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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังแผนดิน
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลังแผนดิน
ตามมาตรา ๑๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๗/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคพลังแผนดิน ดังนี้
นโยบายพรรคพลังแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๙
๑. นโยบายดานการเมือง การปกครอง และสังคม
๑.๑ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๑.๒ ถือวาประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกไมได
๑.๓ ตระหนักถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญ ออกกฎหมายและกติกาสูงสุดของประเทศ
รวมทั้งจะสงเสริมและเครงครัดตอการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ โดยใชการทําประชาพิจารณจากทุกองคกร
๑.๔ เปนพรรคการเมืองของมหาชนการบริหารประเทศชาติ โดยประชาชนของประชาชน
เพื่อประชาชน
๑.๕ กําจัดการทุจริตคอรัปชันในเชิงวิชาการ เชิงนโยบายของภาครัฐ
๑.๖ สนับสนุนในการแกไขหนี้สินใหประชาชน ลดหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน
๑.๗ เนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
๑.๘ ตระหนักถึงกระบวนการยุติธรรมตองเปนอิสระ ไมถูกครอบงําโดยอํานาจฝายใดทั้งสิ้น
เพื่อความเปนธรรมและเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง
๑.๙ เนนการปฏิรูประบบราชการใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพดานการบริหาร
๑.๑๐ ใหมีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมทุกหมูบาน
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๑.๑๑ มุงมั่นใหมีการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทผานระบบออนไลนตามกฎหมาย
๑.๑๒ สนับสนุนใหมีนักบวชทุกศาสนามีสิทธิเลือกตั้งได
๒. นโยบายดานเกษตร และอุตสาหกรรม
๒.๑ ตระหนักถึงการปรับปรุงระบบโครงขายของการชลประทาน และระบบสงน้ําดวยทอ
ผสมผสานกับคลองสงน้ําใหทั่วถึงพื้นที่ขาดน้ําในฤดูแลง
๒.๒ สงเสริมการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พรอมทั้งการควบคุม
ราคาสินคา
๒.๓ สงเสริมใหมีการตั้งกองทุนพัฒนาเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
๒.๔ มุงมั่นในการจัดที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรที่ยังไมมีที่ดินทํากินและจัดที่ดินใหเกิดประโยชน
ทุกพื้นที่
๒.๕ มุงมั่นใหมีการจัดตั้งสมาพันธปาลมน้ํามันแหงประเทศไทย
๒.๖ สงเสริมใหมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาน้ํามันไบโอดีเซล
๒.๗ สงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาพันธยางพาราแหงประเทศไทย
๒.๘ สงเสริมใหกําหนดพื้นที่ดานการเกษตรใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ ใชที่ดินวางเปลา
ใหเกิดประโยชน
๒.๙ สงเสริมใหมีนิคมอุตสาหกรรมทั่วทุกภูมิภาค
๓. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓.๑ ดํ าเนิ นฐานเศรษฐกิ จภายใต การดู แลเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จอย างยั่ งยื นและไม ก อ
ใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ
รวมทั้งรักษาเสถียรภาพทางการเงินใหสอดคลองกับเสถียรภาพทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจโลก
๓.๒ สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยเปนศูนยกลางธุรกิจและการคมนาคมของโลก
๓.๓ สงเสริม สนับสนุนใหมีอาชีพที่มั่นคงและสรางงานไวรองรับผูจบการศึกษา และประชากร
วัยทํางานใหมีงานทํา
๓.๔ สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
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๓.๕ ควบคุมราคาสาธารณูปโภคใหเหมาะสมตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
๓.๖ สงเสริมและสนับสนุนรวมกลุมประเทศผูผลิตสินคาการเกษตรเพื่อใหมีสนธิสัญญา
เพื่อแกปญหาในการกําหนดราคาสินคาการเกษตรตกต่ํา
๔. นโนบายดานการศึกษา
๔.๑ สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนทุกเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาใหทัดเทียมกัน
๔.๒ จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี
๔.๓ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔.๔ สงเสริมใหนําหลักการทางศาสนาเขามาเปนหลักในการใชเปนหลักสูตรคูกับวิชาที่เรียน
๔.๕ สงเสริมรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทยของแตละทองถิ่น
ใหคงอยูและวิวัฒนาสถาพรสืบไป
๔.๖ การศึกษาเอกชนตองผานมาตรฐานการตรวจสอบจากคณะกรรมการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๕. นโยบายดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๕.๑ สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อใหเผยแพรไปทั่วโลก
๕.๒ สงเสริมศิลปะการแสดงทุก ๆ ดานเพื่ออนุรักษใหเปนศิลปะประจําชาติ
๕.๓ สงเสริมการจัดตั้งกองทุนทํานุบํารุงทุกศาสนา
๖. นโยบายดานการสาธารณสุข
๖.๑ สงเสริมการจัดสรรงบประมาณปรับปรุง พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสถานพยาบาล
สาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนมากขึ้น
๖.๒ ใหประชาชนไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมคิดคาใชจาย
๖.๓ ใหประชาชนคนไทยเขารับการรักษาพยาบาลไดทุกสถานพยาบาลที่เขาโครงการของรัฐ
โดยมีบัตรแสดงตนตามกฎหมาย
๖.๔ สงเสริมการควบคุมและปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ
๖.๕ สงเสริมการจัดตั้งชมรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อสงเสริมการออกกําลังกายทุกหมูบาน
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๗. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
๗.๑ ตรวจสอบควบคุมแรงงานตางดาว โดยใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
๗.๒ ปรับปรุงกฎหมายแรงงานเพื่อใหเกิดประโยชนและความเปนธรรมแกผูใชแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและสตรี
๗.๓ สงเสริมและพัฒนามาตราฐานแรงงานใหเปนที่ยอมรับของในและตางประเทศ
๗.๔ สงเสริมการผลิตแรงงานในสาขาที่ขาดแคลนตามความตองการของตลาดแรงงาน
๗.๕ ดูแลแรงงานไทยในตางประเทศใหไดรับสวัสดิการที่ดีและเปนธรรมในแตละประเทศ
๘. นโยบายดานการคมนาคม
๘.๑ สงเสริม พัฒนา ปรับปรุงระบบเครือขายการคมนาคมขนสงมวลชนใหเชื่อมตอกัน
อยางมีประสิทธิภาพ เนนความปลอดภัย ความสะดวก รวดเร็ว
๘.๒ สงเสริม สรางเครือขายการคมนาคมขนสง เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานทั้งทางบก
ทางน้ํา ทางอากาศ โดยไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาค
๘.๓ เปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในกิจการการสื่อสารโทรคมนาคม และการขนสงทั้งทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ
๘.๔ ควบคุมการกอสรางถนนทั่วประเทศใหไดมาตรฐานทางวิศวกรรม
๙. นโยบายดานการตางประเทศ
๙.๑ มุงมั่นในการดําเนินนโยบายทางการทูตที่เปนอิสระและเปนมิตรกับทุกประเทศ
๙.๒ ใหความรวมมือกับตางประเทศทุกดานตามมติของยูเนสโก โดยตองผานมติของคณะรัฐมนตรี
๙.๓ เพิ่มพูนความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศไทย
ขอบังคับพรรคพลังแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยกําหนดใหเปนการสมควรมีขอบังคับพรรคเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานของ
พรรคการเมือง คณะผูจัดตั้งพรรค โดยความเห็นชอบของที่ประชุมจัดตั้งพรรคพลังแผนดินจึงออก
ขอบังคับพรรคพลังแผนดินไว ดังตอไปนี้
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ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้ง
พรรคพลังแผนดินเปนพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมื อ งนี้ มี ชื่ อ พรรคการเมื อ งว า “พรรคพลั ง แผ น ดิ น ” ใช อั ก ษรย อ
เป น ภาษาไทยว า “พ.ผ.ด.” ใช ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว า “POWER GROUND PARTY” ใช อั ก ษรย อ
เปนภาษาอังกฤษวา “P.G.P.”
ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคพลังแผนดินใชภาพ ดังนี้

ขอ ๕ คําอธิบายเครื่องหมายพรรคพลังแผนดิน มีลักษณะเปนรูปวงกลมมีรูปอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญอยูตรงกลาง มีลายเสนแผนที่ประเทศไทยโดยวางอยูชิดกับขอบวงกลม
ดานในสุด สวนดานลางใตเสนวงกลม มีรูปโบซึ่งมีชื่อพรรคเปนชื่อภาษาไทยวา พรรคพลังแผนดิน
และชื่อพรรคแบบเปนภาษาอังกฤษวา POWER GROUND PARTY
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ลักษณะวงกลม หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดกาลที่ตอสูรักษาผืนแผนดินนี้
มาตั้งแตบรรพบุรุษ วงกลมสีแดง หมายถึง ชาติอันเปนสายเลือดของปวงชนชาวไทย วงกลมสีขาว
หมายถึง ศาสนาอันเปนสีบริสุทธิ์ที่พึ่งทางใจความอิสรภาพ เสรีภาพในการนับถือศาสนาไดอยางเสมอภาค
และวงกลมสีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย อันเปนที่เคารพสูงสุดเหนืออื่นใดเทิดทูนไวในที่สุด
ดุจดั่งทองฟา เปนศูนยรวมน้ําใจชาวไทยทั่วหลา แผนดินขวานทองแผนดินเดียวจะแบงแยกไมได
อนุสาวรียประชาธิปไตยเปนสัญลักษณแหงการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
ขอ ๖ ตรายางพรรคพลังแผนดินใชภาพเครื่องหมายพรรค แตยอขนาดใหเล็กลงและมีสีเดียว
ดังนี้

ขอ ๗ ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคพลังแผนดิน ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๕๒/๔๗–๔๘ ซอย ๖
หมูบานเอื้อประชา ถนนนวลจันทร ๕๖ แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
ขอ ๘ สาขาพรรคพลังแผนดิน ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ จังหวัดใดหรือประจําเขตเลือกตั้งใด
ใหเรียกวา สาขาพรรคพลังแผนดิน โดยมีชื่ออําเภอและจังหวัดหรือเขตเลือกตั้ง หรือหมายเลขลําดับที่สาขา
และชื่อ–สกุล ประธานสาขากํากับไวดวย
หมวด ๒
สมาชิกภาพ
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๙ สมาชิกพรรคพลังแผนดินมี ๓ ประเภท
สมาชิกสามัญ
สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสมทบ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๑๐ สมาชิกสามัญ หมายถึง บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการ
บริหารพรรคมีมติอนุมัติรับเปนสมาชิก
ขอ ๑๑ สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง สมาชิกที่เปนผูกอตั้งพรรคพลังแผนดินและบุคคล
ซึ่งพรรคเชิญมาเปนสมาชิก โดยบุคคลนั้นตองตอบรับการเชิญเปนลายลักษณอักษร
สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์ตองเสียคาบํารุงพรรค สวนอัตราที่เก็บเทาไรและจัดเก็บเมื่อไรนั้น
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๒ สมาชิ ก สมทบ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ยื่ น ใบสมั ค รและคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ไดอนุมัติใหเปนสมาชิกสมทบได โดยไมตองเสียคาบํารุง
ขอ ๑๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ ในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมมีลักษณะที่ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
(๔) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองอื่น หรือกรรมการสาขาพรรคการเมืองอื่น
(๕) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๖) ไมเปนคนที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
บุคคลลมละลาย
(๗) มีความเขาใจนโยบายพรรค ตั้งใจสนับสนุนกิจกรรมของพรรค มีความประสงคเปน
สมาชิกพรรคและจะปฏิบัติตามขอบังคับพรรคพลังแผนดินทุกประการ
ขอ ๑๔ การสมัครเปนสมาชิกพรรค ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคตอ
นายทะเบียนพรรคหรือตอประธานสาขาพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติรับเปนสมาชิกได
สมาชิกนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๕ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกสามัญรับรองไมนอยกวา
สามคนและต อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลในการคั ด ค า นประกอบด ว ย คํ า คั ด ค า นให ยื่ น ต อ นายทะเบี ย นพรรค
หรือประธานสาขาพรรค แลวแตกรณี และใหสงวนคําคัดคานไวเปนความลับเมื่อมีคําคัดคานดังกลาว
การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับ หรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิก
ใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
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ขอ ๑๖ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกสามัญ โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงไปใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค
ใหถือวาถึงที่สุด
ขอ ๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกตามขอบังคับพรรคตามขอ ๑๓
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๑๐๒
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบเลิกพรรค
ขอ ๑๘ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๗ (๕) ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยมติของพรรค ตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคและมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ
ใหลงคะแนนลับเทานั้น แตถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไดยื่นอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มติดังกลาวมิไดมีลักษณะ ตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ ๔๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิก
พรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ใหหัวหนาพรรคการเมืองสงรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๙ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) สมาชิ ก สมทบและสมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ มี ค วามประสงค หรื อ เจตนายื่ น ใบลาออก
ตอประธานสาขาพรรค หรือสํานักงานใหญของพรรค และใหมีผลเมื่อประธานสาขาพรรค หรือ
สํานักงานใหญของพรรคไดรับเอกสารใบลาออก

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง
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(๒) สมาชิ ก สามั ญ ยื่ น ใบลาออกต อ สํ า นั ก งานใหญ ข องพรรค และมี ผ ลเมื่ อ เจ า หน า ที่
สํานักงานใหญของพรรคไดลงรับเอกสารใบลาออกแลว
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๒๐ สมาชิกพรรคมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใน
การเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรคพลังแผนดิน
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนกรณีไป
(๕) สมาชิกที่จะไดรับสิทธิดังกลาวยอมมีคุณสมบัติเหลานี้ดวย คือ
(ก) สามารถอธิบายอุดมคติ นโยบายและขอบังคับของพรรคใหประชาชนเขาใจและ
ยินดีเขารวมเปนสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
(ข) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยง หรือบกพรองจนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคหรือจากสมาชิกพรรคทั่วไป
(ค) เปนผูเสียสละและพากเพียรในการปฏิบัติตามอุดมคติของพรรค จากปรากฏผล
ตามความมุงหมายของพรรค
(ง) มีคุณสมบัติอื่น ๆ เชน ทางดานวิชาการหรือประสบการณที่เปนผลสําเร็จและ
มีความพรอมตอการปฏิบัติงาน
(๖) ถาสมาชิกพรรคในสัดสวน ดังตอไปนี้
(ก) สมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด หรือ
(ข) กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
หรือ
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หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(ค) สมาชิกสามัญทั่วไปของพรรคจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน เห็นวามติหรือขอบังคับพรรค
ในเรื่องใดจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญหรือขัดแยง
กับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีสิทธิ
รองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป
ขอ ๒๑ สมาชิกพรรคพลังแผนดินมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและ
ใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ยืดมั่นและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับพรรคพลังแผนดินโดยเครงครัด
(๔) ตองชําระคาบํารุงตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินกําหนด
(๕) ตองนําเสนอนโยบายพรรคตอบุคคลอื่น ๆ ใหสมัครเปนสมาชิกพรรคใหมากที่สุดเทาที่
จะกระทําได
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคพลังแผนดินตอสมาชิก
ขอ ๒๒ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกภาพใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตน
(๒) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจัง เพื่อใหพรรคไดกาวหนาไปสูการบริหารประเทศ
เพื่อความเจริญและสันติสุขของปวงชนชาวไทย
(๓) พรรคจะช ว ยสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพแห ง ชี วิ ต ให แ ก ส มาชิ ก พรรคด ว ย
การใหความรูในวิชาชีพตาง ๆ ตามความเหมาะสม
(๔) พรรคมีหนาที่รับเรื่องรองทุกขและใหความชวยเหลือแกสมาชิกพรรคที่ไมไดรับความเปนธรรม
ตามกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับพรรค
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(๕) พรรคจะสงเสริมและใหการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคคลใหดียิ่งขึ้น
(๖) พรรคจะใหการศึกษา อบรมสมาชิกชั้นนําและกรรมการสาขาพรรคที่ไมไดรับความเปนธรรม
ตามกรอบแหงกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๗) พรรคจะดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของพรรค ตามที่กําหนดไวในแผนงาน
อยางตอเนื่อง
(๘) พรรคจะวาจางสมาชิกที่มีความรู ความสามารถที่มีประสบการณมารวมทํางานใหกับพรรค
เพื่อใหสมาชิกมีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น
(๙) พรรคจะจัดใหมีสวัสดิการที่จําเปนตาง ๆ ใหแกสมาชิกพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๓ เพื่อเปนการสงเสริมความรู ความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
บนวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นตอปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดมีแนวทางการใหความรู
ทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา
วิชาชีพเพื่อฝกอบรมใหแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากยิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปของชุมชนทองถิ่นเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองเพื่อฝกอบรมใหสมาชิกชั้นนํามีความรู ความสามารถ
หรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ โดยมีหนังสือพิมพของพรรคหรือมีสถานีวิทยุ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

หรือสถานีโทรทัศนเพื่อเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยจัดตั้งศูนยฝกอบรม
หรือสถาบันฝกอบรมนักการเมืองเพื่อใหเปนนักการเมืองที่ดีและมีคุณภาพ
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือบรรยายทางการเมือง
ที่พรรคจัดกิจกรรมขึ้น
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๒๔ เพื่ อ ให ส มาชิ ก พรรคร ว มกั น สร า งพรรคพลั ง แผ น ดิ น ให เ ป น พรรคการเมื อ ง
ที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของประชาชนชาวไทยโดยทั่วหนากัน จึงกําหนดวินัยที่เปน
ขอปฏิบัติอันควรและไมควรไว ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรคทุกระดั บตอ งยึดมั่นในอุดมการณข องพรรคพลัง แผนดิ นและไมฝาฝ น
ตอระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคพลังแผนดิน
อยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
(๓) สมาชิกพรรคตองไมวิพากษ วิจารณ พูดในทางเสียหายตอพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอชื่อเสียงของพรรคทั้งที่ตองแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล
และสังคม ทั้งใหความเคารพ ความเชื่อมั่นตอผูบริหารของพรรคตามลําดับชั้น
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลภายนอก
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานดานรัฐสภา สมาชิกตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๕ เพื่อเปนการสรางเสริม จรรโลงระบบพรรคการเมืองที่มีคุณธรรม สมาชิกพรรค
ไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณการเมือง ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
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มีความสํานึกในการเทิดทูนตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
มีการประพฤติปฏิบัติดวยความมีคุณธรรม และอยูในกรอบของกฎหมาย
ตองศึกษา ทําความเขาใจในเอกสารของนโยบายและขอบังคับของพรรคพลังแผนดิน
มีการจัดตั้งสาขาพรรคและเชิญชวนบุคคลอื่นเขาเปนสมาชิกพรรค สรางพรรคใหเติบใหญ
มีความรับผิดชอบตองานตามที่พรรคไดมอบหมายดวยความเต็มใจ
ตองยอมรับในการติชมเพื่อการปรับปรุงตัวเอง กอใหเกิดความสามัคคีของพรรค
ตองปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
สรางสรร พัฒนาพรรคใหเติบใหญ ใหเปนที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรคพลังแผนดิน
สวนที่ ๑
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดิน

ขอ ๒๖ คณะกรรมการบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจาก
สมาชิกพรรคซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญ จํานวนไมนอยกวาสิบหาคน แตไมเกิน
หกสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ขอ ๒๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินในการประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคนในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
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(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๖
(๓) ใหหัวหนาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งใหมใหเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการ
บริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือ ง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม หรื อ เสี ย สละให กั บ พรรคจํ า นวนหนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีจํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการพรรคเพิ่มอีกคนหนึ่ง เพื่อใหที่ประชุมอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปนผูเสนอชื่อสมาชิก เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรค ในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่ประชุมใหญกําหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารตาม (๒) พึงคํานึงถึงการใหมีผูแทนจากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ
บริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอชื่อและผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้ง
ตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสองป
ขอ ๒๙ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพลังแผนดินพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะตอทางราชการ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคสามครั้งติดตอกัน
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ขององคประชุมใหออก
(๗) ครบวาระตามขอ ๒๘
(๘) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๙) ตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
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เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนง หัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุตําแหนง
หัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๘) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคประชุมใหญ
ภายในสามสิบวัน
หากเกิดกรณีอื่นอันเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือครบวาระ
และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหญภายในสามสิบวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่จนกวาจะไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๐ คณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเ ปนไปตามนโยบายพรรค ขอ บังคับพรรค และมติข อง
ที่ประชุมพรรค
(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสวน
ของพรรคและของผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ดังนี้
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(ก) พิจารณาคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและบัญชีรายชื่อ
โดยจัดสรรเปนจํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งพรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(ข) จัดงบประมาณและสนับสนุนเงินคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุ ม ไม ใ ห ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรคใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารของพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรคพลังแผนดิน
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรปฏิบัติงานของพรรค
(๙) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของพรรคเปนไป
ดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๐) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๑) จัดหาทุนดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสิน หรือผลประโยชน
อื่นใดของพรรค และสาขาพรรค เปดบัญชีธนาคารในนามพรรค
(๑๒) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรค และพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๓) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๔) จั ด ตั้ ง แผนกต า ง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามนโยบายพรรค และ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจํา หรือชั่วคราว
(๑๕) แต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนนายทะเบี ย นพรรค ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานใหญ พ รรค ผู ช ว ย
ผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรคหรือตําแหนงอื่นที่เห็นสมควร
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(๑๖) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๗) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควรซึ่งไมขัดตอกฎหมายและ
กฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๓๑ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่
(ก) เปนผูแทนของพรรคตามกฎหมายและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของพรรค
เปนผูประสานงานกับบุคคลภายนอกในกิจกรรมของพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคและเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(จ) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(ฉ) มีสิทธิยับยั้งมติของที่ประชุม เพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน
แตทั้งนี้ ตองไมเกินสิบหาวัน ซึ่งหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(ช) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น
(ซ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่
(ก) เปนผูดูแลกิจกรรมทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
และรับผิดชอบโดยตรงตอหัวหนาพรรคในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
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(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญ
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับ ดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ–จายบัญชีทรัพยสิน และงบของพรรคตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีอํานาจหนาที่
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรค และหัวหนาพรรค
มอบหมาย
(๗) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
สวนที่ ๒
คณะที่ปรึกษาพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๓๒ ใหมีประธานที่ปรึกษาพรรคพลังแผนดินและคณะที่ปรึกษาขึ้นมาคณะหนึ่ง มีจํานวน
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร
ขอ ๓๓ คณะที่ปรึกษาพรรคมีวาระอยูในตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออก หรือตาย
ขอ ๓๔ คณะที่ปรึกษาพรรคพลังแผนดินมีหนาที่ ดังนี้
(๑) คณะที่ ป รึก ษาพรรคจะไดรั บ เชิ ญ ให เ ข า รว มประชุม กั บ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
แตไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เวนแตจะไดรับการรองขอจากที่ประชุม
(๒) คณะที่ปรึกษาพรรคเสนอแนวความคิดเห็นตอหัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค
ไดทุกโอกาส
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(๓) การเสนอความคิดเห็น หรือการใหคําปรึกษาใด ๆ ตองเปนการกระทําเพื่ออุดมการณ
และใหบรรลุนโยบายแหงพรรค
(๔) คณะที่ปรึกษาพรรคจัดใหมีการประชุมหารือในพรรคยอมกระทําไดภายใตการสนับสนุน
จากพรรค โดยหัวหนาพรรค หรือเลขาธิการพรรคจะตองไดรับทราบดวย
หมวด ๘
องคกรปฏิบัติงานของพรรคพลังแผนดิน
สวนที่ ๑
คณะผูบริหารพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๓๕ คณะผูบริหารพรรคพลังแผนดิน
(๑) ใหคณะผูบริหารพรรคเปนองคกรหลักในการดําเนินกิจกรรมของพรรค เพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนด และตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) หัวหนาพรรคแตงตั้งคณะผูบริหารพรรคจากกรรมการบริหารพรรค มีจํานวนไมนอยกวา
เจ็ดคน แตไมเกินเจ็ดสิบคน ประกอบดวย
(ก) หัวหนาพรรค
(ข) รองหัวหนาพรรค
(ค) เลขาธิการพรรค
(ง) รองเลขาธิการพรรค
(จ) กรรมการบริหารอื่น ๆ
(๓) คณะผูบริหารพรรคมีวาระเทากับคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออก หรือตาย
ขอ ๓๖ คณะผูบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เปนองคกรหลักในการทํางานประจําในนามของคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ตรวจสอบ ควบคุมและกํากับ ดูแลใหกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคใหดําเนินงานอยางตอเนื่อง
(๓) เสนอรายงานในปญหาทั้งปวงตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๔) ประสานงานกับสมาชิกพรรค กลุมการเมืองหรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ
(๕) ออกระเบียบและกําหนดแนวทางการบริหารงานของพรรค
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สวนที่ ๒
คณะกรรมาธิการของพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๓๗ ใหมีคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรค ตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
โครงสรางของระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๓๘ การจัดตั้งคณะกรรมาธิการของพรรคพลังแผนดิน
(๑) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ
ของพรรค
(๒) คณะกรรมาธิการแตละคณะ ประกอบดวย ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานไมเกิน
สามคนและเลขานุการหนึ่งคน นอกจากนั้น อาจจัดหาผูปฏิบัติงานเพิ่มเติมไดอีกตามความเหมาะสม
(๓) คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ มีวาระเทากับคณะกรรมการบริหารพรรค เวนแตลาออก
หรือตาย
ขอ ๓๙ คณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ศึกษาและพิจารณาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นพรอมที่จะบรรยายสรุปขอศึกษาและขอพิจารณานั้น ๆ
ตอคณะกรรมการบริหารพรรค
(๒) ศึกษา พิจารณา ตลอดจนติดตามการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
(๓) เปนองคกรจัดทําเอกสารเผยแพรความรูแกสมาชิกพรรคและสาธารณชนในนามของพรรค
ขอ ๔๐ เอกสารขอความที่เกิดจากคณะกรรมาธิการของพรรค ใหถือเปนสิทธิของพรรค
ผูใดจะนําไปเปนประโยชนสวนตัวโดยมิไดรับการยินยอมจากพรรคแลว ยอมผิดวินัยพรรคอยางรายแรง
สวนที่ ๓
คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๔๑ คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธาน
คณะกรรมการเปนผูเลือกกรรมการตามความจําเปนและเหมาะสมแกภาวะและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารพรรค
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คณะกรรมการรัฐสภาของพรรคอยูในตําแหนงเทากับวาระของคณะกรรมการบริหารพรรค
เวนแตลาออก หรือตาย
ขอ ๔๒ ใหคณะกรรมการรัฐสภาของพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(๑) การพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทูของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา
(๒) ประสานงานกับสมาชิกผูแทนราษฎรของพรรค รวมทั้งประสานงานตาง ๆ ในกิจการ
ดานรัฐสภา ตามที่กรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) รวบรวมเอกสารตาง ๆ จากรัฐสภาเพื่อการศึกษาและติดตามบทบาทของรัฐสภาใหทัน
สถานการณทางการเมือง จัดทําเอกสารทางการเมืองของพรรค
สวนที่ ๔
สํานักงานใหญพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๔๓ สํานักงานใหญพรรคเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงาน อยูในการกํากับ ดูแลของ
เลขาธิการพรรค โดยมีผูอํานวยการใหญพรรค และผูชวยสามคน รับผิดชอบ
ขอ ๔๔ สํานักงานใหญพรรค ประกอบดวย หนวยงาน ดังนี้
ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) การเงินและบัญชี
(ก) จัดทํางบประมาณประจําปของพรรค
(ข) จัดกิจกรรมหาทุน
(ค) จัดทําบัญชีรับจายของพรรค
(ง) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ก) เผยแพรประชาสัมพันธสรางภาพพจนที่ดีของพรรค
(ข) สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางมวลสมาชิก
(ค) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(ง) จัดทําแผนประชาสัมพันธทั้งยามปกติ และในการหาเสียงเลือกตั้ง
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(๓) งานธุรการ
(ก) บริการในการจัดพิมพ รับ – สงเอกสาร
(ข) อํานวยความสะดวกในกิจการประชุมพรรค
(ค) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ง) ดูแลความสะอาด เรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
ฝายการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานสมาชิกพรรคและสาขาพรรค
(ก) รับสมัครสมาชิก ทําบัตร จัดเก็บทะเบียนประวัติ
(ข) จัดตั้งสาขาพรรคหรือจัดตั้งองคกรเสริมสรางพรรค
(๒) งานกิจการสภา
(ก) รวบรวมเรื่องจากการประชุมรัฐสภาและกรรมาธิการ
(ข) ติดตามวาระการประชุมรัฐสภา และผลการประชุมรัฐสภา
(ค) จัดทําเอกสารกับคณะกรรมาธิการของพรรคและกรรมการรัฐสภาของพรรค
(๓) ประสานงาน (วิป)
(ก) ประสานงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) เตรียมเอกสารตาง ๆ เพื่อโตตอบในประเด็นที่เกี่ยวของ
ฝายวิชาการมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานนโยบายและแผน
(ก) การจัดประชุมสัมมนาทุกระดับของพรรค
(ข) จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม
(ค) ประสานสวนราชการ และพรรคการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนองคกรเอกชน
(ง) จัดทําแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นและสาขาพรรค
(๒) งานกฎหมาย
(ก) รางกฎหมาย ญัตติหรือกระทู
(ข) ติดตามดําเนินการยกรางกฎหมายตาง ๆ
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(ค) งานบริการดานกฎหมาย
(ง) ใหคําแนะนําทางกฎหมาย
(๓) งานขอมูล
(ก) เตรียมขอมูลอภิปรายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ผูบริหารพรรค
กรรมาธิการของพรรค กรรมการตาง ๆ ตลอดจนสมาชิกพรรค
(ข) จัดทําเอกสารวิชาการตาง ๆ
(ค) จัดเก็บขอมูลของหนวยงานของรัฐ และเอกชน
(ง) จัดงานหองสมุดการเมือง
(จ) จัดระบบบริการขอมูลแกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกพรรค และประชาชนโดยทั่วไป
ดวยความรวดเร็ว
สวนที่ ๕
สํานักงานสาขาพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๔๕ ใหมีสํานักงานสาขาพรรคเปนหนวยงานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ของพรรค ในทองที่
ที่พรรคไดจัด ตั้ง สาขาพรรค โดยอยูใ นการกํา กับ ดูแ ลของผูอํ านวยการสํา นักงานสาขาพรรคตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๔๖ สํานักงานสาขาพรรคมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานการเงินและบัญชี
(ก) จัดทําบัญชีรับจายของสาขาพรรค
(ข) จัดทํางบประมาณประจําปของสาขาพรรค
(ค) จัดทํางบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) งานประชาสัมพันธ
(ก) รับเรื่องรองทุกขและติดตามผล
(ข) จัดทําโครงการและแผนงานในการดําเนินกิจการของสาขาพรรค
(ค) เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางสมาชิก
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(ง) รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
(จ) จัดทําแผนประชาสัมพันธทั้งยามปกติและในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๓) งานสมาชิก
(ก) รับสมัครสมาชิกพรรคเพื่อจัดสงสํานักงานใหญพรรคดําเนินการตอไป
(ข) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคในทองที่ไวเปนเบื้องตน
(ค) ประสานงานกับสมาชิก
(๔) งานธุรการ
(ก) จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
(ข) ดูแลความสะอาดเรียบรอยและความปลอดภัยของสํานักงาน
(ค) บริการจัดพิมพ รับ – สงเอกสาร
หมวด ๙
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๔๗ ในการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหค ณะกรรมการ
บริหารพรรคแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่
คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเหมาะสม มีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานสาขาพรรคในเขตเลือกตั้ง หรือสํานักงานใหญของพรรคมีหนาทีใ่ นการรับสมัคร
สมาชิกพรรคผูที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสงใหสํานักงานใหญในเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้ง
ซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรู ความสามารถและเหมาะสมเพื่อสงลงสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในนามพรรค โดยบุคคลผูนั้นจะตองมีศักยภาพ มีผลงานใน
การหาสมาชิกพรรคเพิ่มในเขตเลือกตั้งที่จะลงสมัครเลือกตั้งใหครบจํานวนตามที่พรรคมอบหมายภารกิจ
และมีหนาที่สรางองคกรสาขาของพรรคและศูนยประสานงานในเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวนที่พรรค
มอบหมาย
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ขอ ๔๘ การตัดสินของคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัคร
รับเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น ก็ใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติและหัวหนาพรรคเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และลงนามสงผูสมัครผูนั้นในนาม
พรรคพลังแผนดิน
ขอ ๔๙ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพลังแผนดินพิจารณา
ขอ ๕๐ ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น คณะกรรมการสาขาพรรค
ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดรับเลือกในเขตเปนผูพิจารณา แลวแจง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบและพิจารณาตอไป ในกรณีที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในเขตนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
หมวด ๑๐
การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น
ขอ ๕๑ ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปในแตละครั้ง ใหหัวหนาพรรค
เรียกประชุมบรรดาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดกอนเปดประชุมสภา
ครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภา
ขอ ๕๒ การเสนอหรือรับรองรางพระราชบัญญัติหรือการเสนอหรือกระทําเรื่องใด ๆ ที่ไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญ หรือนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค ตลอดจนการอภิปรายในสภาและการลงมติ
ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดิน
คณะกรรมการบริหารพรรคอาจมีมติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ก็ได เวนแตมตินั้นขัดแยงกับขอบังคับพรรคหรือหลักการพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๕๓ การปฏิบัติหนาที่ขององคกรการปกครองทองถิ่น ใหใชขอบังคับหมวดนี้โดยอนุโลม
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หมวด ๑๑
แผนการจัดตั้งสาขาพรรคพลังแผนดิน
และการกําหนดเวลาเพื่อพัฒนาการเมือง
ขอ ๕๔ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริหารพรรคเปนผูพิจารณาตั้งตามความประสงคของสมาชิกสามัญในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ โดยมีสมาชิก
ตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป แตทั้งนี้ ตองไมนอยกวาภาคละหนึ่งสาขาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย
แผนการจัดตั้งสาขาพรรค ใหคณะกรรมการบริหารพรรคดําเนินการใหมีการจัดตั้งสาขาพรรค
ในเขตเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ประเทศอย า งน อ ยป ล ะสองสาขาต อ ภาคภายในระยะห า ป เพื่ อ เป น การพั ฒ นา
พรรคการเมือง และผูจะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองถือเปนหนาที่เปนผูริเริ่ม
หาสมาชิกพรรคและเพิ่มจํานวนสมาชิกพรรค รวมทั้งการประสานงานการจัดตั้งศูนยประสานงานใน
เขตเลือกตั้งที่ตนเองไดแจงความประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๕๕ การดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใดใหดําเนินการตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ผูดําเนินการขอจัดตั้งสาขาพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกไมต่ํากวาหาสิบคน
(๒) เมื่อมีสมาชิกจํานวนหาสิบคน ใหผูดําเนินการขอจัดตั้งเสนอขออนุมัติจัดตั้งตอหัวหนา
พรรคพลังแผนดินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๕๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติจัดตั้งสาขาพรรคแลว ใหมีหนังสือแจงให
ผูประสานงานของการจัดตั้งสาขาพรรคนั้นดําเนินการประชุมจัดตั้งเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
เปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหหัวหนาพรรค
แจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคพลังแผนดินภายในสิบหาวัน
ขอ ๕๗ จัดใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคพลังแผนดินซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุ
ไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) กรรมการสาขาพรรค
ในวาระแรก การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคพลังแผนดิน ใหเลือกตั้งในวันที่ประชุม ขอ ๕๖
โดยเลือกตั้งจากสมาชิกจัดตั้งสาขาพรรคตามขอ ๕๕ และใหอยูในตําแหนงคราวละสามป แตเมื่อพน
จากตําแหนงตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสาขาพรรคไดอีก
ขอ ๕๘ อันดับแรก ใหเลือกประธานสาขาพรรค แลวเลือกรองประธานสาขาพรรคหนึ่งคน
และเลือกกรรมการสาขาพรรค ตําแหนงอื่นๆ ตามลําดับในขอ ๕๗
ขอ ๕๙ คณะกรรมการสาขาพรรคพลังแผนดินอาจกําหนดตําแหนงอื่น ๆ เพิ่มเติมก็ได
ขอ ๖๐ กํ า หนดให ค ณะกรรมการสาขาพรรคพลั ง แผ น ดิ น ที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ ง ตามข อ ๕๗
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหดําเนินกิจกรรมเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคพลังแผนดิน และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติมในเขตทองที่
จังหวัดที่สาขาพรรคพลังแผนดินตั้งอยู
(๓) จัดทําทะเบียน สมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งไวเปนหลักฐาน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคพลังแผนดินภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคพลังแผนดินและประชาชน
ทั่วไป
(๖) เสนอแนวทางแก ไขข อขั ดข อ งที่ส าขาพรรคได ประสบป ญ หาตอ พรรคพลั งแผน ดิ น
เพื่อพิจารณา
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(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกองคกร
บริหารสวนทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคพลังแผนดิน
(๘) จัดทําแผนงานและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคพลังแผนดินทุกรอบหกเดือนและภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๑ คณะกรรมการสาขาพรรคพลังแผนดินพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ลาออก
(๒) ครบวาระ
(๓) ตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคพลังแผนดินทั้งหมด
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินสั่งใหพนจากตําแหนง
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานหรือรองประธาน
สาขาพรรคเปนผูทําหนาที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคพลังแผนดินชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๖๒ กรรมการสาขาพรรคพลังแผนดินพนจากตําแหนงเมื่อมีเหตุ ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๖๑
(๓) ลาออก
(๔) คณะกรรมการสาขาพรรคมีมติสั่งใหพนจากตําแหนง
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๖๓ ใหประธานสาขาและกรรมการสาขาพรรคพลังแผนดินเปนผูแทนสมาชิกของสาขา
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมได ใหมอบหมายให
รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
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ขอ ๖๔ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคพลังแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลง
ผลงานในรอบปและรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๖๕ ใหสาขาพรรคคัดเลือกและเตรียมการเสนอชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไปยังสํานักงานใหญ
หมวด ๑๒
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๖๖ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ หนังสือรองขอให
ระบุชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด และเพื่อเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุม
ภายในสี่สบิ หาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
ขอ ๖๗ ญัตติของผูเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรค พรอมลายมือชื่อ
ผูใหเรียกประชุม
ขอ ๖๘ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรค
(๒) สมาชิกของพรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น
(๓) สมาชิกที่เปนรัฐมนตรีในขณะนั้น
(๔) ผูแทนของสาขาพรรคตามขอ ๖๓ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
(๕) สมาชิกที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค
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ขอ ๖๙ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๖๘ มาประชุมใหญไมต่ํากวาหาสิบคน
จึงเปนองคประชุม ในกรณีที่มีสาขาพรรคเกินกวาหาสิบสาขาพรรคแลว ผูมาประชุมตองไมต่ํากวา
หนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม การลงมติใหถือเสียงขางมากของผูเขารวมประชุม
ขอ ๗๐ หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุม คณะกรรมการ
บริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งเปนประธานและใหเลขาธิการพรรค
ทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายใหคนใด
คนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน
ขอ ๗๑ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
(๔) รับรองงบการเงินประจําปพรรค
(๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายกรรมบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๗๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
สมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหกําหนดการประชุมใหระบุวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๗๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยเดือนละครั้ง และหัวหนาพรรค
เป น ผู กํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม เป น พิ เ ศษอี ก ก็ ไ ด ต ามความจํ า เป น หรื อ ตามคํ า ขอจาก
คณะกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดเปนพิเศษในการขอใหมีการประชุมพิเศษจะตองมีกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอให
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๗๔ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนคณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ มี อ ยู ใ นขณะนั้ น จึ ง ครบองค ป ระชุ ม
ให หัวหน า พรรคเปน ประธานที่ป ระชุม ถา หัวหน า พรรคไมม าประชุม หรื อ ไมอ าจปฏิ บัติ หน าที่ ไ ด
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๕ ในกรณีที่พรรคมิไดรับเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร การรวมจัดตั้งรัฐบาล
ใหหัวหนาพรรคดําเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของที่ประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๖ ในสมัยการประชุมรัฐสภา หัวหนาพรรคเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ที่สังกัดพรรคไดตามความจําเปนและใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน
และใหเลขาธิการเปนเลขาธิการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๗๗ การประชุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีส มาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
และมติที่ประชุมใหถือเสียงกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๗๘ ในสมัยประชุ มรัฐ สภา หัวหนาพรรคหรื อ ผูที่ ไดรั บมอบหมายอาจเรียกประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไดตามความจําเปนและหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรค
คนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัติหนาที่แทน
ขอ ๗๙ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
ขอ ๘๐ มติที่ประชุมใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการอื่น
ขอ ๘๑ การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหดําเนินการตามความจําเปนและความเหมาะสม
ขอ ๘๒ การประชุมของคณะกรรมการอื่น ๆ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะนั้น ๆ จึงจะเปนองคประชุม และมติที่ประชุม
ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
สวนที่ ๖
การประชุมใหญสาขาพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๘๓ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมวิสามัญสาขาพรรคอาจมีไดเมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุม
หรือเมื่อกรรมการสาขาพรรคจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ในขณะนั้นเขาชื่อรองขอเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรคใหมีการประชุมวิสามัญรองขอใหระบุโดยชัดแจงวา
ประสงคใหเรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด เมื่อผูเขาชื่อรองขอ
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคหนึ่งในคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบวาระการประชุมใหญ แตการประชุมวิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม
ระเบียบวาระใหเปนตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๘๔ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรค พรอมลายมือชื่อ
ของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๘๕ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญสาขาพรรค ประกอบดวย สมาชิกพรรค ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญพรรคในเขตทองที่นั้นที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๘๖ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๘๕ มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบคน จึงเปนองคประชุม การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน
ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ผลการประชุมใหรายงานหัวหนาพรรค
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
ขอ ๘๗ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานที่ประชุมสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาของพรรคทําหนาที่แทนหรือถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาเลือกกรรมการสาขาพรรคทําหนาที่เลขานุการพรรคทําหนาที่
เลขานุการในการประชุม
ขอ ๘๘ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมสาขาพรรค เทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบประมาณการเงินประจําปของพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
สวนที่ ๗
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๘๙ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยปละครั้ง และประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคําขอจากคณะกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตอง
มีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๙๐ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม ใหประธาน
สาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน
และใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๙๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงสวนเกินกวากึ่งหนึ่งของ
ที่ประชุม และใหรายงานสรุปผลการประชุมสงใหหัวหนาพรรคทราบทุกครั้งที่มีการประชุมภายในเจ็ดวัน
เพื่อทราบการเคลื่อนไหวและกิจกรรมตาง ๆ ของสาขาพรรค
หมวด ๑๓
การบริหารการเงินและทรัพยสินและการจัดทําบัญชีของพรรค
และสาขาพรรคพลังแผนดิน
ขอ ๙๒ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) รายไดจากคาบํารุงสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาคโดยไมขัดตอกฎหมาย
(๓) รายไดหรือรายรับจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย
(๔) รายรับจากเงินสนับสนุนที่ไดจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ใหหัวหนาพรรค
จัดใหมีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค ซึ่งตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู จํานวนเงิน และรายการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณไดเปนเงิน
ของผูบริจาคทุกราย ในกรณีที่เปนการบริจาคผานทางสมาชิก ใหระบุชื่อสมาชิกผูรับการบริจาคดวย
(ข) วัน เดือน ปที่รับบริจาค
(ค) สําเนาหลักฐานการบริจาค
ในกรณีที่บริจาคเปนการใหใชทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่คํานวณเปนเงินได ใหคิดมูลคาโดยคํานวณ
ตามอัตราคาเชาหรือคาตอบแทนตามปกติในทองที่นั้นหรือคาของสิทธินั้นกอน จึงบันทึกลงบัญชีและ
ในกรณีที่ไมอาจคิดมูลคาได ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นนั้นใหชัดเจน
เทาที่จะกระทําได หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค และสมาชิกซึ่งไดรับเงิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา
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หรือทรัพยสินจากการบริจาค ตองนําสงเขาแสดงบัญชีรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับการบริจาค บรรดาเงินที่ไดรับบริจาคมา ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําไปฝากไว
ธนาคารพาณิชย โดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามของพรรค ใหเปดบัญชีเงินฝากธนาคารของสาขาพรรคได
ในกรณีหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําเงินไปฝากธนาคารพาณิชยหรือธนาคารอื่นใด ใหหัวหนาพรรค
แจงหมายเลขบัญชีของเงินฝากและจํานวนเงินที่เปดบัญชีของทุกบัญชี พรอมทั้งสงสําเนาบัญชีเงินฝาก
ที่ธนาคารพาณิชยหรือรับรองแกนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดเปดบัญชี
ขอ ๙๓ รายจายของพรรคมี ดังนี้
(๑) รายจายปกติที่ตองจายตามงบประมาณประจําป
(๒) รายจายพิเศษซึ่งมิไดกําหนดไวในงบประมาณประจําป
ขอ ๙๔ งบประมาณประจําปของพรรค ประกอบดวย
(๑) งบประมาณรายรับ
(๒) งบประมาณรายจายซึ่งแยกออกเปนประเภทเงินเดือนและคาจางตอบแทนใชสอยและ
วัสดุสาธารณูปโภค คาครุภัณฑและอื่น ๆ
ขอ ๙๕ ปงบประมาณและปการบัญชีของพรรค ใหเริ่มตั้งแตวันที่หนึ่งของมกราคม และ
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ธันวาคมของปเดียวกัน
ขอ ๙๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรครับผิดชอบการบริหารเงินและการบัญชีของพรรค
ใหถูกตองตามความเปนจริง โดยใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานใหญโดยหัวหนาพรรคและสาขาโดยประธานสาขาพรรคจัดทําบัญชีของพรรค
ประกอบดวย
(ก) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับและแสดงคาใชจา ย
(ข) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(ค) บัญชีแยกประเภท
(ง) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ใหประธานสาขาพรรคสงสําเนาบัญชีรายรับจากการรับบริจาคไปใหสํานักงานใหญภายหลัง
จากลงรายการแลวเสร็จโดยพลัน แตทั้งนี้ ตองไมเกินภายในเจ็ดวัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

(๒) การจัดทําบัญชีตาม (๑) ใหจัดทําเปนงบการเงิน ตองประกอบดวย งบดุล งบรายได
และคาใชจายและใหประธานสาขาพรรคสงงบการเงินดังกลาวพรอมกับรับรองความถูกตอง แลวสงให
สํานักงานใหญพรรคดําเนินงานตอไป
(๓) พรรคตองจัดทํางบการเงิน ซึ่งรวมถึง งบการเงินของสาขาดวยในทุกรอบปฏิทิน โดยมี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวและตองเสนอใหที่ประชุมใหญของพรรคอนุมัติภายใน
เดื อ นเมษายนทุ กป เมื่ อที่ ป ระชุม ใหญข องพรรคอนุมั ติแ ล ว ใหหั วหน า พรรครั บรองความถู กต อ ง
รวมกับเหรัญญิกพรรคและใหหัวหนาพรรคสงงบการเงินดังกลาวใหนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใน
สิ้นเดือนเมษายนทุกป พรอมสําเนาบัญชีตาม (๑)
(๔) ในสวนที่พรรคไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐ พรรคจะตองจัดทํารายงานการใชจายเงินของพรรค
ในสวนนี้ทุกรอบปปฏิทินใหถูกตองตามความเปนจริงและยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือน
มีนาคมของปถัดไป
ขอ ๙๗ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวยและใหแจงใหหัวหนาพรรคทราบทุกครั้งที่มาประชุมและพรรค
สงเจาหนาที่กิจการสาขาพรรคหรือผูอํานวยการพรรคประจําจังหวัดเขารวมประชุมดวยทุกครั้งที่มีการประชุม
หมวด ๑๔
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๙๘ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแก
การลงโทษตองทําเปนหนังสือตอหัวหนาพรรค มีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคน ลงลายมือชื่อ
ขอ ๙๙ เมื่อไดรับหนังสือกลาวหาสมาชิกพรรค ใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการ
บริ ห ารคนใดคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนทํ า การสอบสวนข อ กล า วหานั้ น ถ า สอบสวนเห็ น แล ว ว า มี มู ล
ใหเสนอขอกลาวหานั้น พรอมทั้งรายงานสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ หรื อ สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ไ ม น อ ยกว า ห า คน
เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอหัวหนาพรรคได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๑๐๐ ในการพิ จ ารณาข อ กล า วหา สมาชิ ก ต อ งให โ อกาสแก ส มาชิ ก ผู ถู ก กล า วหา
แกขอกลาวหา ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๑๐๑ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
ในกรณีหัวหนาพรรคเห็นสมควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออกจาก
ทะเบียน ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ขอ ๑๐๒ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรออกจากทะเบียน ตามขอ ๑๐๑
วรรคสอง ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๘
หมวด ๑๕
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๑๐๓ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค จะทําไดก็แตดวย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๑๐๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค ตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรคหรือจากสมาชิกสามัญ จํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญที่ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๑๐๕ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใด ๆ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
มีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

หมวด ๑๖
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๑๐๖ พรรคพลังแผนดินมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะตองชวยกันดํารงรักษาพรรค
ใหคงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๑๐๗ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๐๘ ในกรณีพรรคตองยุบเลิก ใหทรัพยสินพรรคตกเปนของสภากาชาดไทย หรือ
มูลนิธิอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดิน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

คณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดิน จํานวน ๓๓ คน คือ
นายสมใจ คงแจม
หัวหนาพรรค
นายโชติชวง คงแกว
รองหัวหนาพรรค
นายสุนทร จันทรนนท
รองหัวหนาพรรค
นายดลเหลาะ หละติหมะ
รองหัวหนาพรรค
นายสุระศักดิ์ ชวยเพ็ญ
รองหัวหนาพรรค
นายอําพล พนังแกว
เลขาธิการพรรค
นายกิตติรัตน เกื้อสังข
รองเลขาธิการพรรค
นางพิมพลภัส แกวมีศรี
เหรัญญิกพรรค
นายศักดิ์ระพี ทองใหญ
โฆษกพรรค
นายสมพงศ สงแชม
รองโฆษกพรรค
นางรุจาภา ธรรมิภักดิ์
กรรมการบริหารพรรค
นายรัฐพล หทัยวสีวงศ
กรรมการบริหารพรรค
นายเบญจพล บรรเจิดดากุล
กรรมการบริหารพรรค
นายดาวี คงแจม
กรรมการบริหารพรรค

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ง
๑๕. นายกษิเดช คงแกว
๑๖. นายสุพัท เสวกวัง
๑๗. นายสมนึก ดําเชื้อ
๑๘. นายสุเทพ จันทรนนท
๑๙. นายวุฒิชัย ธรรมิภักดิ์
๒๐. นายเผด็จภัย ออนศรีทอง
๒๑. นายนัฐพงธ กุลเนตร
๒๒. นางพิกุล การะเกตุ
๒๓. นางมยุรี ไชยคง
๒๔. นายสัญชัย ทะนานทอง
๒๕. นางชอผกา คงแจม
๒๖. นางสาวจารุชา บุญแสน
๒๗. นายสุเทพ เลาหะสราญ
๒๘. นางรัชนก วองวิทยศิริพร
๒๙. นายณัฐนัย จันทอง
๓๐. นายไพรัตน ดํานาคแกว
๓๑. นายสุธรรม จันทรแกว
๓๒. นางบุญเรืองศรี คงแกว
๓๓. นายณรงค ดําสง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

