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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคประชาชนกาวหนา
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคประชาชน
กาวหนา ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑
ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคประชาชนกาวหนา ดังนี้
นโยบายพรรคประชาชนกาวหนา
พ.ศ. ๒๕๕๐
คําประกาศเจตนารมณ
พรรคประชาชนกาวหนาเปนพรรคการเมืองใหม ที่กอตั้งขึ้นในขณะที่ประเทศไทยกําลังมีการ
ปฏิรูปทางการเมืองโดยมีความมุงหวังอยางแนวแนและมั่นคงเพื่อนําพาประเทศชาติและประชาชนชาวไทยไปสู
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ที่ ส มบู ร ณ แ บบ
พรรคประชาชนกาวหนามีเจตนารมณในอันที่จะพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญในทุก ๆ ดานไมวา
จะเปนในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอยางมั่นคงถาวร และดํารงไวซึ่งเกียรติภูมิของประเทศชาติ
และเคารพในศักดิ์ศรีความเปน คนไทย สรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในทุก ๆ ดานของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน
นโยบายหลัก
พรรคประชาชนกาวหนาจะยึ ดถือแนวนโยบายพื้น ฐานแหง รัฐ ที่กํา หนดไว ใ นรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนหลัก และปรับแนวคิดใหมในดานเปาหมาย กระบวนการและ
วิธีการในการพัฒนาประเทศในเชิงรุกใหกาวหนาไปสูความเจริญรุงเรืองอยางสมดุลและยั่งยืน สงเสริม
ภาคเอกชนใหมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพครอบคลุมในกิจการในทุกประเภทใหเกิดคุณภาพในระดับ
มาตรฐานและใหเกิดการแขงขันในกรอบการคาเสรีอยางเปนธรรม ฟนฟูสังคมไทยใหเกิดการสมานฉันท
เสริมสรางจิตสํานึกแหงการอยูรวมกันดวยความเกื้อกูล ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สงเสริมวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยมีนโยบายดานตาง ๆ ดังนี้
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๑. นโยบายดานความมั่นคงของรัฐ
ธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และสงเสริม
ใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเปน และเพียงพอ เพื่อพิทักษรักษาเอกราช
ความมั่ น คงของรั ฐ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ผลประโยชน แ ห ง ชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
๒. นโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
ดําเนินการตามนโยบายในดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
๒.๑ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของประเทศอย า งยั่ ง ยื น
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ
๒.๒ สงเสริมการบริหารราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
ให มี ข อบเขต อํ า นาจหน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจนเหมาะสมแก ก ารพั ฒ นาประเทศ
และสนับสนุนใหจังหวัดเปนตัวแทนของรัฐในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยใหมีงบประมาณเพื่อ
ดําเนิน การใหเปนไปตามแผนดังกลาว รวมทั้งกํากับดูแ ลองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชน
ของประชาชนในพื้นที่
๒.๓ สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ สามารถพึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
๒.๔ พัฒ นาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาคุณ ภาพ คุ ณธรรม และจริ ย ธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๒.๕ สงเสริม ใหมีการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปเพื่อใหการ
จัดทําและการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ
๒.๖ สงเสริมใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระเพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม
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๒.๗ สงเสริม ใหมีบริการสาธารณะที่จําเปน แกประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดย
คํานึงถึงวินัยการเงินการคลังของประเทศ และเรียกเก็บคาบริการเพียงเทาที่จําเปน
๒.๘ สง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น และระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ
๒.๙ สงเสริมใหมีแผนพัฒนาการเมือง และจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปน อิสระ
เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนและมาตรฐานดังกลาวอยางเครงครัด
๓. นโยบายดานศาสนา สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
๓.๑ นโยบายดานศาสนา
สงเสริม ใหประชาชนทุกหมูเหลาใหความอุปถัมภและคุม ครองพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่น สงเสริม ความเขาใจอัน ดีแ ละความสมานฉัน ทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ง
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.๒ นโยบายดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
(๑) สงเสริมการคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว รวมทั้งการสงเคราะหและการ
จัดสวัสดิการใหแกคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
(๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืน
ของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน อยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการ
สาธารณสุข
(๓) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค สรางเสริมและปลูกฝง
ความรูแ ละจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรูรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย พัฒนาคุณภาพผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดสรร
งบประมาณเพื่อการศึกษาอยางเหมาะสมและเพียงพอ
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(๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับความตองการในแตละพื้นที่
(๕) สงเสริม และสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตาง ๆ และเผยแพร
ขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได
(๖) ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ปกป อ ง และเผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น และปลูกฝงและ
สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกในเรื่องดังกลาว
๔. นโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
๔.๑ สงเสริม การดูแ ลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปน ไปตามกฎหมายอยางเปน ธรรม
รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
๔.๒ สง เสริ ม การคุ ม ครองสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลให พ น จากการลว งละเมิด ทั้ ง โดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน
๔.๓ สงเสริมและสนับสนุน ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมและสามารถ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว
๔.๔ สงเสริม การดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุม ครองสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล
การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อยางอื่น
ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและ
เทาเทียมกัน
๔.๕ สงเสริมการจัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ที่ดําเนินการเปน
อิสระเพื่อทําการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศใหเปนไปอยางเหมาะสม และดําเนินการ
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและจําเปนของกฎหมายในความรับผิดชอบโดยตอง
รับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย
๔.๖ สงเสริมการจัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่ดําเนิน การเปนอิสระ เพื่อทําการศึกษา วิเคราะห และติดตามการดําเนิน งานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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๕. แนวนโยบายดานการตางประเทศ
สงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกัน
อยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการระหวาง
ประเทศ และสงเสริม การคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจนการใหความ
คุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
๖. แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ พรรคมีแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวน การตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุม ธุรกิจ
ที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับ
เอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม
หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับ
การประกอบกิจการ
(๓) ส ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรให มี ค วามเป น ธรรม
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๔) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การรั ก ษาวิ นั ย การเงิ น การคลั ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๕) สงเสริมการจัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนอยางทั่วถึง
(๖) สนับสนุน ใหมีการกํากับเพื่ อ ใหการประกอบกิจการมี การแขงขัน อยางเสรีแ ละ
เปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงและทางออม และคุมครองผูบริโภค
(๗) สงเสริม ใหมีการดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปน ธรรม ขยายโอกาส
ในการประกอบอาชี พของประชาชน และสงเสริม และสนับ สนุน การพัฒ นาภูมิปญ ญาทองถิ่น และ
ภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ
(๘) สงเสริม ใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุม ครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสัมพันธ และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้ง
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คุม ครองใหผูทํางานมีคุณคาอยางเดียวกัน ไดรับคาตอบแทนที่เปน ธรรม ไดรับสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการที่เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
(๙) สนั บ สนุ น การคุ ม ครองและรั ก ษาผลประโยชนข องเกษตรกรในการผลิ ต และ
การตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร
เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
(๑๐) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณ หรือการรวมกลุมของประชาชน
ในการดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ
(๑๑) สงเสริมใหมีสาธารณูปโภคขั้น พื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
เพื่อประโยชนใ นการรักษาความมั่น คงของรัฐ ในทางเศรษฐกิจ และตอ งใชความระมัดระวังในการ
กระทําใดอันอาจทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้น ฐานอัน จําเปน ตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูใ นความ
ผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
(๑๒) สนับสนุน การคุ มครองและส งเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนเพื่ อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการสนับสนุนการรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพ
๗. แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๗.๑ สงเสริมและสนับสนุนการกําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินโดยใหคํานึงถึงสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติของพื้น ที่นั้น ๆ ตามหลักวิช าใหครอบคลุม ทั่วประเทศทั้งผืนดิน ผืนน้ํา และจัดใหมี
ผังเมืองรวม ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมดังกลาวโดยกําหนดมาตรฐานการใชอยางยั่งยืนดวยการให
ประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบตอนโยบายการใชที่ดินนั้นรวมในการตัดสินใจดวย
๗.๒ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การให เ กษตรกรมี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น
เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น
๗.๓ สงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อประโยชนตอการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
๗.๔ สง เสริ ม และสนับ สนุ น จัด ระบบการดู แ ลและการใช ทรั พ ยากรน้ํ า ใหเ กิ ด ประโยชน
แกสวนรวม รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร
๗.๕ สงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ
โดยใหประชาชน ชุม ชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผน
ดังกลาว
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๗.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
๗.๗ สนับสนุนและสงเสริมการบํารุงรักษา และการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยใหประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
๗.๘ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การควบคุ ม และกํ า จั ด ภาวะมลพิ ษ ที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภาพอนามั ย
สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๘. แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
๘.๑ สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ โดยจัด
ใหมีกฎหมายเฉพาะดาน จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษา
และพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีระบบการถายทอดเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
๘.๒ สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดสิ่งใหม รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้ง
ใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๘.๓ สนั บ สนุ น ให มี ก ารเผยแพร ค วามรู ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ส มั ย ใหม
และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต
๘.๔ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจาก
ธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ
๙. แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
๙.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
๙.๒ สง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการตั ด สิ น ใจทางการเมื อ ง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ โดยตองจัด
ใหมีการใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนการจัดทําบริการสาธารณะ และตองจัดใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูล สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น และผลการตัดสินใจของรัฐไดโดยไมเสียคาใชจาย
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๙.๓ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ทุกระดับ ในรูปแบบองคการทางวิชาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น และตองไมกระทําการที่มีลักษณะ
เปนการแทรกแซงการดําเนินงานของสื่อมวลชนทั้งของรัฐและเอกชนในการเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การใชอํานาจรัฐ เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
๙.๔ จัดใหมีมาตรฐานกลางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๙.๕ สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และใหมีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้ง
กองทุน พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือ การดําเนิน กิจกรรมสาธารณะของชุม ชน รวมทั้ ง
สนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบที่จะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่
๙.๖ สง เสริ ม และให การศึ ก ษาแก ป ระชาชนเกี่ย วกั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง
ขอบังคับพรรคประชาชนกาวหนา
พ.ศ.๒๕๕๐
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ พรรคการเมืองนี้ชื่อวา “พรรคประชาชนกาวหนา” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “PACHACHON
KAOWNA PARTY” เรียกโดยยอวา “ปก.” หรือ “PK.”
ขอ ๒ เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนภาพ ประกอบดวยรัฐธรรมนูญวางอยูบนพาน ตั้งอยู
บนอนุสาวรียมีรัศมีโดยรอบอยูในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๓ ชั้น
ชั้นใน สีน้ําเงิน แทนสถาบันพระมหากษัตริย
ชั้นกลาง สีขาว แทนศาสนา
ชั้นนอก สีแดง แทนชาติ
แลวมีชื่อพรรคประชาชนกาวหนาอยูดานลาง ปรากฏดังนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

โดยมีความหมายถึงความเจริญรุงเรืองและความเจริญกาวหนาของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระกษัตริยทรงเปนประมุขของประชาชนชาวไทย
ขอ ๓ สํ า นั ก งานใหญ ข องพรรค ตั้ ง อยู ณ เลขที่ ๑๓๕/๘ หมู ๔ แขวงอนุ ส าวรี ย
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวด ๒
สมาชิกภาพ
ขอ ๔ สมาชิกตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) มีความปรารถนาที่จะรวมกันในการสนับสนุนพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) มีความตั้งใจจะรับใชพรรคอยางเต็มกําลังความสามารถ
ขอ ๕ สมาชิกตองเปนบุคคลซึ่งไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดอาญาแผนดิน เวนแตคดีความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความได
(๔) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนคดี
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐ วิสาหกิจเพราะทุจริต
ตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๖
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๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหทรัพยสิน ตกเปน ของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
(๙) เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๖ สมาชิกมีประเภทเดียว คือ สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลที่สมัครเขาเปนสมาชิกพรรค
และคณะกรรมการบริหารมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกพรรค หรือหัวหนาพรรคอนุมัติใหรับเขาเปนสมาชิกพรรค
เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง ผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณประสงค
จะเปนสมาชิก เลขาธิการพรรค อาจรับเขาเปนยุวสมาชิกพรรคประชาชนกาวหนาไวกอนจนกวาจะมีอายุ
ครบสิบแปดปแลว จึงจะมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกสามัญไดตอไป
ขอ ๗ การสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค ใหกระทําโดยยื่นใบสมัครเปนหนังสือตอเลขาธิการพรรค
หรื อ ประธานกรรมการสาขาพรรค เพื่ อ พิ จ ารณาเสนอคณะกรรมการบริ ห ารหรื อ หั ว หน า พรรค
แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับใบสมัคร
บุคคลนั้นเปนสมาชิกของพรรคก็ตอเมื่อคณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรคพิจารณาแลว
เห็น สมควรรับเปนสมาชิกพรรค โดยใหมีผ ลนับตั้งแตวัน ที่คณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรค
พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเปนสมาชิกพรรคแลวแตกรณี
ขอ ๘ ผูที่เปนสมาชิกพรรคประชาชนกาวหนาแลว จะเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่นอีก
ไมได เวนแตสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามขอ ๑๔
ขอ ๙ คาบํารุง
สมาชิกตองเสียคาบํารุงตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๑๐ สมาชิกมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) ประดับเครื่องหมายพรรค
(๒) เลือกตัวแทนหรือสมัครรับเลือกเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) เลื อ กกรรมการหรื อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น กรรมการตามข อ บั ง คั บ หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๔) เขารวมปฏิบัติงานของพรรคตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรค
(๕) อภิปรายและเสนอนโยบาย รวมทั้งความคิดเห็นของตนตอพรรค
(๖) ลงคะแนนเสียงใด ๆ ดวยตนเอง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง
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๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๑ สมาชิกมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติตามระเบียบ วินัย นโยบาย มติ และขอบังคับพรรค
(๒) ตองสนับสนุนผูสมัครเขารับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับของการเลือกตั้ง
(๓) ตองชวยเหลือและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ขอ ๑๒ สมาชิกตองปฏิบัติตามวินัยและมีจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
(๑) ประพฤติตัวและวางตนใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๒) แตงกายใหสุภาพเรียบรอย
(๓) เปนผูตรงตอเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่มีการประชุม
(๔) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารที่ชอบดวยขอบังคับพรรค
(๕) รักษาความสามัคคีในหมูสมาชิกพรรค และกับสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค ดวยความ
อุตสาหะและขยันหมั่นเพียร
(๗) ใชถอยคําสุภาพ ไมกาวราว เสียดสี และใสรายปายสี หรือเอาเรื่องสวนตัวของผูอื่น
มาพูดในที่ประชุมโดยไมจําเปน
(๘) การเสนอญัตติ กระทูถามรางพระราชบัญญัติ การอภิปรายในรัฐ สภาตองกระทําดวย
ความสุภาพตรงตามขอเท็จจริง อยูในประเด็น ไมใชรัฐสภาเปนเครื่องมือหรือใชเอกสิทธิ์ ในการโจมตี
บุคคล ขาราชการ หรือหนวยงานของรัฐโดยไมสมควร
(๙) การกระทําใด ๆ ตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ นโยบาย และชื่อเสียง
ของพรรคเปนสําคัญ
ขอ ๑๓ พรรคจะตองรับผิดชอบตอสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและแกไขความเดือดรอนของสมาชิก เมื่อไมไดรับความเปนธรรม
(๒) สงเสริมใหสมาชิกมีความรูทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(๓) สนับสนุนชวยเพิ่มรายไดใหสูงขึ้นดวยการใหความรูในวิชาชีพสาขาตาง ๆ
(๔) สนับสนุนชวยลดคาครองชีพดวยการจัดหาแหลงหรือรานคาใหสมาชิกซื้อเครื่องอุปโภค
และบริโภคในราคาถูก
ขอ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง
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(๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือลาออกตอสํานักงานใหญของพรรค และมีผลเมื่อเจาหนาที่
สํานักงานใหญพรรคไดรับหนังสือแลว
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๔ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๕
(๔) พรรคการเมื องมีม ติ ใ หออกตามข อบังคั บพรรคการเมือง การสิ้ น สุดของสมาชิกภาพ
ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุม
รวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐ ธรรมนูญ
ภายในสามสิบวัน นั บ แตวัน ที่ พรรคมีม ติคัดคานวามติดัง กลาวมีลั กษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให ถื อ ว า สมาชิ ก ภาพสิ้ น สุ ด ลงนั บ แต วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย แต ถ า ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจ
เขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
หมวด ๓
การบริหารพรรค
สวนที่ ๑
ลักษณะทั่วไป
ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการบริหารมีจํานวนไมเกินแปดสิบคน ประกอบดวย หัวหนาพรรค
หนึ่งคน รองหัวหนาพรรคไมเกิน สิบคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน รองเลขาธิการพรรคไมเกินหกคน
เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน รองโฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการบริหารอื่น อีก
ไมเกินหาสิบเกาคน
ขอ ๑๖ การเลือกตั้งกรรมการบริหาร ใหกระทําเปนสองวาระตอเนื่องกัน ดังตอไปนี้
(๑) ในวาระแรก ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกหัวหนาพรรคหนึ่งคน และรองหัวหนาพรรค
ไมเกินสิบคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน และ รองเลขาธิการพรรคไมเกินหกคน เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน
และโฆษกพรรคหนึ่งคน รองโฆษกพรรคหนึ่งคน โดยสมาชิกสามัญในที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อ และมี
สมาชิกสามัญที่เขาประชุมในวันนั้นเปนผูรับรองไมนอยกวาหาคน
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(๒) ในวาระที่สอง ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกกรรมการบริหารอื่น อีกไมเกินหาสิบเกาคน
โดยใหหัวหนาพรรคตามมติของกรรมการบริหารในขอ ๑๖ (๑) เปนผูเ สนอชื่อ โดยสมาชิกสามัญ
ที่เขารวมประชุมในวันนั้นเปนผูรับรองไมนอยกวาหาคน
มติของที่ประชุมใหเปนไปตามเสียงขางมาก
สมาชิกที่มาประชุมคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การลงคะแนนในที่ประชุม ใหลงคะแนนโดยวิธีเปดเผย เวน แตสมาชิกที่มาประชุมเกินกวา
กึ่งหนึ่งรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากําหนดตําแหนงขึ้นตามความจําเปนตามขอ ๑๘ (๔)
ตําแหนงตามวรรคหนึ่งอาจแตงตั้งจากผูที่เปนกรรมการบริหาร หรือไมเปนกรรมการบริหาร ก็ได
ขอ ๑๘ คณะกรรมการบริ ห ารมี อํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดของพรรค และสาขาพรรค และการทําบัญชีตามที่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกําหนด ซึ่งรวมทั้งอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริ ห ารพรรคให เป น ไปตามนโยบาย ข อ บัง คั บ ของที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง และรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย
(๒) พัฒนาพรรคใหกาวหนาและมั่นคง ใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๓) กํากับดูแลการจัดทําทะเบียนสมาชิก โดยใหมีจํานวนสมาชิกพรรคคงอยูไมนอยกว า
หาพันคน และมีสมาชิกในแตละภาคและจังหวัด ตามบัญชีภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมือง
กําหนด
(๔) แตงตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการคณะตาง ๆ เชน ผูอํานวยการพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค
ผูควบคุมเสียง นายทะเบียน ผูสอบบัญชี สมุหบัญชี และอนุกรรมการอื่น ๆ เทาที่จําเปน
(๕) ควบคุมการทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป
(๖) กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคและการหาสมาชิ ก กํ า หนดแผน
การกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค อํานาจหนาที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง
การสิ้ น สุ ด และการออกจากตํ า แหน ง ของกรรมการสาขาพรรค พร อ มทั้ ง อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสาขาพรรค
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(๗) วางแผนงานเลือกตั้งและกําหนดวิธีการเลือกสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) วางระเบียบงานบริหารพรรค
(๙) กําหนดอัตราคาลงทะเบียน คาบํารุง และคาธรรมเนียม
(๑๐) วางระเบียบวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรค ตลอดจนหลักการใหความดีความชอบ
และสวัสดิการแกเจาหนาที่พรรค
(๑๑) ควบคุมการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพยสินของพรรค
(๑๒) ดําเนินการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๑๓) มอบหมายงาน ใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ
(๑๔) กระทํากิจการอื่นตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด
ขอ ๑๙ คณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแ ทนราษฎร ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้น ทําหนาที่ตอไป
จนกว า จะมีก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ หารชุ ด ใหมแ ละได รั บ แจ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลง
คณะกรรมการบริหารชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันเลือกตั้ง
ทั่วไป
ขอ ๒๐ ความเปนกรรมการบริหารสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอหัวหนาพรรค
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๔) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรค
(๕) พนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่เปนกรรมการซึ่งเลือกจากสมาชิกที่เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามขอ ๑๖ (๒)
(๖) คณะกรรมการบริหารลงมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
(๗) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหออกจากตําแหนง
ขอ ๒๑ เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารวางลงใหคณะกรรมการบริหารที่เหลืออยูทําหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญในคราวถัดไป
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ถาตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคคนที่หนึ่งปฏิบัติการแทน เวนแตรอง
หัวหนาพรรคคนที่หนึ่งไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนถัดไปปฏิบัติการแทน และให
เรียกประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งหัวหนาพรรคคนใหมภายในหกสิบวันนับตั้งแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรค
วางลง และถามีตําแหนงกรรมการบริหารอื่นวางลงดวย ใหทําการเลือกจากที่ประชุมดังกลาวในคราวเดียวกันนี้
ขอ ๒๒ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ บริหาร และควบคุม กิจการทั้งปวง
ของพรรค ใหดําเนินการไปตามนโยบาย ระเบียบขอบังคับ มติของพรรค ดูแลทรัพยสินของพรรค
และจัดทําทะเบียนสมาชิก จัดทํารายงานกิจการของพรรคในรอบปปฏิทินที่ผานมา และปฏิบัติกิจการอื่น
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ขอ ๒๓ ใหรองหัวหนาพรรคมีหนาที่ชวยหัวหนาพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนา
พรรคมอบหมายหรือปฏิบัติหนาที่แทน ในเมื่อหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๒๔ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดําเนินการดานธุรการของพรรคที่สํานักงานใหญ ควบคุมงานบริหารดานธุรการของ
สํานักงานสาขาพรรค ดําเนินการและติดตามผลงานตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย
(๒) เปนผูรับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมใหญ และอํานวย
ความสะดวก รวมทั้งรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการอื่นของพรรคดวย
(๓) เปนผูรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรคในสํานักงานใหญ
ขอ ๒๕ รองเลขาธิ ก ารพรรคมี ห น า ที่ ช ว ยเลขาธิ ก ารพรรค และมี อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่
เลขาธิการพรรคมอบหมาย
เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ชวยดูแลการบริหารการเงิน และทรัพยสินของพรรค รวมทั้งรับผิดชอบ
ในการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค โดยมีผูชวยเหรัญญิก และมีเหรัญญิก สาขาพรรคแบงเบา
ความรับผิดชอบของเหรัญญิกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรคนั้น
โฆษกพรรค มีหนาที่แถลงกิจการโดยทั่วไปของพรรคและตามที่คณะกรรมการบริหาร หัวหนา
พรรคหรือเลขาธิการพรรคมอบหมาย และมีรองโฆษกพรรค ทําหนาที่ชวยโฆษกพรรค และตามที่
โฆษกพรรคมอบหมาย โดยมีโฆษกสาขาพรรคแบงเบาหนาที่โฆษกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขานั้น
ผูควบคุมเสียงมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมเสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในที่ประชุมสภา
ผูแทนราษฎร หรือในที่ประชุมรัฐสภา เพื่อใหเปนไปตามมติพรรค
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นายทะเบียนมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมทะเบียนสมาชิก และงานทะเบียนอื่น ๆ ของพรรค
สวนที่ ๒
ที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๒๖ ใหหัวหนาพรรคแตงตั้งที่ปรึกษาพรรคจากบุคคลผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณ
ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๒๗ ที่ปรึกษาพรรคอาจจะเสนอคําแนะนําหรือความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
สวนที่ ๓
การคัดเลือกสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารแตง ตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลื อกตั้ งเพื่ อพิจ ารณา
กลั่นกรองคัดเลือกสมาชิกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง อาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะบุคคลทําการกลั่นกรอง
คัดเลือกผูสมัครในแตละจังหวัดก็ได
ขอ ๒๙ คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สรรหาสมาชิกของพรรคที่มีคุณสมบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
ทุกระดับ
(๒) เสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมตาม (๑) ตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาชี้ขาด
(๓) หาขอมูลอันจําเปนตอการเลือกตั้งใหกับพรรคหรือผูสมัคร
(๔) วางแผนและดําเนินการชวยเหลือการเลือกตั้ง
ขอ ๓๐ คุณสมบัติของสมาชิกผูจะสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สวนที่ ๔
การเลือกสมาชิกเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๓๑ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อสมาชิกตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในการดํารงตําแหนงทางการเมือง
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หมวด ๔
สาขาพรรค
ขอ ๓๒ ในแต ล ะป ให ค ณะกรรมการบริ ห ารเป น ผู กํ า หนดแผนการจั ด ตั้ ง สาขาพรรค
ในแตละภาค หรือจังหวัด โดยคํานึงถึงความพรอมในการจัดตั้งสาขาพรรคดวย คณะกรรมการบริหาร
อาจพิจารณาใหจัดตั้งเปน ศูน ยประสานงาน หรือสํานักงานของสมาชิก สภาผูแทนราษฎรของพรรค
ไปพลางกอนก็ได
ในกรณีที่มีสมาชิกในแตละภาคและจังหวัดไมนอยกวาหนึ่งรอยคนเขาชื่อกันรองขอจัดตั้งสาขา
พรรคเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา ใหแสดงความพรอมในการจัดตั้งในคํารองนั้นดวย
การจัดตั้งหรือการยกเลิกสาขาพรรคใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคแตละสาขามีคณะกรรมการสาขาคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน
สาขาพรรค รองประธานสาขาพรรค เลขานุการสาขาพรรค รองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิกสาขาพรรค
โฆษกสาขาพรรค ตําแหนง ละหนึ่งคน และกรรมการสาขาอื่น อยางนอยสองคนแต ไมเกิน แปดคน
ซึ่งเลือกจากที่ประชุมสมาชิกของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๓๔ เมื่ อคณะกรรมการบริ หารพรรคอนุ มัติ ใ ห ตั้ง สาขาพรรคแลว ใหป ระธานคณะ
ผูกอตั้งเรียกประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรคเปนครั้งแรก และตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
เพื่อเลือกกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๓ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคได
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานของสาขา
พรรคใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติของพรรค
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมกรรมการ เพื่อปรึกษากิจการของสาขาพรรคอยางนอย
ปละสองครั้ง
ขอ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป นับแตวันที่ไดรับ
แจ ง การตอบรั บ การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคจากนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งแล ว
ใหดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่กรรมการสาขาพรรค
ชุดเดิม พน จากตําแหนงตามวาระ แตใ หคณะกรรมการสาขาพรรคชุ ดเดิมอยูทํ าหนาที่ตอ ไปจนกว า
กรรมการสาขาพรรคชุดใหมเขารับหนาที่นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว ใหนําขอ ๒๐ มาบังคับ
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โดยอนุโลมกับการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสาขาพรรค และเมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรค
วางลงตามขอ ๒๐ ให เรี ยกประชุม เลือ กสมาชิ กในสาขานั้ น แทน ภายในเกาสิ บวั น นับ จากวัน ที่
ตําแหนงนั้นวางลง
ขอ ๓๗ สาขาพรรคเปน หนวยบริหารกิจการของพรรคในเขตเลือกตั้งและมีอํานาจหนาที่
ดังนี้
(๑) ชวยคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
(๒) ชวยสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหรือหัวหนาพรรคมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และการประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรค ใหนําขอบังคับ
วาดวยการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญของพรรคมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
คณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๓๘ หัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการจริยธรรม
(๒) คณะกรรมการวิชาการและแผนงาน
(๓) คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภา
(๔) คณะกรรมการกิจการสาขาพรรค
(๕) คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรค
หากมีความจําเปนหัวหนาพรรคอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาหรือกระทํากิจการใด ๆ
ก็ไดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
ขอ ๓๙ คณะกรรมการจริยธรรม มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รักษาระเบียบวินัยและจริยธรรมของสมาชิก
(๒) สืบสวนและสอบสวนกรณีสมาชิกถูกกลาวหาและพิจารณากรณีสมาชิกควรไดรับการ
ชมเชย
(๓) เสนอคณะกรรมการบริหารออกระเบียบในการยกยองสรรเสริญหรือลงโทษสมาชิก
(๔) สอดสองการทําหนาที่ของสมาชิกที่อาจมีผลกระทบตอพรรค
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(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๐ คณะกรรมการวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) การวางแผนการปฏิบัติงานและวิธีดําเนินงานตามนโยบายของพรรค
(๒) รับผิดชอบในงานดานวิชาการและแผนงานของพรรค
(๓) การวางแผนการบริหารพรรคใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค
(๔) ดําเนินการคนควาและรวบรวมขอมูลในดานวิชาการและการทํางานของพรรค
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๑ คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภา มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองและยกรางพระราชบัญญัติและญัตติที่ควรเสนอตอรัฐสภา เพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
(๒) ชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
พรรคทราบ
(๓) เสนอแนวทางการปฏิบัติ ตามนโยบาย หลักเกณฑแ ละวิธีการดําเนิน งานดานรัฐ สภา
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการแผนดินและขอบังคับของรัฐสภาตอพรรค
(๔) ประสานงานดานรัฐสภากับพรรคการเมืองอื่น
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๒ คณะกรรมการกิจการสาขาพรรค มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดแผนและวิธีการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ควบคุมดูแลใหสาขาพรรคแตละสาขาปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและนโยบายพรรค
(๓) พิจารณาหาแนวทางแกไขอุปสรรคตาง ๆ ของสาขาพรรค
(๔) ดําเนินกิจการตาง ๆ ที่พรรคจะตองรับผิดชอบตอสมาชิกในแตละสาขา
(๕) ดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรค มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนสรางความนิยมพรรค รวมทั้งการพัฒนายุวสมาชิกพรรคประชาชนกาวหนา
(๒) วางแผนการประชาสัมพันธในผลงานและการปฏิบัติงานของพรรคในแตละรอบป
(๓) วางแผนการเผยแพร ค วามรู ด า นการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแก ส มาชิ ก และ
ประชาชน
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(๔) วางแผนการสัมมนากิจการของพรรค รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชนตาง ๆ
(๕) ดําเนินกิจการอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๔๔ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูมีสิทธิเขาประชุมซึ่งประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหาร
(๒) สมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค (ถามี)
(๓) ผูแทนของสาขาพรรค สาขาละไมเกินสองคน
(๔) ผูแทนสมาชิกตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารยั ง ไมไ ด กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารตาม (๔) ให ผู มี สิ ท ธิ
เขาประชุ มตาม (๑) (๒) และ (๓) ดําเนินการประชุมได เมื่อมีผู มาประชุมไมนอยกว ากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูมีสิทธิเขาประชุมดังกลาวขางตน
ขอ ๔๕ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม เว น แต ก ารประชุ ม เพื่ อ เลื อ กคณะ
กรรมการบริหารตามขอ ๑๖ ใหเชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดที่เขาประชุมคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมเปน
การชั่วคราวเฉพาะการประชุมนั้น
ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ใหรองหัวหนาพรรคคนหนึ่ง
คนใดเปนประธาน ถาหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุมใหญและจัดเจาหนาที่ดําเนินการประชุมใหเปนไป
โดยเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบการประชุม ถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคคนหนึ่งคนใดเปนเลขานุการที่ประชุมแทน
ขอ ๔๖ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารวางระเบี ย บการประชุ ม ใหญ แต ใ นระหว า งที่ ค ณะ
กรรมการบริหารยังไมไดวางระเบียบไว ใหใชขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลม
ขอ ๔๗ การดําเนินกิจการตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญ
(๑) กําหนดและแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรค
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(๒) กําหนดและแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของพรรค
(๓) การเลือกตั้ง หัวหนาพรรค รองหัวหน าพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่น
(๔) กิจ การอื่ น ที่ ก ฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ดว ยพรรคการเมื องและกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวของกําหนด
(๕) การพิจารณายุบหรือเลิกพรรค
(๖) กิจการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ขอ ๔๘ ใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคปละหนึ่งครั้ง การประชุมใหญวิสามัญอาจมี
ไดเมื่อหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารมีมติ หรือสมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
สามในสี่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีอยูทั้งหมดของพรรค รองขอใหเรียกประชุมก็ใหเรียกประชุมได
ขอ ๔๙ การเสนอญัตติหรือเรื่องใด ๆ ใหที่ประชุมใหญพิจารณาตองเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารพิจ ารณาลว งหนาสิบ หาวัน กอ นการประชุมใหญ หากเป น เรื่องที่ มิใ ชสาระอัน ควรเขาสูการ
พิจารณาของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหารอาจจะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแทนการนําเขาสู
การพิจารณาของที่ประชุมใหญก็ได
ขอ ๕๐ ในการประชุมใหญจะตองมีสมาชิกมาประชุมตามขอ ๔๔ หากมีสมาชิกมาประชุม
ไมครบองคประชุม ใหดําเนินการเรียกประชุมใหญในเรื่องเดียวกันภายในเวลาสามสิบวัน ในการประชุม
ครั้ ง นี้ ห ากมี ผู มี สิ ท ธิ เ ข า ประชุ ม มาประชุ ม ไม ค รบองค ป ระชุ ม อี ก ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การประชุ ม ใหญ ไ ด
โดยไม ตองเรียกประชุมใหม เวนแตการประชุ มใหญนั้ นเรียกประชุมเนื่ องจากสมาชิ กที่เป นสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรรองขอ ใหเปนอันตกไป
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขอ ๕๑ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยปละสามครั้ง
ขอ ๕๒ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และเมื่อพน เวลาสามสิบนาทีนับแตเวลานัดประชุม
ยังไมครบองคประชุม ใหเลื่อนและนัดประชุมใหม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน และเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม และใหนําขอ ๔๕
มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หัวหนาพรรคและหรือรองหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได และหัวหนา
พรรคมิไดม อบหมายใหกรรมการบริหารคนใดทําหนาที่แทน ใหเลือกกรรมการบริหารที่ม าประชุม
คนหนึ่งขึ้นมาทําหนาที่ประธานเฉพาะสําหรับการประชุมครั้งนั้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูเขาประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรอยางนอย
สัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือตามมติของที่ประชุมเปน คราว ๆ ไป และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่
ประชุ ม ถาหั วหน าพรรคไมอาจปฏิบั ติหน าที่ไ ด ใหร องหั วหน าพรรคคนใดคนหนึ่ งทํา หนา ที่เป น
ประธานที่ประชุม ถาทั้งหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
ให เ ลขาธิ ก ารพรรคเป น เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด
ใหรองเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๕๔ การประชุมสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๕๕ ใหมีการประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรของ
พรรคตามความจําเปนและความเหมาะสม
การประชุมรวมตามวรรคหนึ่ง ตองมีผูมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเขารวมประชุม
ทั้งหมด
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๕๖ การประชุ ม กรรมการดํ า เนิ น งานแต ล ะคณะให ดํ า เนิ น การตามความจํ า เป น
และเหมาะสม
ขอ ๕๗ การประชุ ม กรรมการดํ าเนิ น งานแตล ะคณะ จะต อ งมี ก รรมการในคณะนั้ น ๆ
มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๖
การลงมติที่ประชุม
ขอ ๕๘ ผูมีสิทธิเขาประชุม คนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และในการออกเสีย ง
ลงคะแนน ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูที่เขาประชุม จึงจะถือวาเห็นชอบในเรื่องที่ลงคะแนนนั้น
วิธีลงคะแนนใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ เวนแตประธานจะเลือกวิธีการลงคะแนนเปนอยางอื่น
และที่ประชุมเห็นชอบดวยโดยไมขัดตอบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ถาหากใชวิธีเขียนชื่อในกระดาษในกรณีเลือกบุคคล ใหใชกระดาษที่เจาหนาที่พรรคจัดให
เทานั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๗
การประกาศเกียรติคุณและการลงโทษ
สวนที่ ๑
การประกาศเกียรติคุณ
ขอ ๕๙ การประกาศเกียรติคุณ ยกยอง สรรเสริญ ใหรางวัล ใหประกาศนียบัตร หรือมอบ
โลเกียรติยศ หรือกระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดแกสมาชิกผูซึ่งกระทําความดี
แกพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารตามรายงานของคณะกรรมการจริยธรรม
ขอ ๖๐ การประกาศเกียรติคุณ อาจกระทําไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศชมเชย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาพรรค
(๒) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญและใหประกาศนียบัตร
(๓) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ ใหประกาศนียบัตร และใหรางวัล
(๔) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ
(๕) ประกาศเกีย รติคุ ณ ในที่ประชุม ใหญ มอบโลเ กียรติยศ และจารึก ชื่อไวบ นแผน ปา ย
ณ สํานักงานใหญ
(๖) กระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๒
การลงโทษ
ขอ ๖๑ เมื่อคณะกรรมการบริหารไดพิจารณาผลของการถูกกลาวหาของสมาชิกตามรายงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรมใหคณะกรรมการบริหารมีมติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่อง
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) วากลาวตักเตือน
(๔) ตําหนิในที่ประชุม
(๕) ทําทัณฑบน
(๖) ใหพนจากการเปนสมาชิก
ขอ ๖๒ คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณามีมติใหสมาชิกพนจากการเปนสมาชิก ในกรณี
ความผิด ดังตอไปนี้
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติพรรค
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหาร หรือของที่ประชุม
สมาชิกที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๓) การกระทําที่อาจกอความเสียหายอยางรายแรงตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของพรรค
หมวด ๘
การบริหารการคลังและการบัญชี
สวนที่ ๑
รายไดและทรัพยสิน
ขอ ๖๓ รายไดและทรัพยสินของพรรคประกอบดวย
(๑) รายไดปกติจากคาธรรมเนียม การจดทะเบียน และคาบํารุงของสมาชิก
(๒) รายไดจากการบริจาค การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคและเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นซึ่งไดมาโดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

สวนที่ ๒
การบัญชี
ขอ ๖๔ รายไดที่เปนเงิน ใหนําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงในนามของพรรค
ขอ ๖๕ รายจายของพรรคมีดังตอไปนี้
(๑) รายจายสามัญ ไดแก รายจายที่ตองจายตามปกติ
(๒) รายจายวิสามัญ ไดแก รายจายเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๖๖ ใหหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคซึ่งหัวหนาพรรคมอบหมายคนหนึ่งคนใด
ลงลายมือชื่อรวมกับเลขาธิการพรรคหรือเหรัญญิกพรรคคนหนึ่งคนใด รวมเปนสองคนมีอํานาจลงนาม
ในเช็คสั่งจายเงินของพรรค
ขอ ๖๗ ใหมีสมุหบัญชีดําเนินการในทางการบัญชีของพรรค และใหมีผูสอบบัญชีเสนองบดุล
ตอที่ประชุมใหญทุกป ภายใตการกํากับดูแลของเหรัญญิกพรรค
สวนที่ ๓
การบริหารการคลังและการบัญชีของสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การบริห ารการคลัง และการบั ญชี ของสาขาพรรค ให ใ ช ข อบั งคั บ ในหมวด ๘
สวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ ของขอบังคับนี้มาใชโดยอนุโลม
ขอ ๖๙ ใหประธานสาขาพรรค หรือรองประธานสาขาพรรคคนหนึ่งคนใด ลงลายมือชื่อ
รวมกับเหรัญญิกสาขาพรรค รวมสองคนมีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจายเงินของสาขาพรรค
หมวด ๙
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ ๗๐ กรรมการบริหารจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง อาจเสนอใหแ กไขเพิ่ม เติมขอบังคับ
พรรคได โดยทําเปนหนังสือพรอมกับคําชี้แจงขอดีขอเสียในการแกไขเพิ่มเติมนั้นยื่นตอหัวหนาพรรค
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารแลวนําเสนอ
ที่ประชุมใหญ
ขอ ๗๑ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรค ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอ ๗๒ ขอบังคับพรรคที่ไดรับความเห็นชอบตามขอ ๗๑ ใหหัวหนาพรรคหรือผูที่พรรค
มอบหมายนําไปจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับตอนายทะเบียนพรรคการเมืองและประกาศใหสมาชิก
พรรคทราบ
หมวด ๑๐
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๗๓ เพื่ อ เป น การสง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจทางการเมือ งแก ส มาชิ กและประชาชน
โดยทั่วไปอัน จะสงผลใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปน ที่ศ รัทธาและเชื่อมั่น ตอ ปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดมีกําหนดแนวทาง
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพ
เพื่อฝกอบรมใหแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอ มู ลข าวสารทางดา นการเมื อง เศรษฐกิ จ และสัง คม
เพื่ อกระตุน เตือ นใหส มาชิ กและประชาชนโดยทั่ ว ไป เข ามามีส วนรว มทางการเมื องใหม ากยิ่ง ขึ้ น
เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุน การรวมตั วกัน ในรูปของชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของสมาชิกในแตละสาขาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคโดยสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริม ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๑๑
การยุบหรือการเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๔ การยุบหรือเลิกพรรคประชาชนกาวหนาทําไดก็ตอเมื่อ
(๑) ที่ประชุมใหญมีมติใหยุบหรือเลิกพรรคประชาชนกาวหนา
(๒) กรณีเปนตามบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

(๓) คณะกรรมการบริหารมีมติใหยุบหรือเลิกสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๗๕ ในกรณีที่พรรคประชาชนกาวหนาตองยุบเลิก ทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลว ใหตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนกาวหนา
คณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนกาวหนา จํานวน ๗ คน คือ
นายทวีศักดิ์ บุญธรรม
หัวหนาพรรค
นายสิทธิกร แหยมพันระนัย
รองหัวหนาพรรค
นายณรงคเดช นวลมณี
เลขาธิการพรรค
นายวรพงษ พาออนตา
รองเลขาธิการพรรค
นายโชคชัย อางแกว
โฆษกพรรค
นางสาวธนพร วงกลม
เหรัญญิกพรรค
นายชัยยุทธ รัตนปนตี
กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

