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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคพลังแผนดินไท
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคพลังแผนดินไท
ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของ
พรรคพลังแผนดินไท ดังนี้
นโยบายของพรรคพลังแผนดินไท
พ.ศ. ๒๕๔๙
นโยบายดานเศรษฐกิจและการพัฒนาภูมิภาค
๑. นโยบายเศรษฐกิจ
๑.๑ จัดตั้งยุทธศาสตรเพื่อกระตุนการบริโภคในประเทศใหมากขึ้น
๑.๒ กระตุนการสงออกเพื่อนํารายไดเขาประเทศ
๑.๓ สนับสนุนใหเกิดการออมและการลงทุน
๑.๔ สนับสนุนใหเศรษฐกิจแขงขันกันอยางเสรี
๑.๕ จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สงเสริมการดําเนินงานของภาคธุรกิจและเอกชน
พรอมทั้งกํากับ ดูแลมาตรฐานการทํางานขององคกรตาง ๆ
๑.๖ สนับสนุนการลงทุนทรัพยากรมนุษย พัฒนาบุคลากรและฝมือแรงงาน
๒. สรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ รัฐตองดูแลมาตรการการเงินใหเกิดเสถียรภาพ อัตราเงินเฟอตองอยูในระดับที่เหมาะสม
๒.๒ รัฐตองดูแลมาตรการการคลัง จัดงบประมาณอยางเปนระบบ
๒.๓ ลดความผัน ผวนในระยะสั้นของอัตราแลกเปลี่ยนและดูแลใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ตอการสงออก
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๒.๔ สถาบันการเงินตองไดรับการดูแลใหมีความมั่นคง
๒.๕ ปญหาการวางงานตองไดรับการดูแล แกไข
๒.๖ รัฐตองวางแผนในเรื่องหนี้สินภาครัฐเพื่อเตรียมรับสถานการณในอนาคต ไมใหเหตุการณ
ลุกลามเปนวิกฤติรอบใหม
๓. การจัดทรัพยากรสิ่งแวดลอม
๓.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมโดยจัดปญหาสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
๓.๒ จัดตั้งคณะกรรมการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๓ ปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายใหการลงโทษที่รวดเร็วและเห็นผล สรางจิตสํานึก
การอนุรักษ คือ อนุรักษเพื่อการพัฒนา
๓.๔ ติดตามประเด็นดานสิ่งแวดลอมในเวทีนานาชาติ
๔. การกระจายรายไดอยางเปนธรรม
๔.๑ โดยใชมาตรการดานภาษี
๔.๒ มาตรการดานงบประมาณ
๔.๓ พัฒนาความเจริญสูภูมิภาค
๔.๔ ดูแลหนี้สินภาครัฐใหอยูในระดับที่ไมเปนปญหาตอไปในอนาคต และใหความเปนธรรม
แกผูเสียภาษี
นโยบายพัฒนาภูมิภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค
๑. ดานการเกษตรและพิจารณาจากนโยบายเกษตร และเนนอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องที่เกี่ยวของ
๒. การพัฒนาอุตสาหกรรมเนนปจจัยสนับสนุนที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาในระยะยาว
๓. ดานการทองเที่ยว เนนการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม ๆ โดยใหทองถิ่น
มีสวนรวม
๔. เพิ่มบทบาทขององคกรทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาโครงการตาง ๆ
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ภาคกลาง
ใหกรุงเทพนาอยูและมีขนาดของเมืองที่เหมาะสมกับขนาดโครงสรางพื้นฐาน เปนศูนยกลาง
ดานการบริการและอุตสาหกรรมขนาดใหญ จะพัฒนาในจังหวัดปริมณฑล
มุงพัฒนาเขตชายฝงทะเลตะวันออกเปนเขตอุตสาหกรรมในภาคตอไป รองรับอุตสาหกรรมหลัก
ขณะเดียวกันบางพื้นที่ที่ควรรักษาเปนแหลงทองเที่ยวและการเกษตร และเนนเรื่องการรักษาคุณภาพ
และสิ่งแวดลอมคูกันไปดวย
ภาคใต
- เนนความสําคัญของการพัฒนาพาณิชยนาวีและแหลงทองเที่ยวในภูมิภาค
- เนนปรับปรุงยุทธศาสตรใหเขากับโครงการความรวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
- สงเสริมการคาชายแดน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เชน ภูเก็ต ใหเปนเมืองนานาชาติ
- ปรับปรุงแนวความคิดพัฒนาประมงชายฝงไปสูการจัดการประมงใหไดประสิทธิภาพและมีคุณคา
มากขึ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ใชยุทธศาสตรพัฒนาคน และลงทุนในทรัพยากรมนุษยในภาคนี้ โดยชักจูงใหเยาวชนในภาคนี้
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
- สงเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมภาค ใหมีศักยภาพในการเปน ศูน ยกลางเพื่อการสงออก
ยังประเทศเพื่อนบาน และปรับปรุงโครงสรางพัฒนาเพื่อรับรองยุทธศาสตรดังกลาว
- พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และสงเสริมการรวมมือและการลงทุนจากภาคเอกชน
- เตรียมการในศูนยการศึกษาเพื่อการยกระดับบุคลากร และเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
ภาคเหนือ
- เนนพัฒนาดานการคา และการรวมมือในระดับภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบาน ตามโครงการ
สี่เหลี่ยมทางเศรษฐกิจ
- พัฒนาศักยภาพของการทองเที่ยวในจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวใหม
- เนนสงเสริมอุตสาหกรรมที่ทองถิ่นมีความไดเปรียบในดานแรงงานและทรัพยากรในทองถิ่น
นอกจากนี้ จะเนนอุตสาหกรรมที่มีคุณคาเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค โดยจะพัฒนาในเชียงใหมเปนศูนยกลาง
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- เนนความเปนภาคเหนือศึกษาตอเนื่องมากขึ้น
- พัฒนาเมืองใหญอื่น ๆ เพื่อรับรองการขยายตัวรอบนอก รับคนจากชนบท เปนศูนยกลางการศึกษา
ในระดับกลุมจังหวัด
นโยบายตางประเทศและการคาตางประเทศ
๑. การตางประเทศและการทูตที่มุงเนนเศรษฐกิจ
๑.๑ จัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อหาตลาดใหมสําหรับสินคาไทย และใหการประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายควบคูไปดวย
๑.๒ ใหมีการอบรมบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศและหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ
โดยรวมกับภาคเอกชน
๑.๓ ผลักดันใหมีการจัดตั้งกองทุนแรงงาน และสงเสริมแรงงานไทยและแกปญหาแรงงาน
ในตางประเทศ
๑.๔ ใหมีการเจรจาในองคกรระหวางประเทศในการแกไขกฎ ระเบียบดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทย
เสียเปรียบ
๑.๕ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และชี้แจงทาทีไทยในเรื่องนี้
๒. การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
๒.๑ การดําเนินงานเรื่องนี้ใหสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุก และทําใหหนวยงานของไทย
มีเอกภาพมากขึ้นในการเจรจาดานเศรษฐกิจกับตางประเทศ
๒.๒ ตองมีการจัดกําลังคนและฝกอบรมใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
๒.๓ แบงงานและสายงานทางการทูตและงานประจําในประเทศอยางชัดเจน
๒.๔ พรอมผลักดันในการยุบ / รวมหนวยงานราชการตามอํานาจที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เปนประโยชนตอการบริหารราชการ
๓. การสงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาค
๓.๑ สนับสนุนนโยบายความรวมมือในระดับเอเปค
๓.๒ สนับสนุนการกระตุนใหอาเซียนมีความรวมมืออยางเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในดานเศรษฐกิจ
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๓.๒.๑ สงเสริมการคาและการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน เปนไปตามกรอบของ
เขตการคาอาเซียน (ASEAN free trade Area : AFTA)
๓.๒.๒ ความมั่นคงในภูมิภาค สนับสนุนการเจรจา ASEAN Regional Forum (ARF)
๓.๒.๓ สนับสนุนการรวมมือในดานการศึกษา โดยสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University)
๓.๓ ผลักดันความรวมมือในระดับอนุภาคในเรื่องสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
และหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
๓.๔ ใหความสําคัญแกการคาชายแดน และการแกปญหาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน
นโยบายการเมืองและการปฏิรูประบบราชการ
๑. การพัฒนาโครงสรางและกระบวนการประชาธิปไตย
๑.๑ พัฒนาพรรคการเมือง
๑.๒ สนับสนุนองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
๑.๓ พัฒนากระบวนการนิติบัญญัติและการบริหาร
๒. การปฏิรูประบบราชการ
๒.๑ การปรับโครงสรางบทบาท และภารกิจของหนวยราชการ
๒.๑.๑ รัฐจัดกลุมระบบภารกิจของตนเองเปน ๓ กลุม คือ
๑. ภารกิจที่รัฐตองดําเนินการเอง
๒. ภารกิจที่รัฐดําเนินการกับองคการปกครองสวนทองถิ่น
๓. ภารกิจที่รัฐมอบให หรือรวมดําเนินการกับเอกชน
๒.๑.๒ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการแผนดิน
๑. ปฏิรูประบบราชการใหเปนเชิงเอกชน
๒. ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานขอมูล
๓. ปฏิรูประบบบุคคลเพื่อลดขนาดสวนราชการ
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๒.๒ การกระจายอํานาจรัฐ
๒.๒.๑ กระจายอํานาจไปสูหนวยงานในทองถิ่น
๒.๒.๒ กระจายอํานาจสูหนวยงานเอกชน
๒.๒.๓ กระจายอํานาจสูสังคม
๒.๓ ปรับปรุงการทํางานและการทํางานพัฒนาบุคลากรของรัฐ
๒.๓.๑ สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกในการบริการประชาชน
๒.๓.๒ ปองกันและปราบปรามเจาหนาที่รัฐที่แสวงหาผลประโยชนจากการทํางาน
๒.๓.๓ สงเสริมแผนพัฒนาบุคคลของรัฐ
๒.๓.๔ ปรับโครงสรางการจายคาตอบแทนแกหนวยงานรัฐ
๓. การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน
๓.๑ ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง
๓.๒ สงเสริมใหมีการประสานระหวางปกครองทองถิ่นและภูมิภาค
๓.๓ สนับสนุนใหมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นโดยตรง
๔. การพัฒนาวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย
๔.๑ ใหความรูและขาวสารขอมูลแกประชาชน
๔.๒ พัฒนาคานิยมเรื่องความเสมอภาคในสังคม
นโยบายดานความมั่นคง
๑. สงเสริมการปรับเปลี่ยนบทบาทของกองทัพในการปองกัน รักษาและแกไขปญหาความมั่นคง
ของประเทศ
๒. สนับสนุนใหกองทัพมีการคนควา วิจัย พัฒนาและจัดเทคโนโลยีทหารที่ทันสมัยและเหมาะสม
๓. สงเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพใหทันสมัย
๔. ยกเลิกระบบทหารเกณฑ เปลี่ยนมาเปนระบบทหารอาสา
๕. เนนการกระชับความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกัน
๖. ปรับบทบาทของกองทัพในยามสันติใหหนุนการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
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นโยบายสังคม
พรรคมีนโยบายสรางสังคมใหมใหครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมผาสุก ดังนี้
๑. ครอบครัวอบอุน
๑.๑ เด็กและเยาวชน
๑.๑.๑ สนับสนุนครอบครัวและชุมชนใหเฝาดูและพัฒนาเด็ก
๑.๑.๒ สง เสริม คุณ ภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ย งเด็ก ศู น ย พัฒ นาเด็ก เล็ กและ
สถานศึกษาทุกระดับ
๑.๑.๓ พัฒนาระบบการคุมครองสิทธิเด็ก
๑.๑.๔ สนับสนุนใหมีมาตรการควบคุมการใชแรงงานเด็ก
๑.๑.๕ สงเสริมใหเยาวชนปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม
๑.๑.๖ สงเสริมการสรางคุณคาและจิตสํานึกใหมใหเยาวชน
๑.๑.๗ สงเสริมใหเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพที่มีอยู
๑.๑.๘ สงเสริมการสรางสื่อและอุปกรณการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน
๑.๑.๙ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและกระบวนการเรี ย นรู ใ ห ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
ในกระแสโลกและใหเยาวชนไดรับโอกาสในการศึกษาเทาเทียมกัน
๑.๑.๑๐ สงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรค
๑.๑.๑๑ สงเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อเขาสูอาชีพสําหรับเยาวชนที่ไมไดเรียนตอ
๑.๒ สตรี
๑.๒.๑ สงเสริมและคุมครองสตรีทุกคนใหมีหลักประกันดานสิทธิมนุษยชน
๑.๒.๒ เรงปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสตรี
๑.๒.๓ สงเสริมและพัฒนาสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาทุกดานของประเทศ รวมทั้ง
ใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมที่เกี่ยวกับสตรี
๑.๒.๔ สงเสริมการประสานความรับผิดชอบในครอบครัว และการใหอํานาจรวมกัน
ระหวางหญิงชาย
๑.๒.๕ สนับสนุนหญิงชายใหมีความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบธรรมเนียมประเพณี
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๑.๒.๖ ใหคุมครองกับหญิงบริการที่ทําโดยความสมัคร รวมทั้งใหเกียรติ สิทธิและเสรีภาพ
ทุกประการที่มนุษยพึงมีและพึงไดรับ
๑.๓ ผูสูงอายุ
๑.๓.๑ ผลักดันใหมีการเตรียมการสําหรับประชาชนผูสูงอายุในทุกระดับ
๑.๓.๒ สงเสริมใหองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขามาสนับสนุนใหครอบครัวดูแล
ผูสูงอายุ
๑.๓.๓ รณรงค สงเสริมใหครอบครัวเห็นความสําคัญและเอาใจใสผูสูงอายุ ตลอดจน
สรางคานิยมในเรื่อง การเคารพกตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูสูงอายุ
๑.๓.๔ สงเสริม ใหองคกรทองถิ่น และองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมพัฒ นา
ความสามารถในการดูแลตัวเองของผูสูงอายุ
๑.๓.๕ ใหรัฐจัดบริการพื้นฐานและสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ และบริการรักษาสุขภาพ
แกผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํา และผูสูงอายุที่ไมมีผูอุปการะโดยไมคิดมูลคา
๑.๔ คนพิการ
๑.๔.๑ สงเสริมใหองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุนพัฒนาอาชีพสําหรับ
คนพิการ
๑.๔.๒ สงเสริมใหคนพิการรวมกลุมชวยเหลือกันเองและพัฒนาใหชวยตัวเองได
๑.๔.๓ สงเสริมใหสถานศึกษาของรัฐและเอกชนจัดการศึกษาใหกับคนพิการ
๑.๔.๔ ปรับปรุงการใหสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงยังชีพแกคนพิการ ใหกระจายและสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ
๑.๔.๕ ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับคนพิการ และจัดใหศูนยฝกอาชีพ
สําหรับคนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
๒. ชุมชนเขมแข็ง
๒.๑ การพัฒนาชุมชนในระดับทองถิ่น
๒.๑.๑ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น
- สงเสริมการพัฒนาใหชุมชนทองถิ่นมีกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
- สงเสริมการศึกษา วิจัยเพื่อสรางรายไดเพื่อการประกอบอาชีพของชุมชน
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- สงเสริมกระบวนการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจชุมชนทองถิ่น
- สนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการใชทรัพยากร
ภายใตสภาพเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของชุมชน
- สนับสนุนการถายทอดและแลกเปลี่ยนแนวความคิด รวมทั้งเทคโนโลยี
ในการผลิตระหวางชุมชน
- กระตุนและสงเสริมการสรางจิตสํานึกของชุมชนทองถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง และเชื่อมโยงกิจกรรมเครือขาย เพื่อใหการเติบโตของเศรษฐกิจของชุม ชนทองถิ่น เปนไป
อยางตอเนื่อง
- พัฒนานโยบายชุมชนทางสังคม โดยสนับสนุนการพัฒนาองคกรพัฒนาเอกชน
และเครือขายองคกรชุมชนตาง ๆ ใหเขมแข็ง
๒.๑.๒ พัฒนาคนและสถาบันครอบครัว
- สงเสริมความสามารถในการจัดการความสัมพันธภายในครอบครัวและระหวาง
ครอบครัวในชุมชนใหอยูดี มีสุข
- สงเสริมระบบการพัฒนาระบบคานิยมความเปนไทยที่สอดคลองกับคานิยมสากล
- สงเสริมการพัฒนาจิตสํานึกความรักในสังคม ครอบครัว อนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนแลทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
- สงเสริมการพัฒนาในการจัดการดํารงชีวิตใหอบอุนและมั่นคง
- สนับสนุน การใหภูมิปญญาและศักยภาพของชาวบานในการพัฒนาและ
พึ่งตนเองและสนับสนุนใหมีการถายทอดองคความรูไปสูสังคมชุมชนอื่น
๒.๑.๓ พัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชน
- สงเสริมความสามารถของชุมชน เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน
อยางยั่งยืน และเปดโอกาสใหชุมชนและผูดูแลรับผิดชอบการใชทรัพยากรของชุมชนเอง
- สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมชุมชน
- สงเสริมการฟนฟูสภาพแวดลอมของทองถิ่น
๒.๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบล และองคการชุมชน
- เพิ่มศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
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- สงเสริมปจจัยและเงื่อนไขการพัฒนาแบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง
- สนับสนุนการรวมตัวกันเปนเครือขายชาวบานเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อใหมี
อํานาจตอรองกับกลุมทุนภายนอก และเพื่อเรียกรองบริการจากรัฐ
- สงเสริมการใหองคกรชุมชนมีการเรียนรูดวยกัน
๒.๒ การพัฒนาชุมชนเมือง
๒.๒.๑ สงเสริมจิตสํานึกการอยูรวมกันเปนชุมชน
๒.๒.๒ สงเสริมใหขาวสารและแนวทางการประสานงานกับหนวยงานพัฒนาของเอกชน
และรัฐกับชุมชนตาง ๆ อยางทั่วถึง
๒.๒.๓ ใหมีการจัดที่ดินในเมืองของรัฐตอชุมชนแออัดและจัดระบบสาธารณูปโภค
ที่เหมาะสม
๒.๒.๔ สงเสริมการจัดตั้งองคกรชุมชนหรือองคกรชาวบานเพื่อสรางความแข็งแกรง
และใหสามารถตอสูกับผลกระทบอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน
๒.๒.๕ สงเสริมใหมีการจดทะเบียนรับรองฐานะความเปนนิติบุคคลขององคกรชุมชน
และไดรับเงินอุดหนุนพิเศษจากภาครัฐบาล
๓. สังคมผาสุก
๓.๑ การจัดตั้งกองทุน
๓.๑.๑ จัดการกองทุนฝกอาชีพสําหรับประชาชนผูวางงาน
๓.๑.๒ จัดการใหกองทุนประกอบอาชีพ โดยใหผูกูดอกเบี้ยเปนเวลา ๕ ป
๓.๑.๓ จัดใหกองทุนชวยเหลือเพื่อการศึกษาของบุตรในกรณีที่ตองการออกจากการศึกษา
เนื่องจากไมมีคาเลาเรียน หรือชดเชยรายไดในครอบครัว
๓.๒ ประชาสังคมที่เขมแข็ง
๓.๒.๑ สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อใชเปนที่ประชุมเกี่ยวกับ
การหารือในเรื่องชีวิตความเปนอยูและปญหาสาธารณะ
๓.๒.๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน
๓.๒.๓ สงเสริมใหเกิด “ผูนําสาธารณะ”
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๓.๓ สวัสดิการสังคมเพื่อสังคมผาสุก
๓.๓.๑ กําหนดระดับรายไดที่ยากจนเพื่อการจัดสรรและสงเคราะหสําหรับคนยากจน
๓.๓.๒ พัฒนาทักษะและความรูของประชาชนผูยากจน เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพ
ที่สรางรายไดสูงกวาระดับความยากจน
๓.๓.๓ จัดบริการสาธารณสุขและบริการการเคหะแบบใหเปลาแกผูยากจน
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
๑. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑.๒ สงเสริมการรวมมือในการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีอยางเปนระบบ
และตอเนื่องในสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแสวงหาความรวมมือกับ
สถาบันวิจัยตางประเทศ
๑.๓ เรงรัดระบบโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเอื้อประโยชน
ตอโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเกษตร สาธารณสุข สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๔ เรงสรางและพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ
๑.๕ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศเพื่อเชื่อมทางดวนขอมูลให
เปนระบบทางเดียวกัน
๑.๖ สงเสริ มระบบสารสนเทศการเกษตร โดยเชื่อ มโยงกับเครื อข ายโทรคมนาคมและ
สารสนเทศของระบบโรงเรียน
๒. ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๑ จัดทําใหมีการดูแล ปกปอง สงวนและเสริมสรางทรัพยากรธรรมชาติที่ยังดีอยู ใหอยูใน
สภาพที่ปลอดภัยจากการรุกราน
๒.๒ กําหนดมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อดูแล รักษา แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๓ กําหนดมาตรฐาน กฎเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบกิจการที่กอใหเกิดมลภาวะทางดิน
ทางน้ํา ทางอากาศ
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๒.๔ ปองกันมิใหเกิดปญหาเพิ่มเติมและแทรกซอนจากที่เปนอยูเดิม เพื่อลดขีดอันตรายของ
มลภาวะในประเทศ
๒.๕ เรงแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานวัฒนธรรม ทั้งนี้ จะสนับสนุนใหอยูในหลักสูตร
การศึกษาของชาติไทย
๒.๖ ปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายใหมีผลตัดสินและลงโทษผูกระทําผิดไดเร็ว และเห็นผล
ในเชิงธุรกิจและสังคม และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษอยางถูกตอง คือ อนุรักษเพื่อการพัฒนา
๒.๗ สนับสนุนการใหสิทธิชุมชนในการจัดทรัพยากรของชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษ ฟนฟู
และบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหสอดคลองกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ
๒.๘ จัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการใช
ทรัพยากรและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
๒.๙ ประสานความคิดและทิศทางของการอนุรักษแ ละพัฒ นาไปในทิศ ทางที่พึ่งตนเองได
อยางสมดุลและยั่งยืน
๒.๑๐ สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันของประชาชนไทยและประชาคมโลก
ในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเปนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
นโยบายการเกษตร
๑. การผลิต
๑.๑ การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงาน
๑.๒ จัดทําแผนการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
๑.๓ ลดความเสี่ยงของเกษตรกรโดยสรางระบบการเตือนลวงหนา
๑.๔ สนับสนุน ใหการเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิต
ใหสอดคลองกับความตองการของทั้งในและตางประเทศ
๑.๕ สนับสนุน สงเสริมการผลิตเพื่อแปรรูปสินคาการเกษตรและการผลิตแบบฟารมขนาดใหญ
ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกร
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๒. การตลาดและราคา
๒.๑ ใหความสําคัญกับการพัฒนาราคาในประเทศมากขึ้น จัดตั้งกองทุน
๒.๒ สนับสนุน การดําเนิน งานของกองทุน รวม เพื่อ ใหเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งดานการผลิตและการตลาด
๒.๓ พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ภายใตตราประเทศไทยเพื่อการสงออก
๒.๔ รักษาตลาดดั้งเดิมในตางประเทศ ขยายตลาดและแสวงหาตลาดใหม ๆ สงเสริมการเกษตร
เขาถึงกระบวนการกําหนดราคามากขึ้น ใหเกษตรกรมีโอกาสพบผูซื้อโดยตรง
๓. การใหการสนับสนุนเกษตรกร
๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยการเกษตร
๓.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิรูปที่ดิน
๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําชลประทาน และเพิ่มบทบาทของเอกชนในการพัฒนาแหลงน้ํา
๓.๔ แกไขปญหาหนี้สินนอกระบบ และแกไขปญหาเขาถึงสินเชื่อในระบบธนาคารของเกษตรกร
๓.๕ สนับสนุนการปองกันและกําจัดศัตรูพืช โดยใชสารเคมีใหนอยลง
๓.๖ สนับสนุนการรวมตัวของเกษตรกรทุกรูปแบบตามความสมัครใจ และสนับสนุนใหมี
การพัฒนาจนเปนสหกรณการเกษตรที่เขมแข็งตอไป
๓.๗ ปรับปรุงบริการขอมูลขาวสารใหรวดเร็ว ถูกตอง
๓.๘ ใหเกษตรกรเปนผูจัดซื้อจัดหาปจจัยการผลิตดวยตนเอง โดยรัฐใหคําแนะนํา
๔. การบริหารการจัดการ
๔.๑ สนับสนุนใหเกษตรกรจัดทําแผนการผลิตของเกษตรกรโดยหนวยงานของรัฐ
๔.๒ ปรับปรุงระบบและวิธีการวางแผนของทางราชการ จากกําหนดแผนจากสวนกลาง
เปนการเอาแผนการเกษตรกรเปนหลัก
นโยบายดานการศึกษา
๑. ปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑ ใหโอกาสกับคนทุกคนทั้งคนปกติ ผูดอยโอกาส ผูพิการ / ทุพพลภาพ และผูมีความสามารถพิเศษ
๑.๒ จัดหลักสูตรใหเนนการสอนดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร
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๑.๓ สนับสนุนใหเยาวชนไดเลาเรียนโดยไมเสียคาใชจาย ตลอดการศึกษาพื้นฐานครบ ๑๒ ป
๑.๔ จัดการสอนพิเศษแกผูพิการ หรือมีปญหาดานการเรียนรู
๑.๕ สงเสริมการศึกษาของผูบวชในทุกศาสนา
๒. พัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษา
๒.๑ อบรมบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
๒.๒ ผลิตบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
๒.๓ เพิ่มคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนใหกับบุคลากรทางการศึกษา
๒.๔ จัดตั้งกองทุนพัฒนา และกองทุนสงเสริมบุคลากรทางการศึกษา
๓. ขยายโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๓.๑ ขยายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ
๓.๒ จัดตั้งกองทุนสงเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๓.๓ สงเสริมมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของเอกชน
๓.๔ ในสถาบันอุดมศึกษาผลิตงานวิจัยทั้งเชิงปฏิบัติการและสรางองคความรูใหม
๓.๕ ใหมหาวิทยาลัยของรัฐเปนหลักในการผลิตงานวิจัย และใหมหาวิทยาลัยเอกชนผลิตนักศึกษา
ที่มีความสามารถเทียบเทาสากล
๔. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเรงดวน
๔.๑ เพิ่มอัตราการรูหนังสือ
๔.๒ จัดการศึกษาใหมีหลักสูตรหลากหลาย สอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมในแตละพื้นที่
๕. สงเสริมการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการสรางจิตสํานึกและคุณธรรมแหงการเปนพลเมือง สิทธิมนุษยชน
และในฐานะที่เปนประชากรในประชาคมโลก
๕.๑ ใหประชาชนตระหนักถึงการเสียสละ และอุทิศตนเพื่อสวนรวม
๕.๒ ประชาชนเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของบุคคลโดยเสมอภาค
๖. พัฒนาอุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษา และใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อการศึกษา
๖.๑ สนับสนุนเครือขายกลุมอาสาสมัคร องคกรเอกชน และชุมชนใหรวมกันใช และพัฒนา
สื่ออุปกรณและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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๖.๒ พัฒนาหองสมุดของทุกสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงเก็บและเชื่อมโยงขอมูลจากทั่วโลก
๖.๓ จัดตั้งหองสมุดประชาชนในทองถิ่น
๖.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๖.๕ ผลิตสิ่งพิมพที่มีคุณคาทางการศึกษา สนับสนุนการแปลสิ่งพิมพจากตางประเทศ
๖.๖ จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖.๗ ผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา อุปกรณ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖.๘ ลดภาษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา
๖.๙ จัดงบประมาณใหกองทุนกูยืมแกผูเรียนใหเพียงพอกับความตองการ
๗. ปฏิรูปการศึกษาดวยการปฏิรูปการเรียนรู
๗.๑ สนับสนุนการเปลี่ยนวิธีเรียนจากการทองจํามาเปนการฝกทักษะในการใชความคิดและ
ประสบการณ
๗.๒ สงเสริมและรณรงคใหเยาวชนรักการอาน
๘. สงเสริมใหกลุมมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา
๘.๑ การกระตุนใหทุกสวนของสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิตและ
การศึกษาดวยตนเอง
๘.๒ วางมาตรการปองกันการใชอภิสิทธิ์ในการศึกษา
๙. สงเสริมการเรียนรูในชุมชนผานประสบการณและการถายทอดของปญญาชนทองถิ่น
๙.๑ สนับสนุนใหสมาชิกในชุมชนสามารถเลี้ยงชีพไดดวยการใชทรัพยากรในทองถิ่น
๙.๒ สงเสริมใหมีการคนหา ยกยอง และเผยแพรบุคคลตัวอยางที่มีผลงานในการพัฒนาชุมชน
๙.๓ สนับสนุนใหทองถิ่นและชุมชนมีอิสระในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับทองถิ่น
๙.๔ สนับสนุนใหองคการปกครองทองถิ่นมีความพรอมในการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
๙.๕ สนับสนุนใหวัด หรือสถาบันศาสนาในทองถิ่นเปนศูนยกลางการถายทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นไทย
๑๐. สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๑๐.๑ ใหเอกชนมีอิสระในการจัดการศึกษาในทุกระดับ
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นโยบายสาธารณสุข
๑. ตั้งสํานักงานประกันของวิชาชีพแพทยและพยาบาล
๑.๑ สรางกลวิธีเพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจใหเจาหนาที่แพทยและเจาหนาที่สาธารณสุขในการที่
ออกไปรับใชประชาชน
๑.๒ ใหความรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาการใหบริการเพื่อใหเกิดการใหบริการที่มีคุณภาพ
๑.๓ แกไขกฎ ระเบียบตาง ๆ ของทางราชการเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน
๑.๔ สนับสนุนใหมีแพทย หรือพยาบาลประจําครอบครัว
๒. ความรู ความเขาใจของประชาชน
๒.๑ เผยแพรความรูในเรื่อง การดูแลสุขภาพของตนเองและทางเลือกในการรับบริการ
๒.๒ เผยแพรความรู ความเขาใจเรื่อง โรคติดตอและใหประชาชนตระหนักตอพฤติกรรมเสี่ยง
๒.๓ สงเสริมใหมีการสรางองคความรูควบคูกับการสงเสริมประชาสังคมดานสุขภาพ
๒.๔ สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการปฏิรูประบบสุขภาพ มีงบประมาณสนับสนุน
ตามความเหมาะสม
๓. ระบบสาธารณสุขและบริการของรัฐ
๓.๑ สงเสริมบริการสาธารณสุขพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จัดหาน้ําดื่มสะอาดใหครบ
ทุกหมูบานทั่วประเทศ
๓.๒ ใหบริการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและพิษภัยจากสารเคมีและอุบัติภัย
๓.๓ จัดตั้งศูนยบริการแมและเด็ก โดยใหการดูแลเกี่ยวกับความรูดานโภชนาการ และการดูแล
สุขภาพของแมที่ตั้งครรภตั้งแต ๑-๙ เดือน จนถึงคลอดและดูแลทารกหลังคลอดจนถึงอายุ ๓ ป ใหไดรับ
โภชนาการอยางพอเพียง รวมทั้งการดูแลเรื่อง สุขภาพอนามัยของมารดาและทารก
๓.๔ สรางเครือขายศูนยสาธารณสุขและสหกรณยาระดับหมูบาน
๓.๕ จัดใหมีศูนยบริการสุขภาพทางไกลในทองถิ่นที่ขาดแคลน
๓.๖ จัดระบบชวยชีวิตฉุกเฉินและระบบสงตัวผูปวยที่มีประสิทธิภาพสําหรับผูประสบอุบัติภัย
๓.๗ สนับสนุนการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐานสําหรับการสงเสริมสุขภาพ
๓.๘ สงเสริม ใหบุคลากรแพทยแ ละพยาบาลสามารถปฏิบัติราชการไดจนถึงอายุ ๖๕ ป
และไดรับคาตอบแทนจากการทํางานอยางเปนธรรม
๓.๙ ลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางดานสาธารณสุขและลดปญหาการวางงาน โดยจัดใหมี
หลักสูตรการศึกษาดานสาธารณสุขในโรงพยาบาลของรัฐ ๓ ป
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๔. การเขาถึงบริการและหลักประกันดานสุขภาพ
๔.๑ รัฐใหหลักประกันดานสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางเทาเทียมและเสมอภาค
๔.๒ กําหนดความคุมครองพื้นฐานทางดานสุขภาพหรือบริการที่มีความจําเปนสําหรับประชาชน
๔.๓ กระจายบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๔.๔ เปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดอยางสะดวกและทั่วถึง
๔.๕ สงเสริมใหมีระบบประกันสุขภาพราคาถูก
๔.๖ สงเสริมใหเกิดระบบการออม เพื่อสุขภาพสําหรับประชาชนที่มีกําลังซื้อเพียงพอ
๕. คุณภาพบริการ
๕.๑ กําหนดระบบบริการมาตรฐาน โดยเฉพาะคนดอยโอกาสและผูมีรายไดนอย
๕.๒ สรางระบบการบริหารจัดการหนวยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลของรัฐใหมีประสิทธิภาพ
๕.๓ ใหบทบาทสําคัญแกโรงพยาบาลของรัฐในการแขงขันในระบบตลาด เพื่อควบคุมโรงพยาบาล
เอกชน โดยเฉพาะเรื่องราคา
๖. บทบาทการบริการภาคเอกชน
๖.๑ สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในระบบสุขภาพ ไมเนนการแสวงหากําไรในเชิงธุรกิจ
๖.๒ สงเสริมและอุดหนุนการดําเนินงานบริการสาธารณสุขของภาคเอกชนที่ไมคากําไร
๗. บริการสุขภาพทางเลือก
๗.๑ สงเสริมการแพทยแผนไทย โดยสนับสนุนการรักษาดวยยากลางบาน และยาสมุนไพร
คูไปกับการตั้งสหกรณยาประจําหมูบาน
๗.๒ สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร
ขอบังคับพรรคพลังแผนดินไท
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอบังคับพรรคพลังแผนดินไท พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมคณะผูจัดตั้งพรรคพลังแผนดินไท
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดมีมติเปนเอกฉันท กําหนดขอบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเปนแนวทาง
และหลักเกณฑในการบริหาร และการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
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ขอ ๑ ขอบังคับพรรคนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังแผนดินไทย พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคนี้ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้ชื่อวา “พรรคพลังแผนดินไท” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “PALANG
PANDIN THAI PARTY” เรียกโดยยอวา “พ.ด.ท.” หรือ “PTP”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนรูปดอกกุหลาบสีแดง ๑ ดอก และคําขวัญวา “เราจะสราง
คุณธรรมใหแผนดิน” และมีชื่อพรรคพลังแผนดินไทอยูใตดอกกุหลาบสีแดง

ความหมาย
ดอกกุหลาบสีแดง หมายถึง ความซื่อสัตยจงรักภักดีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวตอสถาบันพระมหากษัตริย
และจะยึดมั่นตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรค ตั้งอยูเลขที่ ๒๓๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
หมวด ๒
สมาชิกภาพ
ขอ ๖ สมาชิกตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
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(๓) มีความปรารถนาที่จะรวมกันในการสนับสนุนพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) มีความตั้งใจจะรับใชพรรคอยางเต็มกําลังความสามารถ
ขอ ๗ สมาชิกตองเปนบุคคลซึ่งไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดอาญาแผนดิน เวนแตคดีความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความได
(๔) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่
หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ขอ ๘ สมาชิกมีสามประเภท คือ
(๑) สมาชิกกิตติม ศักดิ์ ไดแ ก บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมีม ติใ หเชิญเขาเปน สมาชิก
โดยบุคคลนั้นตองตอบรับการเชิญเปนหนังสือดวย
(๒) สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเขาเปนสมาชิกพรรค และคณะกรรมการบริหารมีมติ
รับเขาเปนสมาชิกพรรค
(๓) สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเขาเปนสมาชิกพรรคและหัวหนาพรรคอนุมัติใหรับเขา
เปนสมาชิกพรรค
ในกรณีที่มีผูอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ ประสงคจะเปนสมาชิก หัวหนาพรรคอาจรับเขาเปน
ยุวสมาชิกพรรคพลังแผนดินไทไวกอนจนกวาจะมีอายุครบสิบแปดปแลว จึงจะเปนสมาชิกสามัญหรือ
สมาชิกวิสามัญ แลวแตกรณีก็ได
ขอ ๙ การสมัครเขาเปนสมาชิก ใหผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคตอเลขาธิการพรรค
หรือประธานกรรมการสาขาพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ใหเลขาธิการพรรค หรือประธานสาขาพรรคพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหาร หรือหัวหนาพรรค
แลวแตกรณี ภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการบริหาร หรือหัวหนาพรรค
อนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิกได ใหประกาศรายชื่อไว ณ สํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาพรรค
ขอ ๑๐ คาบํารุง
สมาชิกตองเสียคาบํารุงตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๑๑ สมาชิกสามัญมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) ประดับเครื่องหมายพรรค
(๒) เลือกตัวแทนหรือสมัครรับเลือกเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) เลือกกรรมการหรือสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการตามขอบังคับ หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
(๔) เขารวมปฏิบัติงานของพรรคตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรค
(๕) อภิปรายและเสนอนโยบาย รวมทั้งความคิดเห็นของตนตอพรรค
(๖) ลงคะแนนเสียงใด ๆ ดวยตนเอง
ขอ ๑๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกวิสามัญมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) ประดับเครื่องหมายพรรค
(๒) รวมปฏิบัติงานของพรรคตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรค
(๓) อภิปรายและเสนอนโยบาย และความคิดเห็นของตนตอพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามระเบียบ วินัย นโยบาย มติและขอบังคับพรรค
(๒) ตองสนับสนุนผูสมัครเขารับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับของการเลือกตั้ง
(๓) ตองชวยเหลือและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ขอ ๑๔ สมาชิกตองปฏิบัติตามวินัยและมีจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) ประพฤติตัวและวางตนใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๒) แตงกายใหสุภาพ เรียบรอย
(๓) เปนผูตรงตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่มีการประชุม
(๔) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารที่ชอบดวยขอบังคับพรรค
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(๕) รักษาความสามัคคีในหมูสมาชิกพรรค และกับสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
(๖) ปฏิบัติง านที่ได รับมอบหมายจากหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคดว ย
ความอุตสาหะและขยันหมั่นเพียร
(๗) ใชถอยคําสุภาพ ไมกาวราว เสียดสี และใสรายปายสี หรือเอาเรื่องสวนตัวของผูอื่นมาพูด
ในที่ประชุมโดยไมจําเปน
(๘) การเสนอญัตติ กระทูถาม รางพระราชบัญญัติ การอภิปรายในรัฐสภาตองกระทําดวย
ความสุภาพ ตรงตามขอเท็จจริง อยูในประเด็น ไมใชรัฐสภาเปนเครื่องมือหรือใชเอกสิทธิในการโจมตี
บุคคล ขาราชการ หรือหนวยงานของรัฐโดยไมสมควร
(๙) การกระทําใด ๆ ตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ นโยบาย และชื่อเสียง
ของพรรคเปนสําคัญ
ขอ ๑๕ พรรคจะตองรับผิดชอบตอสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและแกไขความเดือดรอนของสมาชิก เมื่อไมไดรับความเปนธรรม
(๒) สงเสริมใหสมาชิกมีความรูทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(๓) สนับสนุนชวยเพิ่มรายไดใหสูงขึ้นดวยการใหความรูในวิชาชีพสาขาตาง ๆ
(๔) สนับสนุนชวยลดคาครองชีพดวยการจัดหาแหลงหรือรานคาใหสมาชิกซื้อเครื่องอุปโภค
และบริโภคในราคาถูก
ขอ ๑๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอประธานสาขาพรรค เลขาธิการพรรค หรือหัวหนาพรรค
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๔ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕
(๔) คณะกรรมการบริหารมีม ติใ หออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร สําหรับสมาชิกที่มิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคสําหรับสมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๕) สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบเลิกพรรค

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมวด ๓
การบริหารพรรค
สวนที่ ๑
ลักษณะทั่วไป
ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการบริหารมีจํานวนไมเกินเกาสิบเกาคน ประกอบดวย หัวหนาพรรค
หนึ่งคน รองหัวหนาพรรคไมเกินสิบคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน รองเลขาธิการพรรคไมเกินหกคน
เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินเจ็ดสิบเกาคน
ขอ ๑๘ การเลือกตั้งกรรมการบริหาร ใหกระทําเปนสองวาระตอเนื่องกัน ดังตอไปนี้
(๑) ในวาระแรก ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกหัวหนาพรรคหนึ่งคน และรองหัวหนาพรรค
ไมเกินสิบคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน และรองเลขาธิการพรรคไมเกินหกคน เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน
และโฆษกพรรคหนึ่งคน โดยสมาชิกสามัญในที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อ และมีสมาชิกสามัญที่เขาประชุม
ในวันนั้นเปนผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
(๒) ในวาระที่สอง ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกินเจ็ดสิบเกาคน
โดยใหหัวหนาพรรคตามมติของกรรมการบริหารในขอ ๑๘ (๑) เปนผูเสนอชื่อ และอาจเสนอชื่อสมาชิกสามัญ
ที่มิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินสิบหาคน โดยสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมในวันนั้น
เปนผูรับรองไมนอยกวาสิบคน
มติของที่ประชุม ใหเปนไปตามเสียงขางมาก
สมาชิกที่มาประชุมคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงคะแนนในที่ประชุม ใหลงคะแนนโดยวิธีเปดเผย เวนแตสมาชิกที่มาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่ง
รองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากําหนดตําแหนงขึ้นตามความจําเปนตามขอ ๒๐ (๔)
ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง อาจแตงตั้งจากผูที่เปนกรรมการบริหาร หรือไมเปนกรรมการบริหารก็ได
ขอ ๒๐ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของพรรค และสาขาพรรค และการทําบัญชีตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมืองกําหนด ซึ่งรวมทั้งอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) บริหารพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มติ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ ต ามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง และรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย
(๒) พัฒนาพรรคใหกาวหนาและมั่นคง ใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๓) กํากับ ดูแลการจัดทําทะเบียนสมาชิก โดยใหมีจํานวนสมาชิกพรรคคงอยูไมนอยกวา
หาพันคน และมีสมาชิกในแตละภาคและจังหวัด ตามบัญชีภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กําหนด
(๔) แตงตั้ง เปลี่ย นแปลงกรรมการคณะต าง ๆ ผูชวยเหรัญญิก พรรค รองโฆษกพรรค
ผูควบคุมเสียง นายทะเบียน ผูสอบบัญชี สมุหบัญชี และอนุกรรมการอื่น ๆ เทาที่จําเปน
(๕) ควบคุมการทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป
(๖) กําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสาขาพรรคและการหาสมาชิก กําหนดแผน การกําหนดเวลา
ในการจัดตั้งสาขาพรรค อํานาจหนาที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุดและ
การออกจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรค พรอมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสาขาพรรค
(๗) วางแผนงานเลือกตั้งและกําหนดวิธีการเลือกสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) วางระเบียบงานบริหารพรรค
(๙) กําหนดอัตราคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียม
(๑๐) วางระเบียบวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรค ตลอดจนหลักการใหความดี ความชอบ
และสวัสดิการแกเจาหนาที่พรรค
(๑๑) ควบคุมการจายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของพรรค
(๑๒) ดําเนินการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๑๓) มอบหมายงานใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ
(๑๔) กระทํากิจการอื่นตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด
ขอ ๒๑ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรหรือเลิกพรรคการเมือง ใหคณะกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้นทําหนาที่
ตอไปจนกวาการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหมจะสมบูรณ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม ใหเลือกภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันเลือกตั้งทั่วไป

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๒๒ ความเปนกรรมการบริหารสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอหัวหนาพรรค
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๔) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรค
(๕) พนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่เปนกรรมการซึ่งเลือกจากสมาชิกที่เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามขอ ๑๖ (๒)
(๖) คณะกรรมการบริหารลงมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
(๗) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหออกจากตําแหนง
ขอ ๒๓ เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารวางลง ใหคณะกรรมการบริหารที่เหลืออยูทําหนาที่
ตอไป จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง ในวาระแรกที่มีการประชุมใหญในคราวถัดไป
ถาตําแหนง หัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคคนที่หนึ่งปฏิบัติการแทน เวน แต
รองหัวหนา พรรคคนที่ห นึ่งไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด ใหรองหัวหนาพรรคคนถัดไปปฏิบัติการแทน
และใหเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งหัวหนาพรรคคนใหมภายในเกาสิบวัน นับตั้งแตวัน ที่ตําแหนง
หัวหนาพรรควางลง และถามีตาํ แหนง กรรมการบริหารอื่นวางลงดวย ใหทําการเลือกจากที่ประชุมดังกลาว
ในคราวเดียวกันนี้
ขอ ๒๔ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ บริหารและควบคุมกิจการทั้งปวงของพรรค
ใหดําเนินการไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ มติของพรรค ดูแลทรัพยสินของพรรค และจัดทํา
ทะเบียนสมาชิก จัดทํารายงานกิจการของพรรคในรอบปปฏิทินที่ผานมา และปฏิบัติกจิ การอื่นตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
ขอ ๒๕ ใหรองหัวหนาพรรคมีหนาที่ชวยหัวหนาพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรค
มอบหมาย หรือปฏิบัติหนาที่แทนในเมื่อหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๒๖ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดําเนิน การดานธุรการของพรรคที่สํานักงานใหญ ควบคุมงานบริหารดานธุรการ
ของสํานักงานสาขาพรรค ดําเนินการและติดตามผลงานตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) เปนผูรับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมใหญและอํานวย
ความสะดวก รวมทั้งรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการอื่นของพรรคดวย
(๓) เปนผูรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรคในสํานักงานใหญ
ขอ ๒๗ รองเลขาธิการพรรคมีหนาที่ชวยเลขาธิการพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรค
มอบหมาย
เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ชวยดูแลการบริหารการเงิน และทรัพยสินของพรรค รวมทั้งรับผิดชอบ
ในการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค โดยมีผูชวยเหรัญญิกและมีเหรัญญิกสาขาพรรคแบงเบา
ความรับผิดชอบของเหรัญญิกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรคนั้น
โฆษกพรรคมีหนาที่แถลงกิจการโดยทั่วไปของพรรคและตามที่คณะกรรมการบริหาร หัวหนาพรรค
หรือเลขาธิการพรรคมอบหมาย และมีรองโฆษกพรรคทําหนาที่ชวยโฆษกพรรค และตามที่โฆษกพรรค
มอบหมาย โดยมีโฆษกสาขาพรรคแบงเบาหนาที่โฆษกพรรคเฉพาะที่เกี่ยวกับสาขานั้น
ผูควบคุมเสียงมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร หรือในที่ประชุมรัฐสภา เพื่อใหเปนไปตามมติพรรค
นายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมทะเบียนสมาชิก และงานทะเบียนอื่น ๆ ของพรรค
สวนที่ ๒
ที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๒๘ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งที่ปรึกษาพรรคจากบุคคลผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณ
ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๒๙ ที่ปรึกษาพรรคอาจจะเสนอคําแนะนําหรือความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
สวนที่ ๓
การคัดเลือกสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
คัดเลือกสมาชิกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะบุคคลทําการกลั่นกรอง
คัดเลือกผูสมัครในแตละจังหวัดก็ได
ขอ ๓๑ คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สรรหาสมาชิกของพรรคที่มีคุณสมบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
ทุกระดับ
(๒) เสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมตาม (๑) ตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาชี้ขาด
(๓) หาขอมูลอันจําเปนตอการเลือกตั้งใหกับพรรคหรือผูสมัคร
(๔) วางแผนและดําเนินการชวยเหลือการเลือกตั้ง
ขอ ๓๒ คุณสมบัติของสมาชิกผูจะสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สวนที่ ๔
การเลือกสมาชิกเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๓๓ ให หั ว หน า พรรคเป น ผู เ สนอชื่ อ สมาชิ ก ต อ คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ พิ จ ารณา
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงทางการเมือง
หมวด ๔
สาขาพรรค
ขอ ๓๔ ในแตละป ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดแผนการจัดตั้งสาขาพรรคในแตละภาค
หรือจังหวัด โดยคํานึงถึงความพรอมในการจัดตั้งสาขาพรรคดวย คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณา
ใหจัดตั้งเปนศูนยประสานงาน หรือสํานักงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคไปพลางกอนก็ได
ในกรณีที่มีสมาชิกในแตละภาคและจังหวัดไมนอยกวาหนึ่งรอยคน เขาชื่อกันรองขอจัดตั้ง
สาขาพรรคเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา ใหแสดงความพรอมในการจัดตั้งในคํารองนั้นดวย
การจั ด ตั้ ง หรื อ การยกเลิ ก สาขาพรรค ให เป น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี ก ารหรื อ ระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๓๕ ใหสาขาพรรคแตละสาขามีคณะกรรมการสาขาคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธาน
สาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค
โฆษกสาขาพรรค ตําแหนงละหนึ่งคน และกรรมการอื่นอยางนอยสองคน แตไมเกินแปดคน ซึ่งเลือกจาก
ที่ประชุมสมาชิกของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคแลว ใหประธานคณะผูกอตั้งเรียก
ประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรคเปนครั้งแรกและตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามสิบคน เพื่อเลือก
กรรมการสาขาพรรค ตามขอ ๓๕ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคได
ขอ ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานของสาขาพรรค
ใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับและมติของพรรค
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมกรรมการ เพื่อปรึกษากิจการของสาขาพรรคอยางนอยปละ
สองครั้ง
ขอ ๓๘ การพนจากตําแหนงและความเปนกรรมการสาขาพรรค ใหนําขอ ๒๑ และขอ ๒๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลง ใหเรียกประชุมเลือกสมาชิกในสาขานั้นแทนภายใน
เกาสิบวัน นับจากวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
ขอ ๓๙ สาขาพรรคเปนหนวยบริหารกิจการของพรรคในเขตเลือกตั้งและมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ชวยคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
(๒) ชวยสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรคมอบหมาย การประชุ ม
คณะกรรมการสาขาพรรค และการประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรค ใหนําขอบังคับวาดวยการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญของพรรคมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
คณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๔๐ หัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของพรรค ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) คณะกรรมการจริยธรรม
(๒) คณะกรรมการวิชาการและแผนงาน
(๓) คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภา
(๔) คณะกรรมการกิจการสาขาพรรค
(๕) คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรค
หากมีความจําเปน หัวหนาพรรคอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาหรือกระทํากิจการใด ๆ
ก็ได อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
ขอ ๔๑ คณะกรรมการจริยธรรมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาระเบียบ วินัยและจริยธรรมของสมาชิก
(๒) สืบสวนและสอบสวนกรณีสมาชิกถูกกลาวหาและพิจารณากรณีสมาชิกควรไดรับการชมเชย
(๓) เสนอคณะกรรมการบริหารออกระเบียบในการยกยอง สรรเสริญหรือลงโทษสมาชิก
(๔) สอดสองการทําหนาที่ของสมาชิกที่อาจมีผลกระทบตอพรรค
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๒ คณะกรรมการวิชาการและแผนงานมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) การวางแผนการปฏิบัติงานและวิธีดําเนินงานตามนโยบายของพรรค
(๒) รับผิดชอบในงานดานวิชาการและแผนงานของพรรค
(๓) การวางแผนการบริหารพรรค ใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค
(๔) ดําเนินการคนควาและรวบรวมขอมูลในดานวิชาการและการทํางานของพรรค
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๓ คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภามีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองและยกรางพระราชบัญญัติและญัตติที่ควรเสนอตอรัฐสภา เพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
(๒) ชี้แ จงหลักเกณฑและแนวทางการดําเนิน งานดานรัฐ สภาใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ของพรรคทราบ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๓) เสนอแนวทางการปฏิ บัติตามนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการดํ าเนิน งานดานรัฐ สภา
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการแผนดินและขอบังคับของรัฐสภาตอพรรค
(๔) ประสานงานดานรัฐสภากับพรรคการเมืองอื่น
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๔ คณะกรรมการกิจการสาขาพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดแผนและวิธีการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ควบคุม ดูแลใหสาขาพรรคแตละสาขาปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและนโยบายพรรค
(๓) พิจารณาหาแนวทางแกไขอุปสรรคตาง ๆ ของสาขาพรรค
(๔) ดําเนินกิจการตาง ๆ ที่พรรคจะตองรับผิดชอบตอสมาชิกในแตละสาขา
(๕) ดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๕ คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนสรางความนิยมพรรค รวมทั้งการพัฒนายุวสมาชิกพรรคพลังแผนดินไท
(๒) วางแผนการประชาสัมพันธในผลงานและการปฏิบัตงิ านของพรรคในแตละรอบป
(๓) วางแผนการเผยแพรความรูดานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกสมาชิกและประชาชน
(๔) วางแผนการสัมมนากิจการของพรรค รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชนตาง ๆ
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๖ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
ซึ่งประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหาร
(๒) สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค (ถามี)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๓) ผูแทนของสาขาพรรค ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๔) สมาชิกตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๔๗ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุม เวนแตการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหาร
ตามขอ ๑๗ ใหเชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดที่เขาประชุมคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมเปนการชั่วคราว
เฉพาะการประชุมนั้น
ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ใหรองหัวหนาพรรคคนหนึ่ง
คนใดเปนประธาน ถาหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ให ก รรมการบริ ห ารที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการบริ ห ารคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุมใหญและจัดเจาหนาที่ดําเนินการประชุม ใหเปนไปโดย
เรียบรอยและถูกตองตามระเบียบการประชุม
ถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคคนหนึ่ง
คนใดเปนเลขานุการที่ประชุมแทน
ขอ ๔๘ ใหคณะกรรมการบริหารวางระเบียบการประชุมใหญ แตในระหวางที่คณะกรรมการบริหาร
ยังไมไดวางระเบียบไว ใหใชขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลม
ขอ ๔๙ การดําเนินกิจการตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) กําหนดและแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค
(๒) กําหนดและแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น
(๔) กิจ การอื่น ที่ กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ วา ด วยพรรคการเมื องและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวของกําหนด
(๕) กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๕๐ ใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคปละหนึ่งครั้ง การประชุมใหญวิสามัญอาจมีได
เมื่อหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารมีมติ หรือสมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนสามในสี่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีอยูทั้งหมดของพรรค รองขอใหเรียกประชุม ก็ใหเรียกประชุมได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๕๑ การเสนอญัตติหรือเรื่องใด ๆ ใหที่ประชุมใหญพิจารณา ตองเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาลวงหนาสิบหาวัน กอนการประชุมใหญ หากเปนเรื่องที่มิใชสาระอันควรเขาสูการพิจารณา
ของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหารอาจจะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแทนการนําเขาสูการพิจารณา
ของที่ประชุมใหญก็ได
ขอ ๕๒ ในการประชุมใหญจะตองมีสมาชิกมาประชุมตามขอ ๔๖ หากมีสมาชิกมาประชุม
ไมครบองคประชุม ใหดําเนินการเรียกประชุมใหญในเรื่องเดียวกันภายในเวลาสามสิบวัน ในการประชุม
ครั้งนี้ หากมีผูมีสิทธิเขาประชุมมาประชุมไมครบองคประชุมอีก ก็ใหดําเนินการประชุมใหญไดโดยไมตอ ง
เรียกประชุมใหม เวนแตการประชุมใหญนั้นเรียกประชุมเนื่องจากสมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รองขอใหเปนอันตกไป
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยทุกสองเดือนตอหนึ่งครั้ง
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และเมื่อพนเวลาสามสิบนาที นับแตเวลานัดประชุม
ยังไมครบองคประชุม ใหเลื่อนและนัดประชุมใหม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน และเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม และใหนําขอ ๔๗
มาใชบังคับโดยอนุโลม
หัวหนาพรรคและหรือรองหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได และหัวหนาพรรค
มิไดมอบหมายใหกรรมการบริหารคนใดทําหนาที่แทน ใหเลือกกรรมการบริหารที่มาประชุมคนหนึ่ง
ขึ้นมาทําหนาที่ประธานเฉพาะสําหรับการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูเขาประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรอยางนอย
สัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือตามมติของที่ประชุมเปนคราว ๆ ไป และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ถาหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
ถาทั้งหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
คนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม ถาเลขาธิการพรรคไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๕๖ การประชุม สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรตองมีส มาชิ กสภาผู แ ทนราษฎรมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๕๗ ใหมีการประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ตามความจําเปนและความเหมาะสม การประชุมรวมตามวรรคหนึ่ง ตองมีผูมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของผูมีสิทธิเขารวมประชุมทั้งหมด
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๕๘ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๕๙ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๖
การลงมติที่ประชุม
ขอ ๖๐ ผูมี สิท ธิเ ขา ประชุม คนหนึ่ ง มีเ สีย งหนึ่ง ในการลงคะแนน และในการออกเสี ย ง
ลงคะแนน ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูที่เขาประชุม จึงจะถือวาเห็นชอบในเรื่องที่ลงคะแนนนั้น
วิธีลงคะแนนใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ เวนแตประธานจะเลือกวิธีการลงคะแนนเปนอยางอื่น และที่ประชุม
เห็นชอบดวย โดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
ถาหากใชวิธีเขียนชื่อในกระดาษในกรณีเลือกบุคคล ใหใชกระดาษที่เจาหนาที่พรรคจัดใหเทานั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๗
การประกาศเกียรติคุณและการลงโทษ
สวนที่ ๑
การประกาศเกียรติคุณ
ขอ ๖๑ การประกาศเกียรติคุณ ยกยอง สรรเสริญ ใหรางวัล ใหประกาศนียบัตร หรือมอบ
โลเกียรติยศ หรือกระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดแกสมาชิกผูซึ่งกระทําความดี
แกพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร ตามรายงานของคณะกรรมการจริยธรรม
ขอ ๖๒ การประกาศเกียรติคุณอาจกระทําไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศชมเชย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาพรรค
(๒) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญและใหประกาศนียบัตร
(๓) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ ใหประกาศนียบัตร และใหรางวัล
(๔) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ
(๕) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ และจารึกชื่อไวบนแผนปาย ณ
สํานักงานใหญ
(๖) กระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๒
การลงโทษ
ขอ ๖๓ เมื่อคณะกรรมการบริหารไดพิจารณาผลของการถูกกลาวหาของสมาชิกตามรายงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรม ใหคณะกรรมการบริหารมีมติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่อง
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) วากลาวตักเตือน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๔) ตําหนิในที่ประชุม
(๕) ทําทัณฑบน
(๖) ใหพนจากการเปนสมาชิก
ขอ ๖๔ คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณามีมติใ หสมาชิกพนจากการเปนสมาชิก ในกรณี
ความผิด ดังตอไปนี้
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติพรรค
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหาร หรือของที่ประชุม
สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๓) การกระทําที่อาจกอความเสียหายอยางรายแรงตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของพรรค
หมวด ๘
การบริหารการคลังและการบัญชี
สวนที่ ๑
รายไดและทรัพยสิน
ขอ ๖๕ รายไดและทรัพยสินของพรรค ประกอบดวย
(๑) รายไดปกติจากคาธรรมเนียม การจดทะเบียนและคาบํารุงของสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาค การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของพรรค และเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นซึ่งไดมาโดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
สวนที่ ๒
การบัญชี
ขอ ๖๖ รายไดที่เปนเงิน ใหนําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงในนามของพรรค
ขอ ๖๗ รายจายของพรรคมี ดังตอไปนี้
(๑) รายจายสามัญ ไดแก รายจายที่ตองจายตามปกติ
(๒) รายจายวิสามัญ ไดแก รายจายเปนกรณีพิเศษ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

ขอ ๖๘ ใหหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคซึ่งหัวหนาพรรคมอบหมายคนหนึ่งคนใด
ลงลายมือชื่อรวมกับเลขาธิการพรรคหรือเหรัญญิกพรรคคนหนึ่งคนใดรวมเปนสองคน มีอํานาจลงนาม
ในเช็คสั่งจายเงินของพรรค
ขอ ๖๙ ใหมีสมุหบัญชีดําเนินการในทางการบัญชีของพรรค และใหมีผูสอบบัญชีเสนองบดุล
ตอที่ประชุมใหญทุกป ภายใตการกํากับ ดูแลของเหรัญญิกพรรค
สวนที่ ๓
การบริหารการคลังและการบัญชีของสาขาพรรค
ขอ ๗๐ การบริหารการคลังและการบัญชีของสาขาพรรค ใหใชขอบังคับในหมวด ๘ สวนที่ ๑
และสวนที่ ๒ ของขอบังคับนี้มาใชโดยอนุโลม
ขอ ๗๑ ใหประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรคคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อ
รวมกับเหรัญญิกสาขาพรรค รวมสองคนมีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจายเงินของสาขาพรรค
หมวด ๙
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ ๗๒ กรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง อาจเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคได
โดยทําเปน หนังสื อ พร อมกั บคํา ชี้แ จงขอ ดี ขอ เสีย ในการแกไขเพิ่ม เติ ม นั้น ยื่ น ตอ หัวหนาพรรค
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารแลวนําเสนอ
ที่ประชุมใหญ
ขอ ๗๓ การแก ไขเพิ่ ม เติ ม ข อ บัง คั บ พรรค ต องได รั บความเห็น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ใหญ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม
หมวด ๑๐
การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๗๔ พรรคพลังแผนดินไทไมมีการเลิกตัวเอง เวนแตจะเปนกรณีตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
สวนการเลิกสาขาพรรคการเมือง ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

บทเฉพาะกาล
ขอ ๗๕ ใหสมาชิกที่เ ปน สมาชิกอยู กอ นวัน ประกาศใช ขอบังคั บนี้ คงเปน สมาชิ กตอไป
ตามขอบังคับนี้
ใหคณะกรรมการบริหารที่ดํารงตําแหนงอยูแลวกอนขอบังคับนี้ประกาศใช ใหดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาคณะกรรมการบริหารจะพนจากตําแหนงตามขอ ๒๑
ขอ ๗๖ บรรดาประกาศ คําสั่งหรือกิจการใด ๆ ที่ไดกระทําไปแลวกอนขอบังคับนี้ประกาศใช
ใหใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ ๗๗ ขอบังคับนี้ ใหมีผลใชบังคับตอเมื่อไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินไท
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผนดินไท จํานวน ๑๔ คน คือ
หัวหนาพรรค
๑. นายลิขิต ธีรเวคิน
๒. นายสมศักดิ์ วรคามิน
รองหัวหนาพรรค
๓. นายกฤษณชัย มรรคยาธร
รองหัวหนาพรรค
๔. นายสฤต สันติเมทนีดล
รองหัวหนาพรรค
๕. นายณรงค สินสวัสดิ์
รองหัวหนาพรรค
๖. นายประจวบ อึ๊งภากรณ
เลขาธิการพรรค
๗. นายพีระ พนาสุภน
รองเลขาธิการพรรค
๘. นายชวลิต จิตภักดี
รองเลขาธิการพรรค
๙. นายจําลอง ชวยรอด
รองเลขาธิการพรรค
๑๐. นายประชุม ทองมี
เหรัญญิกพรรค
๑๑. นางปยะนุช ศกุนตนาค
โฆษกพรรค
๑๒. นายวิโรจน กิติคุณ
กรรมการบริหารพรรค
๑๓. นายสุรชัย ตรัยวรรณกิจ
กรรมการบริหารพรรค
๑๔. นายมนตรี เศรษฐบุตร
กรรมการบริหารพรรค

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๗ ง

๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

