชาชนเพื่ อ เสนอให้
เกิดเป็ นนโยบายต่อไป
- ประสานประโยชน์ ใ ห้ก ับ กลุ่ ม
ต่างๆ ได้อย่างเป็ นธรรม
- สร้ า งบุ ค คลให้ เ ป็ นผู ้นํา ทาง
การเมืองได้
- ทําหน้าที่ในการเชื่ อมต่อระหว่าง
พรรคกับสาขาพรรคได้ดว้ ย

กิจกรรมของพรรคการเมืองทีไ่ ม่ มี ส.ส.
- พรรคไม่สามารถดําเนินการเพื่อบริ หารพรรคให้เข้มแข็งได้ สํานักงาน
ยังไม่มีความเหมาะสม เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ การดําเนิ นงาน
เป็ นไปเพียงเพื่อให้ถูกต้องตามที่ กม. กําหนด
- ไม่สามารถจัดตั้งสาขาให้เข้มแข็งได้ สํานักงานสาขาไม่มนั่ คงถาวร
เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา ไม่เหมาะกับการดํา เนิ นกิ จกรรม การจัดตั้ง
สาขาพรรคอย่างเร่ งรี บเพื่อต้องการเงินสนับสนุน
- ไม่สามารถดําเนิ นกิจกรรมให้ประชาชนสนับสนุ นพรรคได้ การหา
สมาชิกเพิ่มนึกถึงแต่เงินสนับสนุน กิจกรรมที่ให้สมาชิกและประชาชน
มีส่วนร่ วมกับพรรคยัง ไม่ชัดเจน ไม่ช่วยให้ส มาชิ กและประชาชนมี
ส่ วนร่ วมกับพรรคมากพอที่จะสนับสนุนพรรคได้
- ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ส่ งเพียงไม่กี่คน
และส่ งเป็ นบางครั้ง และก็ไม่มีการรณรงค์หาเสี ยงเลือกตั้งด้วย
- การให้ความรู ้แก่สมาชิกและประชาชนยังน้อยมาก ไม่มีความต่อเนื่อง
กิจกรรมไม่หลากหลาย ดําเนิ นการให้เสร็ จๆไปตามระเบียบที่กาํ หนด
มา ไม่ได้คาํ นึงถึงผลลัพธ์ของกิจกรรม กิจกรรมก็ไม่พฒั นาสาขาให้เป็ น
ตัวแทนดําเนินกิจกรรมของพรรคได้
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เจตนารมณ์ของกองทุนฯ
- ให้พรรคการเมืองมีการบริ หารงานที่เข้มแข็ง
- ให้พรรคการเมืองมีการจัดตั้งองค์กรของ
สาขาพรรค มี ก ารกํา หนดภารกิ จ บทบาท
หน้าที่ของสาขาพรรคที่ชดั เจน
- ให้พรรคการเมืองสามารถพัฒนาไปสู่ การ
เ ป็ น พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ป ว ง ช น โ ด ย
ประชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น
กิจกรรมของพรรคการเมืองได้อย่างแท้จริ ง
- ให้พ รรคการเมื องสามารถส่ ง สมาชิ ก ลง
สมัครรับเลือกตั้ง และมีกิจกรรมการหาเสี ยง
เลื อ กตั้ง จนได้รั บ เลื อ กตั้ง เป็ นผู้แ ทนของ
ประชาชน
- ให้พรรคการเมืองมีบทบาทในการให้ความรู้
ทางการเมืองแก่สมาชิ กและประชาชนทัว่ ไป
ได้อ ย่า งกว้า งขวาง โดยผ่า นการดํา เนิ น การ
ของสาขาพรรค
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การดํารงอยู่ของพรรคการเมืองทีไ่ ม่ มสี มาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีศ่ ึกษา
จากการศึก ษาการจัดตั้งพรรคการเมื องที่ ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้ง 4 พรรคแล้ว
พบว่า จุดเริ่ มต้นของทั้ง 4 พรรคเกิดขึ้นจากตัวบุคคลทั้งสิ้ น พรรคคนขอปลดหนี้ พรรคกสิ กรไทย
และพรรคชีวติ ที่ดีกว่า เกิดขึ้นจากความคิดของตัวผูก้ ่อตั้งพรรคที่ตอ้ งการแก้ไขปั ญหาของประชาชน
ระดับรากหญ้า ทั้งคนจน และแรงงาน เพื่อให้อยู่ดีกินดี ข้ ึน ส่ วนพรรคสยามนั้นเกิ ดขึ้นจากความ
อยากมีส่วนร่ วมทางการเมืองของผูก้ ่อตั้ง ไม่ได้มีอุดมการณ์ในการจัดตั้งพรรคที่ชดั เจนเหมือนพรรค
อื่น แต่สําหรับการดํารงอยูข่ องพรรคการเมืองแล้ว ทั้ง 4 พรรคเห็นพ้องไปทางเดียวกันว่า เงินเป็ น
ปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้พรรคดํารงอยูไ่ ด้ และเป็ นส่ วนสําคัญที่จะทําให้พรรคประสบความสําเร็ จได้
พรรคคนขอปลดหนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมาโดย
ตลอดตั้ง แต่ จ ัด ตั้ง พรรคขึ้ น มา โดยจํา นวนสาขาและสมาชิ ก พรรคได้ถู ก นํา มาคิ ด คํา นวณเงิ น
สนับสนุ นจากกองทุนฯที่พรรคจะได้รับ ทําให้พรรคคนขอปลดหนี้ มีการเพิ่มจํานวนสมาชิ กและ
สาขาพรรคจํานวนมาก แต่ปัจจุบนั เมื่อหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุ นเปลี่ ยนไป พรรคคนขอ
ปลดหนี้ ก็ไม่ได้เพิ่มจํานวนสมาชิ กและสาขาพรรคเลย ดังที่นายอภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา นาย
ทะเบียนพรรคได้กล่ าวไว้ว่า “...แต่ก่อนมีสาขาเยอะก็จะมีเงินสนับสนุ นเยอะ แต่ปัจจุบนั มีเยอะก็
ไม่ได้เงิ นแล้ว เพราะกฎหมายปั จจุบนั กําหนดหนึ่ งภาคตองมีหนึ่ งสาขา ก็ไม่มีความจําเป็ นต้องตั้ง
หลายสาขา...” (อภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ , 22 สิ งหาคม 2555)
นอกจากนี้ นายอภิชาติวรวิทย์ ได้กล่าวอีกตอนหนึ่ งว่า “...ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรเงิน ทําให้พรรคเราได้เงินน้อยลง ก็ทาํ ให้กิจกรรมที่ทาํ น้อยลง เพราะเงินที่เราใช้ทาํ กิจกรรม
มาจากกองทุนฯ ถ้าได้นอ้ ยก็ทาํ น้อย เพราะเราไม่มีเงินมากพอ ถ้าทํากิจกรรมมาก มันก็เข้าเนื้อตัวเอง
ค่าใช้จ่ายมันเยอะ ถ้าไม่ได้เงิ นจากกองทุนฯ ก็คงไม่ได้จดั กิ จกรรม” และยังกล่ าวอีกตอนว่า “ถ้ า
กกต. ยังสนับสนุนเราก็ยงั อยู่ต่อไป แต่ถา้ อนาคต กกต. ไม่สนับสนุนก็ตอ้ งว่ากันอีกทีวา่ จะทํายังไง”
(อภิชาติวรวิทย์ ศรี อารวงศา, สั มภาษณ์ , 22 สิ งหาคม 2555)
จากการศึกษานั้นแสดงให้เห็นว่า เงินเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการดํารงอยูข่ องพรรคคนขอปลดหนี้
ถ้าไม่มีเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พรรคก็อาจจะอยู่ไม่ได้ ในช่ วงที่
จํานวนสมาชิ กและสาขาพรรคส่ ง ผลต่อจํา นวนเงิ นที่ จะได้รับ จากกองทุ นฯ พรรคก็เพิ่ม จํา นวน
สมาชิกและสาขาพรรคเพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนมากขึ้น
พรรคกสิ กรไทยนั้น นอกจากมีอุดมการณ์ในการจัดตั้งพรรคแล้ว เงินสนับสนุ นจากกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมื องก็ เป็ นส่ วนสํา คัญในการจัดตั้งพรรคขึ้ นมา โดยนายจํา ลอง ดํา สิ ม
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หัวหน้าพรรค กล่ าวไว้ตอนหนึ่ งว่า “...พอมาปี 2541 มี พรบ.พรรคการเมืองฉบับใหม่ ผมก็มาตั้ง
พรรค เพราะมันมีเงินอุดหนุ นให้ พรรค...” นอกจากนี้ พรรคยังให้ความสนใจกับจํานวนสมาชิ ก
พรรคเพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนมากขึ้นด้วย โดยนายจําลองได้กล่าวไว้ในการหาสมาชิกเพิ่มว่า “...
แต่ก่อนพรรคกสิ กรไทยมีสมาชิ กหลายหมื่นคน เพราะตอนนั้นเขากําหนดให้เอาจํานวนสมาชิกไป
หารเอาเงินกองทุนได้...” (จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์ , 19 กันยายน 2555)
สําหรับการขอรับเงิ นสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคกสิ กร
ไทย ก็มีการเสนอโครงการตามแผนงานเพื่อขอรับเงินสนับสนุ นทุกปี แต่ละปี ก็ขอรับเงินสนับสนุน
ไปหลายโครงการ แต่ในบางปี เมื่อได้รับเงินมาแล้วก็ไม่ได้ดาํ เนินการหลายโครงการ ทําให้ตอ้ งคืน
เงินกองทุนฯ นายจําลอง ดําสิ ม ได้กล่าวว่า “...เมื่อเสนอโครงการไปแล้ว ก็ตอ้ งทําตามนั้น ถ้าไม่ทาํ ก็
ต้องคื นเงิ นไป ...ถ้า มี เงิ นให้เราก็ท าํ ไม่มี เงิ นให้เราก็ไ ม่ทาํ ...” แสดงให้เห็ นว่า พรรคจะขอเงิ น
สนับสนุ นจากกองทุนฯ ไปก่อน แล้วจึงจะหากิจกรรมดําเนินการในภายหลัง อย่างเช่นกรณี การจัด
อบรมสัมมนา ที่พรรคเสนอโครงการขอรับเงินไป เมื่อได้รับเงินมา ก็ตอ้ งจัดการอบรม จึงไปหาคน
มาเข้าร่ วมกิ จกรรมแล้วก็ หาวิท ยากรมาบรรยาย ซึ่ งนายจํา ลองก็ก ล่ า วถึ ง กรณี น้ ี ว่า “...มันไม่ ไ ด้
ประโยชน์หรอก เป็ นการผลาญเงินรัฐเฉยๆ...” (จําลอง ดําสิ ม, สั มภาษณ์ , 19 กันยายน 2555)
ส่ วนพรรคชีวติ ที่ดีกว่าก็มีการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ทุกปี แม้ว่าปั จจุบนั จะถูกชะลอการเบิกจ่ายเงิ นไว้ แต่พรรคก็ยงั เสนอขอรับเงิ นสนับสนุ นอยู่ และ
พรรคยังคงดําเนิ นการทุกอย่างตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ เพื่อให้พรรคมี
สิ ท ธิ ที่ จะเสนอขอรั บ เงิ นสนับ สนุ นได้ นายวรรธวริ ท ธิ์ ตันติภิรมย์ อดี ตหัวหน้า พรรค กล่ า วว่า
“พรรคผมถูกยื่นเรื่ องยุบพรรคเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็ยุบไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ทาํ อะไรผิดกฎหมาย
เราทําตามกฎทุกอย่าง เขาให้เรารายงานอะไรเราก็ทาํ เราต้องอยู่ เพื่อความถูกต้อง ...เงินที่ได้มาเป็ น
ของพรรคแล้ว ถ้าใช้จ่ายเหลือก็ตอ้ งเป็ นของพรรค ...เงินเป็ นของเราแล้ว เราก็ตอ้ งสู้ให้ได้เงินที่ถูก
ระงับกลับคืนมา” (วรรธวริ ทธิ์ ตันติภิรมย์, สั มภาษณ์ , 3 กันยายน 2555) จากการสัมภาษณ์แสดงให้
เห็นว่า พรรคชี วิตที่ดีกว่ายังคงดํารงอยูต่ ่อไป เพื่อเรี ยกร้องเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ กลับมา โดยใน
ปั จจุบนั พรรคชี วิตที่ดีกว่าแทบจะไม่มีกิจกรรมทางการเมืองใดเลย เพราะหันไปให้ความสําคัญกับ
การต่อสู ้ทางคดีความเพื่อเรี ยกร้องให้พรรคได้เงินสนับสนุ นกลับออกมาใช้จ่าย
ส่ วนพรรคสยามนั้น ได้รับเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองทุกปี
เช่นกัน แต่ถูกชะลอการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เนื่องจากจัดทํางบการเงินไม่ถูกต้อง หลังจากนั้นพรรค
สยามก็มีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองน้อยลงเรื่ อยๆ บางปี แทบไม่ได้ดาํ เนินกิจกรรมใดเลย การ
จัดประชุ มก็เป็ นเพียงการพบปะพูดคุยกันธรรมดา โดยให้เหตุผลว่าไม่มีงบประมาณ จนเมื่อปี พ.ศ.
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2551 มีการปรับเปลี่ ยนหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินสนับสนุ นพรรคการเมือง ทําให้พรรคสยาม
ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เลยตั้งแต่น้ นั มา หลังจากนั้นหัวหน้าพรรคสยามจึงตัดสิ นใจจะ
เลิ ก พรรค จึ ง ไม่ ไ ด้ร ายงานการดํา เนิ น กิ จกรรมรายปี ของพรรคให้คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
รับทราบ จนเป็ นเหตุให้พรรคสยามถูกยุบพรรคไปในที่สุด นายเพ็ชร สายพานทอง หัวหน้าพรรค
สยาม ได้กล่าวถึ งเรื่ องเงิ นว่า “เงินทุนเป็ นส่ วนสําคัญในการดําเนินงานของพรรค ถ้าไม่มีเงินทุนก็
ลําบาก มีอะไรบ้างที่ไม่ใช้เงิน ถึงจะมีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีเงิน มันก็ดาํ เนินไปไม่ได้ ถ้าไม่มี
เงินไม่ตอ้ งหวังอะไรเลย ถ้าปี ไหนไม่ได้เงินสนับสนุนเราก็ไม่ได้ทาํ กิจกรรม เพราะไม่รู้จะเอาเงินมา
จากที่ไหน แต่ถึงแม้พรรคเราจะไม่ได้เงิน แต่เราก็ตอ้ งให้พรรคเรามีความเคลื่อนไหวตลอด ไม่อยู่
เฉยๆ” (เพ็ชร สายพานทอง, สั มภาษณ์ , 23 สิ งหาคม 2555)
จากการศึกษาพบว่า การดํารงอยู่ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นเกี่ ยวข้องกับเงิ นเป็ น
ส่ วนสําคัญ โดยพรรคคนขอปลดหนี้ น้ ัน ถ้า กกต. ยังให้เงิ นสนับสนุ นพรรคอยู่ พรรคก็จะยังอยู่
ต่อไปเรื่ อยๆ ส่ วนพรรคกสิ กรไทยนั้น มีเงินจากกองทุนฯ เป็ นปัจจัยหนึ่งในการจัดตั้งพรรค และการ
ดําเนิ นกิจกรรมของพรรคก็ข้ ึนอยู่กบั เงิน ถ้ามีเงินให้ก็ทาํ กิจกรรมได้ ถ้าไม่มีเงินให้ก็ไม่ทาํ กิจกรรม
ส่ วนพรรคชี วิตที่ ดีก ว่า นั้นถู ก ชะลอการเบิ ก จ่า ยเงิ นสนับ สนุ น แต่ก็ ย งั ดํา รงพรรคอยู่ต่อไป เพื่ อ
ฟ้ องร้ องให้ได้รับเงินกองทุนฯ ที่พรรคได้รับกลับคืนมา และสําหรับพรรคสยามนั้น เมื่อไม่ได้รับ
เงินสนับสนุนก็ตดั สิ นใจเลิกพรรคไปในที่สุด
โดยสรุ ป แล้ว พรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี ส มาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรทุ ก พรรคที่ ศึ ก ษาได้ใ ห้
ความสําคัญกับเงินเป็ นอย่างมาก เห็นพ้องกันว่าเงินเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้พรรคดําเนินต่อไปได้
และก็เป็ นส่ วนสําคัญที่จะทําให้พรรคประสบความสําเร็ จได้ ถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถดําเนิ นกิจกรรม
ได้ และพรรคการเมืองเหล่านี้ ไม่มีเงินทุน ต้องอาศัยเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็ น
หลักในการดําเนิ นงาน ถ้าไม่ได้รับเงิ นสนับสนุ นจากกองทุนฯ ก็ไม่สามารถดําเนิ นกิ จกรรมทาง
การเมืองใดๆ ได้เลย แต่จากการศึกษาการดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ผา่ นมา
ตลอดระยะเวลาสิ บ กว่า ปี พรรคการเมื องไม่ ไ ด้ใ ห้ค วามสํา คัญกับ การดํา เนิ นกิ จ กรรมมากนัก
กิจกรรมที่ดาํ เนินการไปเป็ นเหมือนการใช้เงินที่ได้รับมาให้หมดไปเฉยๆ ไม่ได้คาํ นึงถึงประโยชน์ที่
จะได้รับเลย และเงิ นกองทุ นฯ ที่ ขอรับการจัดสรรกันไปทุกปี ก็ไม่สามารถนําไปใช้จ่ายให้พรรค
ประสบความสําเร็ จได้เลย การดํารงอยูข่ องพรรคการเมืองเหล่านี้จึงเป็ นการอยูเ่ พื่อต้องการเงินจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ถ้าไม่มีเงินสนับสนุนให้ก็คงจะไม่ดาํ รงอยูต่ ่อไป

บทที่ 6
ทางขนานระหว่ างเจตนารมณ์ ของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมืองกับ
ความเป็ นจริง: บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การวิ จยั นี้ เป็ นศึ ก ษาเจตนารมณ์ ข องกองทุ นเพื่ อการพัฒ นาพรรคการเมื อ ง รวมถึ ง การ
จัดสรรเงิ นและการตรวจสอบการใช้เงิ น ของกองทุ น เพื่อการพัฒ นาพรรคการเมื อ ง และศึ ก ษา
บทบาทและการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ใน
ส่ วนที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั คือข้อมูลจาก
เอกสารและข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ โดยประชากรในการวิจ ัย เป็ นพรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรที่จดั ตั้งมานานกว่า 10 ปี อันได้แก่ พรรคคนขอปลดหนี้ พรรคกสิ กรไทย
พรรคชีวติ ที่ดีกว่า และพรรคสยาม

สมมติฐานกับผลการวิจัย
ในบทที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั สมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ไว้ 2 ประการ ดังต่อไปนี้
1. พรรคการเมืองทีไ่ ม่ มีสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่ได้ จดทะเบียนกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมานานแล้ วนั้น ยังคงดํารงอยู่เพื่อต้ องการเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เพราะพรรคการเมื องเหล่ า นี้จั ด ตั้ งขึ้น ตามพระราชบั ญญัติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2541 ซึ่ งมีการจัดสรรเงินสนับสนุนจากภาครั ฐให้ แก่ พรรคการเมืองทุกพรรค ทําให้
พรรคเหล่ านีไ้ ด้ รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐไปเป็ นจํานวนมาก
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ดังนี้
การดํารงอยู่ของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้น จากการศึกษาพบว่า
จุดเริ่ มต้นของพรรคการเมืองเกิดขึ้นจากตัวบุคคลทั้งสิ้ น เกิดขึ้นจากความคิดของตัวผูก้ ่อตั้งพรรคที่
ต้องการแก้ไขปั ญหาของประชาชนระดับรากหญ้า ทั้งคนจน และแรงงาน เพื่อให้อยูด่ ีกินดีข้ ึน และ
ความอยากมี ส่ วนร่ วมทางการเมื องของผูก้ ่ อตั้ง เมื่ อมี ก ารจัดตั้ง พรรคขึ้นมาแล้ว เริ่ ม แรกพรรค
การเมื องก็ใ ช้เงิ นส่ วนตัวเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการดําเนิ นการก่ อน และเมื่ อได้รับเงิ นสนับ สนุ นจาก
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กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองก็จะใช้เงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็ นหลัก
ในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของพรรค โดยทุกพรรคไม่ได้ขวนขวาย
ที่จะแสวงหาแหล่งเงิ นทุ นอื่น หรื อไม่ได้ริเริ่ มที่จะเก็บเงินบํารุ งพรรคจากสมาชิ กพรรคเลย ทําให้
การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ของพรรคถูกจํากัดลงด้วยเงินทุนที่ได้รับอย่างจํากัด
พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทุกพรรคเห็นพ้องกันว่า เงินเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่จะทําให้พรรคดําเนินต่อไปได้และก็เป็ นส่ วนสําคัญที่จะทําให้พรรคประสบความสําเร็ จได้ ถ้าไม่มี
เงิ นก็ไม่สามารถดําเนิ นกิ จกรรมได้ และพรรคการเมืองไม่มีเงินทุน ต้องอาศัยเงินกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองเป็ นหลักเท่านั้น ถ้าไม่ได้รับเงินสนับสนุ นจากกองทุนฯ ก็ไม่สามารถดําเนิ น
กิ จกรรมทางการเมื องใดๆ ได้เลย แต่จากการศึ ก ษาการใช้จ่า ยเงิ นกองทุ นเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองในการดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาสิ บกว่าปี พรรคการเมือง
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมมากนัก กิจกรรมที่ดาํ เนิ นการไปเป็ นเหมือนการใช้เงินที่
ได้รับมาให้หมดไปเฉยๆ ไม่ได้คาํ นึ งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเลย และเงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรกันไปทุกปี ก็ไม่สามารถนําไปใช้จ่ายให้พรรคประสบ
ความสําเร็ จได้เลย การดํารงอยูข่ องพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจึงเป็ นการดํารง
อยูเ่ พื่อต้องการเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

2. การใช้ จ่า ยเงินสนับ สนุ นจากภาครั ฐในการดํา เนินกิจ กรรมทางการเมือ งของพรรค
การเมืองที่ไม่ มีสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรนั้น ไม่ มีกิจกรรมที่เห็นเป็ นรู ปธรรมชั ดเจน ไม่ สามารถ
บรรลุผลตามแผนงาน ไม่ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และไม่
เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาระบบพรรคการเมืองและประชาธิปไตยไทย
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ดังนี้
จากการศึกษาเจตนารมณ์ ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองพบว่า กองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองมีเจตนารมณ์ ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พรรคการเมืองมีความมัน่ คง
เข้มแข็ง และสามารถดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการดําเนิ นกิจกรรมของพรรคการเมือง เพื่อเป็ นการสร้างให้พรรคได้รับความนิยม ความศรัทธา
และมี ฐ านสนับ สนุ น จากประชาชนในระยะยาว โดยกองทุ น เพื่ อ การพัฒ นาพรรคการเมื อ งมี
เจตนารมณ์หรื อความมุ่งหมายต่อพรรคการเมืองสรุ ปได้ดงั นี้
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1. ให้พรรคการเมืองมีการบริ หารงานที่เข้มแข็ง และสามารถทําหน้าที่ของพรรคการเมือง
ได้อย่างกว้างขวางขึ้น
2. ให้พรรคการเมืองมีการจัดตั้งองค์กรของสาขาพรรค มีการกําหนดภารกิจ บทบาท หน้าที่
ของสาขาพรรคที่ ชัดเจน สาขาพรรคสามารถเป็ นตัวแทนของพรรคในการดําเนิ นกิ จกรรมทาง
การเมือง
3. ให้พรรคการเมืองสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นพรรคการเมืองของปวงชน โดยประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองได้อย่างแท้จริ ง
4. ให้พรรคการเมืองสามารถส่ งสมาชิ กลงสมัครรับเลื อกตั้ง และมีกิจกรรมการหาเสี ยง
เลือกตั้ง จนได้รับคะแนนเสี ยงจากประชาชนมากเพียงพอที่จะทําให้สมาชิ กพรรคได้รับเลือกตั้งเป็ น
ผูแ้ ทนของประชาชน
5. ให้พรรคการเมืองขยายบทบาทในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชน
ทัว่ ไปได้อย่างกว้างขวาง โดยผ่านการดําเนินการของสาขาพรรค
การศึกษาการใช้จ่ายเงิ นกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองพบว่า พรรคการเมืองที่ไม่มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่สามารถนําเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมา
ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้ โดยการบริ หารพรรค ก็เป็ นเพียงการนําเงิน
มาใช้จ่ายค่าเช่าสํานักงาน และค่าจ้างบุคลากรเท่านั้น บางพรรคก็ไม่ได้มีการบริ หารพรรคไปในทาง
ที่ดี คือ สํานักงานใหญ่ของพรรคอยู่รวมกับที่อยู่อาศัย ไม่มีความเหมาะสมกับการดําเนิ นกิจกรรม
ทางการเมืองเลย ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานประจําให้แก่พรรค บางพรรคก็มีเจ้าหน้าที่เพียงหนึ่ งหรื อ
สองคนเท่านั้น ซึ่ ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นเจ้าหน้า ที่ด้านบัญชี ที่ จะต้องทําบัญชี รายงานคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรค การบริ หารพรรคให้มี
ความเข้มแข็งจึง เป็ นไปได้ยาก เพราะแค่เพียงศูนย์กลางของพรรคอย่างสํานัก งานใหญ่ก็ยงั ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
การจัดกิจกรรมในการส่ งเสริ มและให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปของพรรคนั้น
จากการศึกษาพบว่า พรรคที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรยังไม่สามารถกระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในทางการเมื องได้ม าก การจัดกิ จกรรมของพรรคจะเน้นที่ แกนนํา พรรคเป็ นหลัก และให้
ความสําคัญกับการหาผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมให้ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด เพื่อความถูกต้องตาม
ระเบียบเท่านั้น ส่ วนใหญ่กิจกรรมที่จดั จะดําเนิ นการโดยสํานักงานใหญ่เป็ นหลัก ส่ วนกิ จกรรม
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ระดับสาขาพรรคนั้นก็ยงั ไม่มีการดําเนิ นกิ จกรรมที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน การจัดอบรมสัมมนาเป็ น
กิ จกรรมที่ ทุ ก พรรคจัดทํา เป็ นโครงการและขอเงิ นสนับ สนุ นจากกองทุ น เพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองทุกปี ซึ่ งการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ส่ วนใหญ่จะจัดไม่ใหญ่มาก เพราะมีงบประมาณจํากัด
เป็ นเหมื อนการประชุ ม ใหญ่ มี แกนนํา พรรคมาชี้ แจง หรื อมี การเชิ ญวิท ยากรมาบรรยายเท่า นั้น
สมาชิกพรรคเป็ นเพียงผูเ้ ข้าร่ วม ไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากนัก
นอกจากนี้ ทุกพรรคยังมีกิจกรรมการให้ความรู้ แก่สมาชิ กและประชาชนอีกอย่างคือการ
พิมพ์วารสารนโยบายพรรคเพื่อแจกจ่ายแก่สมาชิก ซึ่ งบางพรรคมีการจัดพิมพ์ทุกปี รวมแล้วหลาย
แสนเล่ม เพราะเป็ นกิจกรรมที่ดาํ เนินการได้ง่ายกว่ากิจกรรมอื่นๆ และกองทุนฯก็มีเงินสนับสนุนใน
ส่ วนนี้ให้ ทุกพรรคจึงมีโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนส่ วนนี้มาใช้แทบทุกปี ซึ่ งเนื้ อหาสาระภายใน
วารสารของพรรคก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กบั ประชาชนมากเท่ากับประโยชน์ของพรรค เพราะเนื้ อหา
เป็ นการประชาสัมพันธ์พรรคมากกว่าการให้ความรู ้ทางการเมือง
จากการศึกษาเห็ นได้ว่า แผนงานและโครงการส่ วนใหญ่ของพรรคการเมืองที่ขอรับเงิ น
สนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมื องจะระบุไว้อย่างกว้างๆ ไม่มีการวางแผนการ
ดําเนิ นการในระยะยาว ส่ วนใหญ่จะทําโครงการเป็ นรายปี จึงไม่เกิดการพัฒนาความต่อเนื่ องของ
โครงการ ทําให้ผลที่ออกมาไม่ค่อยเกิดประโยชน์ข้ ึนเลย
การบริ หารสาขาและการหาสมาชิกเพิ่มของพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ก็ไม่สามารถพัฒนาพรรคการเมืองให้เข้มแข็งได้ เพราะสาขาพรรคไม่มงั่ คงถาวร มีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลา และสถานที่ต้ งั สาขาพรรคส่ วนใหญ่ก็เป็ นที่เดียวกันกับที่อยู่อาศัยของสมาชิกพรรค จึง
ไม่มีการบริ หารจัดการที่เป็ นสัดส่ วนและเหมาะสม ทุกพรรคมีการยุบเลิกไปของสาขาพรรค เพราะ
มีปัญหาทางการเงิ น การจัดทําบัญชี และการดูแล อีกทั้งพรรคยังไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้
สาขาพรรคโดยการให้เป็ นตัวแทนในการดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองของพรรคได้ กิ จกรรมทุก
อย่างสํานักงานใหญ่ จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ กิ จกรรมในระดับสาขาพรรคจึ งไม่ เกิ ดขึ้ น ส่ วนการหา
สมาชิ กเพิ่มนั้น ทุกพรรคไม่มีการแสวงหาสมาชิ กพรรค เพื่อมาเป็ นฐานสนับสนุ นพรรคเพิ่ม เมื่อ
พรรคสามารถหาสมาชิกได้ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดแล้ว นัน่ คือต้องมากกว่าห้าพันคน ถือ
ว่าเป็ นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์แล้ว พรรคก็จะไม่สนใจที่จะหาสมาชิ กเพิ่มอีก เพราะพรรคเห็ นว่า
การมีสมาชิ กจํานวนมากจะเกิ ดปั ญหายุ่งยากในเรื่ องของเอกสาร และการมีจาํ นวนมากก็ไม่เกิ ด
ประโยชน์อะไร ไม่ได้รับเงินสนับสนุนมากขึ้น ทุกพรรคจึงไม่ได้จดั กิจกรรมที่เน้นการเพิ่มสมาชิก
พรรคเลย
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ในด้านบทบาทของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ซึ่ งกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ก็มีเงินสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการหาเสี ยงเลือกตั้งให้กบั พรรคการเมืองด้วย แต่จากการศึกษาพบว่า
พรรคการเมื อ งไม่ ค่ อ ยให้ ค วามสํ า คัญ กับ การส่ ง ผู ้ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า ไม่ มี
งบประมาณเพียงพอ ถ้าสมาชิ กพรรคต้องการจะลงสมัครก็ตอ้ งออกค่า ใช้จ่ายเอง ยกเว้นในการ
เลื อกตั้งปี 2554 ที่ทุกพรรคส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง เพราะตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองฉบับใหม่น้ นั กําหนดเงื่อนไขว่า ถ้าพรรคการเมืองไม่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งทัว่ ไปก็
จะไม่สามารถเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้ ทําให้
ทุกพรรคต้องส่ งผูส้ มัครเพื่อจะได้มีสิทธิ ขอรับเงินสนับสนุนพรรค แต่เมื่อส่ งผูส้ มัครรับเลือกตั้งแล้ว
ก็ไม่ได้มีการหาเสี ยงเลือกตั้งเลย พรรคเหล่านี้จึงไม่ได้มีบทบาทในการสรรหาบุคคลมาเป็ นสมาชิ ก
พรรคและคัดสรรตัวแทนของพรรคเพื่อลงสมัค รรับเลื อกตั้ง อี กทั้งยังไม่ มีบทบาทในการระดม
สรรพกําลังทางการเมืองในการรวบรวมพลังเสี ยงประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งให้มาสนับสนุนพรรค
การเมืองของตนเพื่อให้เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้
ดัง นั้ น พรรคการเมื อ งที่ ไ ม่ มี ส มาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรยัง ใช้ จ่ า ยเงิ น ไม่ เ ป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จึงไม่เกิดการพัฒนาตามเจตนารมณ์ ของ
กองทุนฯ ที่มุ่งหวังไว้ได้ รวมทั้งยังไม่ได้แสดงบทบาทของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย
ที่ควรจะเป็ น ทําให้พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรยังขาดความเข้มแข็ง แม้ว่าจะ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในหลายๆ ด้านเป็ นเวลาต่อเนื่องนับสิ บปี ก็ตาม แต่พรรคการเมืองเหล่านี้
ก็ยงั ไม่ สามารถพัฒนาศักยภาพของพรรคให้เป็ นสถาบันทางการเมืองที่ มีค วามเข้มแข็ง พอที่จะ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเองได้

ทางขนานระหว่ างเจตนารมณ์ ของกองทุนฯ กับความเป็ นจริง
การสนับ สนุ น ทางการเงิ น แก่ พ รรคการเมื อ งโดยรั ฐ นั้น มี ก ารดํา เนิ น การในประเทศ
ประชาธิ ปไตยหลายประเทศ แต่ละประเทศก็มีกฎหมายการสนับสนุ นการเงินแก่พรรคการเมืองที่
แตกต่างกัน การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินก็จะแตกต่างกันไปตามความต้องการ ว่า
ต้องการจะพัฒนาพรรคการเมื องของประเทศให้เป็ นเช่ นไร สําหรับกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองของไทยนั้นมีเจตนารมณ์ในการจัดสรรเงินสนับสนุ นพรรคการเมืองคือ ต้องการให้พรรค
การเมืองมีความมัน่ คง เข้มแข็ง และสามารถดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่ อง ไม่ใช่
เฉพาะในช่วงการเลื อกตั้งเท่านั้น โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมของพรรค
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การเมื อ ง เพื่ อ เป็ นการสร้ า งให้ พ รรคได้รั บ ความนิ ย ม ความศรั ท ธา และมี ฐ านสนับ สนุ น จาก
ประชาชนในระยะยาว
แต่จากการศึกษาพรรคการเมืองไทยของผูว้ ิจยั นั้น เห็นว่า ความหมายของพรรคการเมืองที่
เหมาะสมกับสภาพพรรคการเมืองไทยคือ การรวมตัวกันของบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการสมัครรับ
เลือกตั้ง และเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าไปใช้อาํ นาจในการบริ หารประเทศ โดยสภาพความเป็ นจริ ง
ของพรรคการเมืองไทยเป็ นดังต่อไปนี้ (เชาวน์วศั เสนพงศ์, 2549: 63-65 ; สดศรี สัตยธรรม, 2553:
8-10)
พรรคการเมืองไทยมีลกั ษณะเป็ นเพียงพรรคการเมืองตามกฎหมาย (Legalistic party) คือมี
การจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การรวมกลุ่มจัดตั้งพรรคเป็ นเพียงวิธีหนึ่ งที่ใช้เป็ นกลไก
เข้าสู่ อาํ นาจ โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะดําเนิ นกิจการในฐานะพรรคการเมืองอย่างแท้จริ ง และพรรค
การเมืองเหล่านี้ ก็จะสลายไป เมื่อผูน้ าํ พรรคนั้นหมดอํานาจทางการเมือง หรื อไม่เห็นความจําเป็ นที่
จะต้องใช้พรรคการเมืองอีกต่อไป หรื อเมื่อบุคคลสําคัญในพรรคเกิดความขัดแย้งกัน ก็มกั จะแยกตัว
ออกมาตั้ง พรรคการเมื อ งใหม่ ซึ่ งเมื่ อ พรรคการเมื อ งไม่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น จากการรวมกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี
อุดมการณ์ ในทํานองเดี ยวกัน ทําให้พรรคการเมืองส่ วนใหญ่ขาดเอกลักษณ์ในแนวนโยบายของ
ตนเอง และไม่อาจแยกแยะความแตกต่างในนโยบายของแต่ละพรรคได้ แม้ว่าในช่วงการหาเสี ยง
เลือกตั้ง อาจมีบางพรรคนําเสนอนโยบายการสร้างความนิยมในเรื่ องต่างๆ แต่ก็เป็ นเพียงยุทธวิธีทาง
การตลาดที่มุ่งสร้ างความนิ ยมในช่ วงสั้นๆ เพื่อต้องการคะแนนเสี ยง ไม่ใช่นโยบายหลักที่สะท้อน
ความเป็ นตัวตนของพรรคนั้นๆ อย่างแท้จริ ง
การที่พรรคการเมืองไทยมีลกั ษณะของการรวมกลุ่มกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
นโยบายและอุดมการณ์ของพรรคจึงจะถูกกําหนดขึ้นมาภายหลังจากการรวมกลุ่มกัน และมักจะเป็ น
นโยบายหรื ออุดมการณ์ ของผูน้ าํ ของพรรคเพียงไม่กี่คน ซึ่ งการรวมกลุ่ ม กันทางการเมืองที่ขาด
อุดมการณ์ ร่วมกันของพรรคการเมืองไทย จึงทําให้มีกลุ่มต่างๆ เกิ ดขึ้นมากมาย แล้วก็ลม้ เลิกหรื อ
แยกย้ายไปตั้ง กลุ่ ม ใหม่ เมื่ อผลประโยชน์หรื อความต้องการเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม พรรคการ
เมืองไทยจึงไม่มีความมัน่ คง
พรรคการเมืองไทยบางพรรคนั้น ผูจ้ ดั ตั้งไม่ได้มีเจตนาที่จะดําเนินกิจกรรมทางการเมืองใน
ฐานะพรรคการเมื องอย่างแท้จริ ง แต่จดั ตั้งพรรคด้วยเหตุจูงใจหรื อวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง เช่ น
การจัดตั้งพรรคเพื่อสถานภาพทางสังคมของหัวหน้าพรรค หรื อการจัดตั้งพรรคเพื่อมุ่งหวังที่จะ
ได้รับการจัดสรรเงิ นสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ
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ของการจัดสรรเงินที่ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้กบั พรรคการเมืองในสัดส่ วนที่เท่ากัน
ระหว่างจํานวนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร, จํานวนคะแนนเสี ยงจากบัญชี รายชื่ อ, จํานวนสมาชิ ก
พรรค และจํานวนสาขาพรรค ทําให้ในช่วงนั้นมีการจัดตั้งพรรคการเมือง และเร่ งตั้งสาขาพรรคและ
ระดมหาสมาชิกพรรคเป็ นจํานวนมาก
การบริ หารงานภายในพรรคการเมืองก็ไม่เป็ นประชาธิ ปไตย เนื่องจากอํานาจการตัดสิ นใจ
ส่ วนใหญ่ในเรื่ องต่างๆ ของพรรคมักจํากัดอยูท่ ี่ตวั บุคคลบางคน เช่น หัวหน้าพรรค ที่ปรึ กษาพรรค
หรื อกรรมการบริ หารพรรคบางคน การประชุมใหญ่พรรคเป็ นเพียงรู ปแบบพิธีการที่กระทําเพื่อให้
ครบถ้วนตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น แต่อาํ นาจในการตัดสิ นใจยังคงรวมศูนย์อยูท่ ี่ผนู้ าํ บาง
คนในพรรคเท่านั้น และในทางปฏิ บตั ิแล้วผูแ้ ทนสาขาพรรคและสมาชิ กทัว่ ไปก็มกั จะสนับสนุ น
ตามที่กรรมการบริ หารพรรคเสนอมา
การขาดความพร้ อมในปั จจัยการบริ หารของพรรคการเมือง ทั้งในเรื่ องสถานที่ดาํ เนิ นการ
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานประจํา วัสดุอุปกรณ์ และทุนดําเนินการ โดยเฉพาะในเรื่ องสถานที่ดาํ เนินการ
นัน่ คือ ที่ต้ งั ของสํานักงานใหญ่พรรค ที่พบว่าพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรส่ วน
ใหญ่ใช้บา้ นที่อยูอ่ าศัยของหัวหน้าพรรคเป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ เช่นเดียวกับกรณี สาขาพรรคที่จะ
ใช้บา้ นของประธานสาขาหรื อกรรมการสาขาเป็ นที่ต้ งั สาขาพรรคซึ่ งไม่มีความเหมาะสมในการ
ดําเนิ นการ โดยการจัดตั้งสาขาพรรคนั้นก็มกั จะเป็ นไปตามคําขอของสมาชิกพรรคในจังหวัดนั้นๆ
เพื่อที่จะได้รับเงินทุนจากพรรคมาดําเนินงานของสํานักงานสาขาพรรคเท่านั้น
นอกจากนี้พรรคการเมืองไทย โดยเฉพาะสาขาพรรคนั้น ประธานสาขาและกรรมการสาขา
พรรคส่ วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดําเนิ นกิจการของพรรคและสาขาพรรคให้เป็ นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับพรรค ทําให้เกิ ดการฟ้ องร้องเป็ นคดีความหลาย
กรณี ซึ่ งการขาดสาขาพรรคที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ รวมถึงการที่สาขาพรรคยังไม่ได้มีการ
จัดประชุมหรื อกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ก็ทาํ ให้ยงั ไม่เกิดการส่ งเสริ มและพัฒนาวิถีประชาธิ ปไตย
ในระดับสาขาพรรค และจะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชน อันเป็ นเหตุให้
พรรคการเมืองไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และเป็ นผลให้ประชาชนไม่กระตือรื อร้นที่จะ
เข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองผ่านทางพรรคการเมือง
จากที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ว่า กองทุ น เพื่ อ การพัฒ นาพรรคการเมื อ งมี เ จตนารมณ์ ใ ห้พ รรค
การเมืองพัฒนาเป็ นสถาบันทางการเมือง และเป็ นพรรคมวลชน โดยมุ่งหวังให้พรรคมีความเข็มแข็ง
มัน่ คง มีกิจกรรมตลอดเวลา ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองกับพรรค แต่เมื่อพิจารณา
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จากสภาพความเป็ นจริ งของพรรคการเมืองไทยแล้ว โอกาสที่พรรคการเมืองไทยโดยเฉพาะพรรค
การเมืองที่ไม่มีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้นจะพัฒนาไปตามเจตนารมณ์ของกองทุนฯ เป็ นไปได้
ยาก เพราะพรรคการเมืองไทยเป็ นเหมือนพรรคเฉพาะกิจ เกิดขึ้นตามสถานการณ์ทางการเมืองในแต่
ละช่ วง คํานึ งถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็ นหลัก และมุ่งหวังให้ได้โอกาสเข้าไปใช้อาํ นาจบริ หาร
ประเทศ ไม่ได้เกิดขึ้นจากอุดมการณ์ทางการเมือง จึงเกิดขึ้นและล่มสลายง่าย ไม่มีความมัน่ คง การ
จัดกิจกรรมก็จะคํานึงถึงประโยชน์ของพรรคมากกว่าประโยชน์ของประชาชน การดําเนินการต่างๆ
ก็เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น การจะพัฒนาไปเป็ นสถาบันทางการเมืองและพรรคมวลชน
ตามเจตนารมณ์จึงเป็ นไปได้ยาก
และจากผลศึกษาของผูว้ จิ ยั จะเห็นว่า พรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่ได้รับ
เงินสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง แม้จะได้รับเงินสนับสนุ นมาอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นระยะเวลานานร่ วมสิ บปี และมีการดําเนิ นการตามกฎระเบียบของกองทุนฯ ทุกประการ แต่ก็ยงั
ไม่ ส ามารถพัฒนาพรรคการเมื องไปตามเจตนารมณ์ ข องกองทุ นได้เ ลย ดัง นั้นเจตนารมณ์ ข อง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองคงจะไม่เหมาะสมกับพรรคการเมืองไทย เพราะได้ดาํ เนินการ
มาเป็ นระยะเวลานานแล้ว และก็จ่ายเงินสนับสนุนไปร่ วม 2,600 ล้านบาทแล้ว แต่ก็ไม่สามารถช่วย
พัฒนาพรรคการเมืองให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้งั ไว้ได้
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองจากกองทุนเพื่อการ
พัฒ นาพรรคการเมื อ งนั้น ควรจะมี ก ารดํา เนิ น การต่อ ไป เพราะเงิ น สนับ สนุ นจากกองทุ นฯ นี้
สามารถช่วยให้พรรคการเมืองดํารงอยูไ่ ด้ โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
นัน่ คือเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ สามารถช่วยในการบริ หารจัดการภายในพรรคได้ ทําให้พรรคดํารง
อยู่ไ ด้ แต่ ค งไม่ ถึ ง ขั้นพัฒ นาพรรคการเมื อ งให้เ ข้ม แข็ง ได้ ดัง นั้นกองทุ น เพื่ อ การพัฒ นาพรรค
การเมืองควรจะปรับเปลี่ยนเจตนารมณ์และเป้ าหมายในการจัดสรรเงิน โดยคํานึ งถึงสภาพความเป็ น
จริ งของพรรคการเมืองไทยตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของพรรค และความเป็ นไปของพรรคการเมืองไทย เพื่อ
จะได้อ อกแบบแผนการดํา เนิ น งานต่ า งๆ ของพรรคการเมื อ งในการขอรั บ การจัด สรรเงิ น ให้
เหมาะสม และมีโอกาสเกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาพรรคการเมืองและพัฒนาประชาธิ ปไตยของ
ประเทศต่อไป
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ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. กองทุ น เพื่ อ การพัฒ นาพรรคการเมื อ งควรมี ก ารกํา หนดกฎเกณฑ์ใ นการใช้จ่ า ย
เงินกองทุนฯที่ชดั เจนมากขึ้น เพื่อให้การนําเงินไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น
เห็นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพรรคการเมืองมากขึ้น
2. ควรมีการกําหนดมาตรการการจัดสรรเงินให้กบั พรรคการเมือง เช่นการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการให้เงิ นสนับสนุ นพรรค หรื อประเมิ นการดําเนิ นกิ จกรรมของพรรคเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อให้พรรคการเมืองมีความตื่นตัวในการดําเนินกิจกรรมมากขึ้น
และคํานึงถึงประสิ ทธิ ภาพของการใช้เงินมากขึ้น
3. ควรให้ความสําคัญกับสาขาพรรคมากขึ้น เพื่อไม่ไห้ต้ งั ง่ายยุบง่ายจนเกินไป เพราะสาขา
พรรคเป็ นส่ ว นเชื่ อ มโยงกับ ประชาชน อี ก ทั้ง ควรมี ก ารกํา หนดกิ จ กรรมให้ ส าขาพรรคต้อ ง
ดําเนินการ เพื่อให้สาขาพรรคได้มีส่วนร่ วมทางการเมืองมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะต่ อพรรคการเมือง
1.พรรคการเมื องควรเปิ ดตัวและนํา เสนออุ ดมการณ์ และนโยบายพรรคให้มากขึ้ น โดย
นโยบายพรรคควรมีความชัดเจนว่ากลุ่มเป้ าหมายที่สําคัญของพรรคเป็ นประชาชนกลุ่มใด เพื่อเน้น
การสร้างฐานสนับสนุนของพรรคจากประชาชนกลุ่มนั้น
2. พรรคการเมืองควรดําเนินการเก็บเงินค่าบํารุ งพรรคจากสมาชิกพรรคทุกคน เพื่อจะได้มี
เงินทุนในการดําเนิ นกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความ
เสี ยสละและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกพรรคด้วย
3. พรรคการเมื องควรเน้นการจัดตั้งสาขาพรรคที่มีท้ งั ความพร้ อมของพรรคและความ
พร้ อ มของผูท้ ี่ จะมาร่ วมจัด ตั้ง สาขาพรรค นั่น คื อ พรรคจะต้อ งมี ค วามพร้ อ มทั้ง บุ ค ลากร และ
งบประมาณในการติดตามการดําเนินงานของสาขาพรรค และสิ่ งสําคัญคือ คุณภาพของสาขาพรรค
โดยผูท้ ี่จะมาร่ วมกับพรรคจะต้องยินดี ที่จะเสี ยสละเวลาและเงิ นทุนให้แก่กิจกรรมของสาขาพรรค
ได้
4. พรรคการเมืองควรเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของสมาชิกและสาขาพรรค
ทั้งภายในพรรคเองและในพื้นที่ที่สาขาพรรคตั้งอยูด่ ว้ ย
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ในกลุ่มประชากรอื่นๆ เช่น เปรี ยบเทียบพรรคการเมืองที่สมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรกับพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อเปรี ยบเทียบพรรคการเมืองที่ก่อตั้งมา
นานกับพรรคการเมืองที่เพิง่ ก่อตั้งขึ้นมา เป็ นต้น
2. ควรมีการวิจยั ถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่ไม่มี
สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร เพื่ อศึ ก ษาว่า การที่ พ รรคการเมื องที่ ไม่ มี สมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎรไม่
สามารถพัฒนาพรรคให้เข้มแข็งได้น้ นั เกิดจากปั จจัยใดบ้าง
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สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553ข. (อัดสําเนา)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, สํานักงาน. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยงั ดําเนินการอยู่ เมื่อวันที่ 5
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