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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคแทนคุณแผนดิน
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองไดรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคแทนคุณแผนดิน
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวใน
ทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓๓/๒๕๕๐ ตั้งแตวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ขอบังคับพรรคการเมืองและรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรคแทนคุณแผนดิน ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นโยบายพรรคแทนคุณแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๐
การเมืองและการปกครอง
ดานการเกษตร
ดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน
ดานสังคมและสาธารณสุข
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดานการพัฒนาเมืองและชนบท
ดานการลงทุนและอุตสาหกรรม
ดานการตางประเทศ
ดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ

นโยบายเรงดวน
สรางรางรถไฟคูขนาน จํานวน ๓ สาย ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ ป
สายที่ ๑ ดอนเมือง - หนองคาย
(ป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)
สายที่ ๒ ดอนเมือง - อุบลราชธานี
(ป ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
สายที่ ๓ ดอนเมือง - เชียงใหม
(ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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นโยบายเรงดวน
สนับสนุนกองทุนกูยืมกองทัพแรงงานไทยอีสาน ไปทํางานในตางประเทศ กวาหาแสนคน
ไปทํางานกอนแลวผอนใหรัฐทีหลัง
พรรคแทนคุณแผนดิน มุงเทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยยึดมั่นในหลักเสรีภาพที่
สรางความเปนธรรมในสังคมและการพัฒนาประเทศ กลาที่จะตัดสินใจในการแกปญหา ปองกันปญหา
และสนองความตองการของประชาชนไทยทั้งชาติ เพื่อใหเกิดการกระจายความเจริญดวยการพัฒนา
ทั้งทางดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข และดานอื่น ๆ อยางสอดคลอง
และสมดุล ดั่งคําขวัญที่วา “ประโยชนสุขของประชาชน คือ นโยบายสูงสุด”
๑. ดานการเมืองและการปกครอง
พรรคแทนคุณแผนดิน ยึดมั่นและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยเนนเรื่องหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน การควบคุมและ
ถวงดุลการใชอํานาจทางการเมืองและการปรับปรุงองคกรของรัฐใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญใหมีความ
เขมแข็งสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว
๑.๑ พัฒนาการเมืองใหมีความเปน ประชาธิปไตยมากขึ้น กวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยจะ
สงเสริมเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนทุกฐานะ และทุกกลุมอาชีพเขามามีสวนรวมในกระบวนการทาง
การเมืองมากขึ้นในกิจกรรมทางการเมืองในระดับตาง ๆ ตามความเหมาะสมและมีความเสมอภาคกันมากขึน้
๑.๒ สงเสริมสถาบันการเมืองใหเปนองคกรที่มีสมรรถภาพสูง ในการบริหารราชการแผนดิน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และในการสรางประเทศใหเปนผูนําในสังคมนานาชาติ
โดยเรงพัฒนาการเมืองไทยใหสอดคลองและทันกับการพัฒนาดานอื่น ๆ
๑.๓ สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการเมืองออกสูภูมิภาคและทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น โดยเรงรัดพัฒนาบุคลากรที่จะรับอํานาจที่กระจายไปให และพัฒนา
กลไกการบริหาร เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจและมีความรับผิดชอบควบคูกันไปกับการใชอํานาจ
๑.๔ พัฒนาการเมืองในระบบรัฐสภา ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในอันที่จะดูแล
สิทธิประโยชนของสังคมอยางเปนธรรม รวมถึงเสริมสรางสถาบันรัฐสภา ใหมั่นคงและมีเกียรติภูมิเปน
ที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
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๑.๕ สนับสนุนบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต โดยการสงเสริมกิจกรรมในดานนี้โดยเฉพาะ
๑.๖ สงเสริม บทบาทของประชาชนและสื่อมวลชน ใหมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบ
ในการเสริมสรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง และเปนกลไกที่เที่ยงธรรมในการชี้วัด
การบริหารงานของฝายบริหาร
๒. นโยบายดานการเกษตร
๒.๑ ปรับปรุงระบบการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเรงรัดการกระจายการถือครองที่ดินใหแกเกษตรกร
ที่ย ากจนและไมมี ที่ ทํ า กิน หรือ มี แ ต ไม เ พี ย งพอต อ การยั ง ชีพ ของครอบครัว พร อ ม ๆ ไปกั บ การ
ใหความชวยเหลือในดานปจจัยการผลิตและการตลาดควบคูกันไปอยางแทจริง
๒.๒ สนับสนุนใหเกษตรกรจําหนายผลิตผลไดในราคาที่เปนธรรม รวมทั้งการกําหนดราคา
ขั้นต่ําสําหรับผลิตผลในกรณีที่จะเปนประโยชนแกเกษตรกรอยางแทจริง ทั้งนี้จะสงเสริมบทบาทของ
สหกรณ ก ารเกษตร กลุ ม เกษตรกรและองค ก รเกษตรให เ ข ม แข็ ง และเป น ตั ว แทนของเกษตรกร
และมีอํานาจตอรองมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการที่มีจํานวนมากใหกลายเปนพลัง
๒.๓ สงเสริมใหมีการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร กอนสงออกจําหนาย เพื่อเพิ่ม
มูลคา โดยสงเสริมใหกระจายสาขาโรงงานใหมีขนาดเล็กแตมีเทคนิคและคุณภาพที่ทันสมัย ไปตั้งใน
ท อ งที่ แ หล ง ที่ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ป อ งกั น เกษตรกรทิ้ ง ถิ่ น ฐานหรื อ การเคลื่ อ นย า ยแรงงาน
ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางสังคม และยังเปน การกระจายรายไดไปยังทองถิ่นใหมีเงิน หมุนเวียนเปนการ
พัฒนาที่ทั่วถึง ลดการขาดแคลนแรงงานทางการเกษตร และยังแกปญหาผูผลิตเรื่องขาดแคลนแรงงาน
บางฤดู เปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกรใหมีงานทําตลอดทั้งปดวย เพื่อใหนโยบายดังกลาวนี้สําเร็จผล
รัฐจะตองปรับปรุงการขนสงระบบรางใหรับสินคาจากโรงงานยอยตาง ๆ ออกสูตลาดดวยความสะดวก
และราคาถูก
๒.๔ สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร สมัช ชา และสภาการเกษตรของประเทศ
เพื่อเปดโอกาสใหตัวแทนเกษตร หรือกลุมเกษตรกรในรูปตาง ๆ เขามามีสวนรวมกับภาครัฐและธุรกิจ
เอกชน ในการประสานนโยบายการผลิต การแปรสภาพผลผลิต และการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร
๒.๕ เรงรัดพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําในไรนา ตลอดจนการกระจายการกอสราง
แหลงน้ําขนาดเล็กและแหลงกักเก็บน้ําตาง ๆ เพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภค
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และการเกษตร โดยกําหนดองคกรที่รับผิดชอบในการนําทรัพยากรน้ําจากแหลงน้ํานานาชาติมาใช
ประโยชนตามสิทธิของประเทศในระยะยาวตอไป
๒.๖ รวมมือ เจรจากับ ประเทศเพื่อ นบ าน เพื่ อวางแผนรื้อ ฟน โครงการระหวา งประเทศ
สรางเขื่อนกั้นแมน้ําแมโขงที่ผามอง โดยใชเทคนิคที่กาวหนาไมใหกระทบสิ่งแวดลอม หากโครงการ
สําเร็จจะเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาที่พอเพียง ลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและเปนการผลิตพลังงาน
ที่สะอาดไมกระทบสิ่งแวดลอม ผลพลอยไดที่ตามมาจะทําใหมีการผันน้ํามันมาใชในการเกษตรทางภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือของไทยที่มีพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุดอยางเพียงพอ เปน การสรางเศรษฐกิจ
ที่มั่นคงใหกับพลเมืองสวนใหญของประเทศ
๒.๗ สงเสริม สนับสนุน และปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตร ใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้น ที่แ ละสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา
ทางการเกษตรชนิดใหม ๆ ที่เชื่อมโยงและเอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมทางการเกษตร รวมทั้งการ
สงเสริมการทําไรนาสวนผสม การดําเนินธุรกิจดานปศุสัตวและการประมงทั้งภายในและตางประเทศ
๒.๘ สนับสนุนและสงเสริมสถาบันการศึกษาใหทําวิจัย ใหนําทุกสวนของผลิตผลการเกษตร
เพื่อนํามาใชประโยชนใหม ากที่สุด ซึ่งจะเปนการเพิ่มรายไดใหเกษตรกร และลดมลภาวะที่เกิดจาก
ชิ้นสวนผลิตผลที่ไมนํามาใชประโยชนดวย
๒.๙ ใหความชวยเหลือแกไขภาวะหนี้สินของเกษตรกรดวยการจัดใหมีสิน เชื่อดอกเบี้ยต่ํา
ตลอดจนการใหความชวยเหลือดานวิชาการ และปจจัยการผลิตแกเกษตรกรตามความจําเปน
๒.๑๐ เพิ่ ม มาตรการป อ งกั น และปราบปรามการบุ ก รุ ก และการตั ด ไม ทํ า ลายป า ให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การอนุรักษปาตนน้ํา ลําธาร และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
โดยการเรงรัดการปลูกปาในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทําลาย รวมทั้งสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของตนเอง
๒.๑๑ สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพันธพืช พันธุสัตว และระบบการเกษตรกรรมใหทันสมัย
และกาวหนาอยูเสมอ เพื่อเพิ่ม พูน ประสิทธิภาพในการผลิต จนสามารถเขาแขงขัน ในตลาดโลกได
โดยร ว มมื อ กั บ เอกชนเพื่ อ จั ด หาพั น ธุ พื ช พั น ธุ สั ต ว ลดการใช ปุ ย และเคมี ภั ณ ฑ ท างการเกษตร
ใหสงเสริมการใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ
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๒.๑๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการพัฒนาการเกษตร ใหมีการประสานสอดคลอง
กั น ทั้ ง ในด า นนโยบาย และการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย และในทุ ก ระดั บ ของการบริ ห าร ได แ ก
ระดับทองถิ่น อําเภอ จังหวัด ประเทศ และในระดับตางประเทศ
๒.๑๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบข อมูล ขาวสาร เพื่อ เผยแพร และบริก ารข าวสารดา น
การเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางกวางขวาง และรวดเร็วแกการเกษตร เพื่อประโยชนในดาน
การผลิตและการตลาดอยางแทจริง
๓. ดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
พรรคแทนคุณ แผน ดิน ตระหนักในบทบาทและความสําคัญของผูใ ชแ รงงานใหมีงานทํ า
ทั่วประเทศ เพื่อเสริม ศักยภาพในการพัฒนาประเทศ และสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการสงเสริมและสนับสนุน
ผูใชแรงงานไดมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม บนพื้นฐานความเขาใจอันดีระหวางผูใชแรงงาน
ดวยกัน พรอมทั้งสนับสนุน ผูใ ชแ รงงานและฝายนายจางใหไดรับคาจางสวัสดิ การอยางเหมาะสม
และเปนธรรม
๓.๑ สงเสริมใหผูมีแรงงานมีสิทธิเสรีภาพและมีสวัสดิการไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประกันสังคม รวมทั้งมีการคุมครองสิทธิประโยชน ความสะดวกของผูใชแรงงานในการรับบริการ
สวัสดิการนั้น ๆ อยางเต็ม ที่ พัฒนากลไกในการสงเสริมและพิทักษสิทธิประโยชนของผูใ ชแรงงาน
เชน สหภาพแรงงาน กลุมสมาคม และชมรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและชาติ
๓.๒ สงเสริม ใหมีการวางแผนทรัพยากรกําลังคนทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งมีการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงาน ทั้งแรงงานที่ไรฝมือและแรงงานฝมือ
๓.๓ สงเสริมและพัฒนาหลักประกัน ดาน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และรายไดใ หแ กผูใ ช
แรงงานตลอดเวลา เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปนจริง
๓.๔ คุมครองผูใชแรงงานเด็ก เยาวชน และสตรี มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งในดานสิทธิ
เสรีภาพสวนบุคคล สิทธิประโยชนใ นดานสภาพการจาง เงิน เดือน คาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ
และลักษณะงานรวมทั้งการกําจัดการเอารัดเอาเปรียบและการกดขี่ผูใชแรงงานเหลานั้นอีกดวย
๓.๖ จัดตั้งหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่อศึกษาตลาดแรงงานทั้งในตางประเทศ
เพื่อติดตอเปนตัวแทนทําสัญญาโดยตรง และใหความชวยเหลือจัดสงแรงงานที่มีความสามารถและ
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ประสงคจะทํางานในตางประเทศภายใตการติดตามใหความคุมครองโดยเจาหนาที่ของรัฐ ใหการ
ชวยเหลือผูที่ทํางานอยูในตางประเทศแลวใหมีงานทําตอไป รวมถึงใหการรับรองอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
๓.๗ นําแรงงานไทยที่กลับจากตางประเทศ มาใชประโยชนใ นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของชาติอยางจริงจัง
๔. ดานเศรษฐกิจและดานโครงสรางพื้นฐาน
พรรคแทนคุณแผนดิน จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงสรางความสมดุลภาคเกษตรกรรม
และการกระจายทรัพยสิน รวมทั้งรายไดใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการปฏิรูปทางการเกษตร
การปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูปดานการเงินการคลัง การจัดสรรงบประมาณและภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะตองสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศ
มากยิ่งขึ้นตามไปดวย
๔.๑ รักษาและสงเสริมสภาวะทางการเงิน ใหมีเสถียรภาพ โดยใหมีปริมาณเงินที่เพียงพอ
อยูในอัตราที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ และการกระจายรายไดใหทั่วถึง ทั้งสวนภูมิภาคและทองถิ่นใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคและระหวางประเทศ
มีสถาบันทางการเงิน ธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพย และบริษัทการเงินประเภทตาง ๆ กระจายไป
ทั่วทุกภาคของประเทศ และมีความเจริญเติบโตขึ้นไปอยางมั่นคง จนสามารถใหบริการแกประชาชน
ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งจัดใหมีมาตรการและระบบการควบคุมติดตามการบริหารของหนวยงานเหลานี้
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชนทั่วไปอยางแทจริง
๔.๓ ส ง เสริ ม การกระจายรายได แ ละการออมของประชาชนให ก ว า งขวางและทั่ ว ถึ ง
ครอบคลุ ม ทุ กสาขาอาชี พ รวมทั้ง ในความมั่ น คงปลอดภั ยแก ผูอ อม ทั้ งนี้เ พื่อลดช องว างระหวา ง
คนร่ํารวยกับคนจน และชองวางระหวางชนบทกับเมือง
๔.๔ สงเสริมการลงทุนทางอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ใหกระจายออกสูชนบท
หรือพื้นที่แหลงที่ผลิตวัตถุดิบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรรูปสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
ซึ่งเปนการกระจายรายไดใหมีทุนหมุนเวียนกระจายไปทั่วถึงชนบท ซึ่งเปนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชนบท และยังจะเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความมั่นคงอบอุน ปองกันแรงงานยายถิ่นซึ่ง
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เป น ป ญ หาทางสั ง คม เพื่ อ ส ง เสริ ม จู ง ใจให ผู ล งทุ น กระจายการลงทุ น ดั ง กล า วนี้ หน ว ยงานรั ฐ
จะสนับสนุนลดหยอนภาษีและพัฒนาการขนสงระบบราง ใหสามารถขนสงสินคาสูตลาดในราคาต่ําสุด
๔.๕ จะปรั บปรุ งพั ฒ นาระบบขนส งสิ น คา จากแหลง ผลิ ต ชนบทสู ตลาด โดยระบบราง
เพื่อลดตนทุนการผลิต และลดการขาดดุลการคาจากการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
๔.๖ สง เสริม และพั ฒ นาเส น ทางเดิ น เรื อ ทะเลเชื่อ มทะเลอั น ดามั น และอ าวไทยให เ ป น
ศูน ย ก ลางการคมนาคมของภู มิภ าคและของโลก โดยการลงทุ น รว มกั บนานาชาติ ขุด คลองเชื่ อ ม
การเดินเรือสมุทรระหวางทะเลอัน ดามันและอาวไทย เพื่อลดระยะทางขนสง และจูงใจใหนานาชาติ
มาใชบริการผานเสนทางใหมซึ่งเปนการลดระยะทาง ลดเวลา และลดคาใชจายลงเปนจํานวนมาก ทั้งนี้
เพื่อ แก ปญหาวิ กฤตเศรษฐกิ จและสั งคม การว างงานของคนในประเทศ เพิ่ม รายได เขาสูป ระเทศ
ใหเพี ยงพอตอการพัฒนา เปน ศูน ยกลางการสงสิน คาการเกษตรออกสูตลาดโลกใหม ากที่สุ ดและ
ก า วหน า ที่ สุ ด และผลั ก ดั น สองฝ ง คลองให เ ป น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ให เ กิ ด
อุตสาหกรรมบริการขนาดใหญ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความมั่น คงทั้งทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการทหาร โดยมีหลักประกัน จากมูลคา
การเกิดคลองเศรษฐกิจของชาติ เพื่อนํารายไดมาลบลางหนี้สินสาธารณะ และยกฐานะของประเทศ
ใหเปนประเทศชั้นนําในอนาคตดวย
๔.๗ จะรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เชน พมา ลาว และเวียดนาม โดยเจรจารวมลงทุน
สร างทา เรื อน้ํ าลึ ก โดยสร างระบบขนสง ทางบกเชื่ อมทา เรื อน้ํ าลึ กจากมหาสมุท รอิ น เดีย เชื่ อมต อ
มหาสมุทรแปซิฟก เพื่อยน ระยะทางการเดิน เรือจากยุโรปตะวัน ออกกลางสูตะวันออกไกล โดยมี
หลักการใหเปนเสนทางนานาชาติ เปนการสรางทางเลือกในการขนสง และเปนการลดคาใชจายในการ
ขนสงเปนอยางมาก และวางแผนลงทุน ขนสงเชื้อเพลิงโดยระบบทอซึ่งเปนการรวมมือระหวางเพื่อน
บาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการขนสงรวมกัน และจะเปนการนําทางใหเกิดตลาดรวมกันในอนาคต
๔.๘ ปฏิ รู ป ระบบภาษี อ ากรใหเ อื้ อ ต อ การผลิ ต การบริ ห าร และการค า ทั้ง ภายในและ
ตางประเทศ โดยมุงใหประชาชนทุกสาขาอาชีพไดรับประโยชนสูงสุด และกอ ใหเกิดการแขงขัน
บนพื้นฐานของความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
๔.๙ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบราชการที่ลาสมัย และที่ถวงความเจริญ
ทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ
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๔.๑๐ รั ก ษาระดั บ หรื อ ประกั น ราคาผลผลิ ต ทางการเกษตร ได แ ก ข า ว ยางพารา
มันสําปะหลัง ยาสูบ ถั่วเหลือง และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ เปนตน
๔.๑๑ สงเสริมใหกลุมเกษตรกร กลุมหรือชมรมตาง ๆ หรือสหกรณตาง ๆ ไดขยายผลผลิต
ของตนเองโดยตรงสู ผู บ ริ โ ภค เพื่ อ ยกฐานะเกษตรกร หรื อ กลุ ม องค ก รต า ง ๆ ให มี ฐ านะและ
ประสบการณดีขึ้น
๔.๑๒ เรงรัดพัฒนาโครงสรางและบริการพื้นฐาน ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการ
ดําเนินธุรกิจและตอการลงทุนในลักษณะที่มีคุณภาพและล้ําหนาความตองการโดยเฉพาะในดานพลังงาน
การสื่อสารโทรคมนาคมและขนสง ทั้งนี้โดยสนับสนุนใหเอกชนเขามามีบทบาทรวมอยางจริงจังในการ
พัฒนาดวย
๕. ดานสังคมและสาธารณสุข
พรรคแทนคุณ แผน ดิน มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานสาธารณสุขใหเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยการรณรงคประสานตอและผนึกกําลังความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรอาสาสมัคร เพื่อใหบริการสาธารณสุขที่สามารถตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานของประชาชน
สวนใหญของประเทศ ทั้งดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ ควบคูไปกับ
ดานการรักษาพยาบาล
๕.๑ รัฐจะจัดสรรงบประมาณสําหรับ เปนคาใชจายใหการรักษาพยาบาล แกบุคคลสูงอายุ
เกษียณอายุ และบุคคลไรสมรรถภาพ ไมสามารถหาเลี้ยงชีพโดยปกติได ใหไดรับการบริการทาง
การแพทย ทุกระบบ และทุกสถานที่ในประเทศไทยโดยไมคิดคาใชจาย เพื่อเปนสวัสดิการแกสังคม
โดยไมจํากัดวงเงิน หรือมีเงื่อนไขทางการแพทย
๕.๒ ปรับระบบงานสาธารณสุขของประเทศ ใหมุงไปสูการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจาก
โรคที่ปองกันไดของประชาชนทุกกลุมอายุและอาชีพ โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกัน
โรคอนามัย สิ่งแวดลอม และการจัดบริการทางการแพทยพื้นฐานที่มีความจําเปนอยางยิ่งดวยการผนึก
กําลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอาสาสมัคร
๕.๓ ปรับปรุงฐานะการคลังเพื่อการสาธารณสุขดวยการหารายไดจากการบริหารที่ประชาชน
ควรตองจายสมทบจากสินคาอุตสาหกรรม หรือบริการที่แขงขันไดในภูมิภาคนี้ของโลก ควบคูไปกับ
การควบคุมคาใชจายใหมีตนทุนต่ํา ผลตอบแทนมีระบบการกํากับดูแลมาตรฐานของการบริการและมี
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ระบบการประกันสุขภาพแหงชาติ ใหประชาชนเลือกใชเปนหลักในการเฉลี่ยความเสี่ยงดานคาใชจาย
สามารถพึ่งพาอาศัยดานการรักษาพยาบาลไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
๕.๔ สรางเครือขายการประสานงานเพื่อนําเอาความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทาง
สุขภาพมาใชใ นกิจการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน และบําบัดรักษาโรค พรอมทั้ง มุงสงเสริมการวิจัย
การใชมาตรการดานการศึกษาและสารสนเทศ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานอนามัย ดานมาตรการทาง
สังคมการเงินหรือภาษี และดานมาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อแกไขปญหาสาธารณสุขที่รุนแรงและ
สลับซับซอน เชน อุบัติเหตุ ปญหาโรคเอดส ปญหาชีวอนามัย ปญหายาเสพติด ความปลอดภัย
และปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม เปนตน
๕.๕ ปรับปรุงสมรรถนะของระบบบริการสาธารณสุ ขใหสนองความจําเปน และความ
ตองการของประชาชนสวนใหญในชนบท ผูมีรายไดนอย และผูที่อยูในทองถิ่นตามแนวชายแดนมีการ
ฟนฟู และใชประโยชนจากแพทยแผนไทย หรือแผนตะวันออกโดยรวม เพื่อเสริมใหบริการมีความ
อุดมสมบูรณ และมีคุณคาตอชีวิตและสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น
๕.๖ พัฒนาการบริหารงานสาธารณสุขดวยการกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดการประสานความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรอาสาสมัคร ตั้งแตระบบการวางแผนกําลังคนการผลิต
การสรรหาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการใชทรัพยากรดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๗ สนับสนุนใหอนามัยตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดใหมีบริการที่ดี และ
ทั่วถึง เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณและแข็งแรง
๔.๘ ปรั บ โครงสร า งการให บ ริ ก ารของด า นบริ ก ารต า ง ๆ ของสาธารณสุ ข ให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การรักษาโรคตาง ๆ โดยผานขอมูลทางคอมพิวเตอร การเก็บรักษา
สํารองยาชนิดตาง ๆ ไวที่ศูนยของจังหวัด เปนตน
๕.๙ ควบคุมการคิดคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ใหมีความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น
๕.๑๐ เพิ่มมาตรการใหบริการของโรงพยาบาลรัฐทุก ๆ แหง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และจัดใหมีแพทยและพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงในตางจังหวัด
๕.๑๑ การสงเสริมสิทธิผูบริโภค และการผลักดันสรางองคกรเพื่อดําเนินงานดานการคุมครอง
ผูบริโภค ตามรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนจริง
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ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พรรคแทนคุณแผนดิน มุงมั่นจะปฎิรูประบบการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ทั้งในเรื่อง
นโยบาย แผนงาน โครงสราง และบุค ลากรทางการศึกษา เพื่อพั ฒนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สอดคลองกับความจําเปน และความตองการในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน และการอนุรักษ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และของทองถิ่นไวเปนมรดกที่มีคุณคาแกประเทศของเราตอไป
๖.๑ จัดระบบการศึกษาใหครบวงจร ตั้งแตวัยเรียนถึงวัยทํางาน สําหรับผูมีรายไดนอย
เพื่อพัฒนาแรงงานคุณภาพ
๖.๒ ปรับปรุงโครงสรางการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแตละภูมิภาคในประเทศ
๖.๓ พัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ โดยสงเสริม และสนับสนุน
ใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงผลิตความรูใหมในทุกสาขา เพื่อสนองตอบตอการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง
และสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและวิจัยเพื่อพัฒนาในมหาวิทยาลัย
๖.๔ เรงรัดเพิ่มการผลิตกําลังคน ในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีสาขา
ขาดแคลนอื่น ๆ ในระดับกลางและระดับสูงใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
๖.๕ สนับสนุนการบริหารกิจการของพุทธศาสนา ทั้งกฎหมาย โครงสราง และระบบการ
กํากับดูแ ล เพื่อ ใหศ าสนาเปน ประโยชนตอบุ คคล กลุ ม คน สังคม และประเทศชาติอ ยางแทจริ ง
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเอาศาสนามาปรับใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การหลอหลอมทัศนคติ และจริยธรรมที่พึงปรารถนาของประชาชนในกิจวัตรประจําวันใหเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น
๖.๑๐ ส ง เสริ ม และฟ น ฟู ศิ ล ปะ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม
ทั้งในระดับชาติและทองถิ่น เพื่อรักษาเอกลักษณของความเปนไทย และอนุรักษไวซึ่งวิถีชีวิตอันดีงาม
ของคนในสังคมใหยั่งยืนตอไป
๖.๑๑ สงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ไดเรียนรู
และเขาใจคุณคาของศาสนาและวัฒนธรรมอัน ดีงามของชาติแ ละของทองถิ่น อยางแทจริง สามารถ
ประยุกตใชประโยชนกับกิจวัตรประจําวันไดอยางสอดคลองและเหมาะสม
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๗. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
พรรคแทนคุณแผนดิน ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มิใหเกิดมลพิษ
ภาวะเรือนกระจกรอน อันจะเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนการ
พิทั ก ษ รั ก ษาและป อ งกั น การเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรของชาติ รวมทั้ งการแก ไ ขเมื่ อ เกิ ด สภาพ
เชนวานั้นขึ้น จึงกําหนดนโยบายและมาตรการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไว
๗.๑ กําหนดแผนการใช และพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติอยางประหยัดและคุมคาที่สุด
๗.๒ ใหการศึ กษาและเผยแพรความรูเกี่ย วกับความสําคัญ และคุณคาของระบบนิเวศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวาง
๗.๓ เรงรัดและปองกันการแกปญหามลภาวะ และสิ่งแวดลอมเปน พิษทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต
๗.๔ ฟน ฟูขจัด ความเสื่อมโทรมของระบบนิ เ วศน และทรัพยากรธรรมชาติที่ถู กทําลาย
ไปใหกลับคืน สูสภาพเดิม โดยเร็ว และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมของธรรมชาติใ หคงไวอยาง
เปนรูปธรรม
๗.๕ พัฒนาใหมีการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยไมเกิดผลเสียตอภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานการนําเขาพลังงานหลักจากตางประเทศ
และใหเก็บพลังงานที่มีอยูภายในประเทศเปนพลังงานสํารอง
๗.๖ ออกกฎหมายกําหนดหนาที่ที่เกี่ยวของในการดูแลรักษา และปรับปรุงสิ่งแวดลอม
กําหนดใหรัฐมีอํานาจเขาไปจัดการในพื้นที่รกรางวางเปลา รวมทั้งพื้นที่ของรัฐที่ยังไมไดทําประโยชน
โดยการใหสัมปทานปลูกปา และปรับปรุงสิ่งแวดลอม เพื่อหาประโยชนจากพื้นที่ที่ไดรับสัมปทานนั้น
จนกวาเมื่อมีการใชงานในพื้นที่จะตองมีการชดใชตามมูลคาที่เปนจริงในการลงทุนปรับปรุง ทั้งนี้เพื่อ
จุดประสงคในการเพิ่มพื้นที่ปาไม เปนการลดมลภาวะ และเปนการสรางเศรษฐกิจในทุกพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
๘. ดานการพัฒนาทองถิ่นและชนบท
พรรคแทนคุณแผนดิน ตระหนักดีวาการพัฒนาประเทศที่ผานมา ขาดความสมดุลเปนอยางมาก ทั้ง
ระหวางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมยิ่งไปกวานั้นยังเห็นไดอยางชัดเจนในความแตกตางระหวางเมืองใหญ
กับชนบท ซึ่งความแตกตางดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย ทั้งในเมืองและในชนบท
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อีกดวย จึงจําเปนจะตองเนนการพัฒนาใหเกิดความสมดุลทุก ๆ ดาน และทั้งดานการพัฒนาเมืองและ
ชนบทควบคูกันไป
๘.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวางผังเมือง และการบังคับใชเพื่อการใชประโยชนจาก
ที่ดิน ให มีประสิ ทธิภ าพมากที่สุ ดเท าที่ จะทํ าไดทั้ง ในกรุง เทพมหานคร และเมือ งใหญอื่ น ๆ เช น
เชียงใหม สงขลา นครศรีธรรมราช ขอนแกน อุบลราชธานี และนครราชสีมา เปนตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจะตองออกกฎหมายบังคับใช เพื่อกําหนดผังเมืองที่มีความสําคัญตอการทองเที่ยวซึ่งนํารายได
เขา สูป ระเทศ เชน ให มีก ฎหมายยกเลิ กการนํา ที่ดิ น ของวัด ในกรุง เทพฯ หรื อเมือ งใหญ ๆ เช น
เชียงใหม ที่ใ หเอกชนเชาทําธุรกิจ ทําใหเกิดทัศ นียภาพที่ไมเหมาะสมบดบังสิ่งกอสรางที่มีศิลปะ
สวยงามในวัดตาง ๆ ทําใหเมืองขาดที่สาธารณะ และเพื่อเปนการชดเชยรายไดของวัด รัฐจะสนับสนุน
เชาที่ดังกลาวเพื่อทําเปนสวนสาธารณะมีที่ปลูกตนไมที่รมรื่น และทําใหเห็นศิลปะของไทยที่สวยงาม
ไดอวดสายตาตอตางชาติ ซึ่งเปน การสงเสริมการทองเที่ยวไดเปน อยางมาก นอกจากนั้นยังสามารถ
จัดสรรงบประมาณการดูแลสวนสาธารณะในวัดตาง ๆ ชดเชยใหวัดดูแล เปนการสงเสริมใหประชาชน
เขาวัดในวัน หยุดราชการ และยังจะใชสถานที่เหลานี้ม าทําประโยชนตอสาธารณะอื่น ๆ อีก เชน
ทําเปน สถานศึกษานอกโรงเรียน โดยใหพระสงฆมีสวนรวม จะเปน การสงเสริมพระพุทธศาสนา
ในทางออมดวย สําหรับเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เชน พัทยา จะตองออกกฎหมายควบคุม
การกอสรางไมทําใหขัดหรือทําลายสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ จะเปนการเพิ่ม รายไดใ หประชาชน
ในทองถิ่นดวย
๘.๒ สงเสริมและสนับสนุน ใหมีก ารกระจายระบบพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ ไดแ ก ระบบ
คมนาคมขนส ง ระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม ประปา ไฟฟ า โทรศั พ ท และสาธารณู ป โภคและ
สาธารณ ูปการอื่น ๆ ไปสู ภูมิภาคอยางทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเปนพื้นฐานรองรับการพัฒนาชนบท
ในดานตาง ๆ
๘.๓ จัดบริการพื้นฐานการศึกษา สาธารณสุข และสังคมดานอื่น ๆ ไดแก สถานศึกษาที่มี
คุ ณ ภาพและมี ชื่ อ เสี ย งดี สถานพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ และมี จํ า นวนมากพอกั บ ความจํ า เป น ตาม
ความตองการของประชาชนในชนบทอยางแทจริง
๘.๔ สงเสริม ใหมีการสรางงานในชนบท เพื่อสกัดกั้น การอพยพแรงงานจากชนบทเขาสู
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ซึ่งจะเปนการสรางความอบอุนของสมาชิกในครอบครัว และไมกอใหเกิด
ปญหาดานอื่น ๆ ในแหลงที่ผูคนอพยพเขาอยูอาศัยอยางแออัดยัดเยียดดังที่สังคมปจจุบันเปนอยู
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๘.๕ สง เสริ ม การกระจายการลงทุ น ของภาคเอกชน ในภู มิ ภ าคดว ยมาตรการส ง เสริ ม
การลงทุน ในดานการลดภาษีอากรเปนพิเศษและการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่น ๆ
๘.๖ พัฒนาองคกรชุมชนชนบทใหเขมแข็งและมีศักยภาพ พรอมทั้งพึ่งตนเองไดในอนาคต
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร และทางสังคม
๙. ดานการลงทุนและอุตสาหกรรม
พรรคแทนคุณแผนดิน จะผลักดันสรางใหเกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหเทากับอารยะประเทศ
๙.๑ ปฏิรูประบบและกลไกของรัฐ ใหเอื้ออํานวยตอการสงเสริมและพิทักษสิทธิประโยชน
ของผูลงทุน รวมทั้งมีการสงเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ดวยการปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและสามารถแขงขันในตลาดโลกได
๙.๒ สงเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในพื้น ที่ โดย
การใหสิทธิพิเศษในดานการเงิน สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา ภาษีอากร และใหบริการดานสาธารณูปโภค
และสาธารณู ป การ วิ ช าการ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย รวมทั้ ง การจั ด หาตลาดทั้ ง ภายใน
และตางประเทศ
๙.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการในกิจการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
มากยิ่งขึ้น โดยใหมีสาขากระจายไปในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ เพื่อลดปญหาแรงงานยายถิ่นที่ทําให
เกิดปญหาทางสังคมตามมา และยังเปน กลไกในการกระจายรายไดไปสูทองถิ่น ใหมีเงิน หมุน เวียน
กอใหเกิดการพัฒนาที่ทั่วถึง และเพื่อเปน การจูงใจ และชดเชยผูลงทุน รัฐ จะตองเรงปรับปรุงพัฒนา
การขนสงสินคาเปนระบบรางที่มีราคาต่ําและสะดวก
๙.๔ พัฒนาธุรกิจภาคบริการและภาคอื่น ๆโดยเฉพาะอยางยิ่งบริการสื่อสารคมนาคมและ
ขนสง โดยการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การใชเทคโนโลยีและวิชาการสูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนรายได
ใหกับประชากรในภาคธุรกิจนี้ และพัฒนาความไดเปรียบในเชิงแขงขันในตลาดโลก
๙.๕ คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน ผูบริโภค ทั้งในดานราคา คุณภาพสินคาและ
บริการ มีการกําจัดการผูกขาด ตัดตอนและการแขงขันที่ไมเปนธรรม รวมทั้งมีการรักษาระดับราคา
สินคาทางการเกษตรใหมีเสถียรภาพที่เปนธรรมและสอดคลองกับภาวะตลาดทั้งในและตางประเทศ
๑๐. ดานการตางประเทศ
พรรคแทนคุณแผนดิน ยึดมั่นตามสนธิสัญญา และกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งปฏิญญาวา
ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และความตกลงอื่ น ๆ ที่ ป ระเทศไทยเป น สมาชิ ก ภาคี เ พื่ อ เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ศ รี
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และความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพื่อสรางสถานภาพของประเทศ
ใหมีบทบาทมากขึ้น และมีโอกาสเปนศูนยกลางทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพาณิชย
และการคมนาคมในภูมิภาค
๑๐.๑ เสริ ม สร า งมิ ต รภาพ ความเข า ใจ และความร ว มมื อ อั น ดี กั บ นานาชาติ ทั่ ว โลก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๑๐.๒ สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศคูคา และประเทศตาง ๆ
ภายใตระบบการคาเสรี และการแขงขันที่เปนธรรม รวมทั้งมีบทบาทในการลดความขัดแยงระหวาง
ประเทศ อั น เนื่ องมาจากปญ หาทางการค า การลงทุ น การถายทอดเทคโนโลยี และการปกปอ ง
ทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
๑๐.๓ สง เสริม คุ ม ครองการลงทุ น และสิ ทธิ ประโยชน ของคนไทย แรงงานไทย ธุร กิ จ
ภาคเอกชนในตางประเทศอยางเต็มความสามารถ
๑๐.๔ สงเสริมความร วมมื อทางเศรษฐกิ จ วิ ช าการ การพัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย ศิลปะ
และวั ฒนธรรม ทั้ งในระดั บทวิ ภาคี และระดับ พหุภาคี รวมทั้งการเพิ่มบทบาทในการชวยเหลื อ
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศแกประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเพื่อนบาน
๑๐.๕ ผลักดันใหคนไทยและประเทศไทยไดแสดงบทบาทของผูนํา ในเวทีสําคัญของโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปน ผูนําองคกรระหวางประเทศ หรือการเปน ผูนํ าในลักษณะงานอื่ น เช น
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
๑๐.๖ สงเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อ ใหกองทุน สวัสดิก ารแรงงานและกองทุน การ
ประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งผูใชแรงงาน ครอบครัว ผูวางงาน จนกระทั่งถึงผูพิการและผูดอยโอกาส
ทางสังคม
๑๐.๗ สงเสริมสนับสนุนใหมีการลงนามในสัญญากับองคกรระหวางประเทศ ใหมีอํานาจ
ตรวจสอบและเปนตัวแทนรองเรียน ปกปองสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดทางกฎหมาย หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ใหไดรับความเปนธรรม
๑๑. ดานความมั่นคงและการปองกันประเทศ
พรรคแทนคุณ แผน ดิน ตระหนักในสถานการณดานความมั่นคงของโลกและของประเทศ
วาไดเปลี่ยนแปลงไปหลังสงครามเย็นยุติลง แตความจําเปนที่จะตองเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคนี้ ยังมีความจําเปนจะตองมีอยู
จึงเห็นสมควรใหกําหนดนโยบายดานความมั่นคงที่เปนรูปธรรมขึ้นมา
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๑๑.๑ พัฒนาระบบโครงสรางกองทั พ ให มีขนาดเล็กกะทัด รัด แตมี กําลั งพอที่มีคุ ณภาพ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ มีอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมที่จะปกปองและรักษา
เอกราชอธิปไตยและผลประโยชนของชาติไดเปนอยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ
๑๑.๒ สงเสริมบทบาทการเปนทหารอาชีพและบทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศ
ในดานตาง ๆ รวมทั้งบทบาทในการปกปองสิทธิประโยชนทางเศรฐกิจทั้งทางบกทางน้ําของธรรมชาติ
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบกําลังสํารองใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ
๑๑.๓ เปลี่ ย นยุ ท ธศาสตร ท างการทหาร เป น ยุ ท ธศาสตร ท างเศรษฐกิ จ การค า และ
ความสัมพันธระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ
๑๑.๔ เพิ่มสวัสดิการและขวัญกําลังใจแกทหารประจําการ ทหารผานศึกโดยเฉพาะทหาร
ชั้นผูนอย ดวยมาตรการทางการเงิน คาตอบแทน และสวัสดิการอื่น ๆ รวมทั้งการจัดใหมีการฝกอาชีพ
ใหมีความพรอมที่จะไปประกอบอาชีพตอไป
๑๑.๕ ปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของทหาร ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีของโลก และความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
เสมอ รวมทั้งการใหความสําคัญกับบทบาทและภาระกิจของหนวยทหารในตางประเทศ
๑๑.๖ สนั บ สนุ น ให ก องทั พ ร ว มมื อ กั บ สถาบั น ศึ ก ษาชั้ น สู ง จั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย ค น คว า
เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อออกแบบการสรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเ องบนพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเองอยางคุมคา กาวหนาและประหยัด
๑๑.๗ ประสานความรวมมือกับมิตรประเทศ ในการแลกเปลี่ยนหนาที่ทางการทหาร เพื่อ
ผลประโยชนรวมกันในการฝกรวมกัน ซอมรบ หรือแลกเปลี่ยนความรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกันและกัน
๑๑.๘ ตั้งหนวยตรวจสอบพิเศษ เพื่อปองกันการแทรกแซงกิจการตาง ๆ การทําจารกรรม
จากขบวนการกอการราย จากภายในและภายนอกประเทศอยางจริงจัง
๑๑.๙ เพิ่มประสิทธิภาพ และความเขมงวดของระบบตรวจสอบคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ผูลี้ภัยและผูลี้ภัยการเมือง และอื่น ๆ
๑๑.๑๐ กําหนดแผนและมาตรการความมั่นคงแหงชาติใหเปนรูปธรรมและชัดเจน
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ขอบังคับพรรคแทนคุณแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคแทนคุณแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการจดทะเบียนพรรคแทนคุณแผนดิน
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ใหเรียกวา “พรรคแทนคุณแผนดิน” ใชตัวอักษรยอวา
“ทคผ.” เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “ Thaen Khun Phaendin Party” ใชตัวอักษรยอวา “TKP.”
มีคําขวัญวา “ประโยชนสุขของประชาชน คือ นโยบายสูงสุด”
ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคแทนคุณแผนดิน ใชดังนี้

ขอ ๕ ภาพเครื่องหมายพรรคแทนคุณแผนดิน ประกอบดวย
สัญลักษณ “ท” หมายถึง การทดแทน สนองตอบ กตัญู ตอถิ่นกอเกิด
สัญลักษณ “ค” หมายถึง คุณคาอันยิ่งใหญตอแผนดินแหงราชอาณาจักรไทย
สัญลักษณ “ผ” หมายถึง ผืนแผนดินไทยทั้งมวล ซึ่งไมสามารถแบงแยกได
สีแดง - ขาว - น้ําเงิน หมายถึง เอกลักษณความเปนชาติไทย ที่ประกอบดวย ๓ สถาบันหลัก
คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดย
“ชาติ” หมายถึง คนไทยในชาติ และแผนดินไทย
“ศาสนา” หมายถึง พุทธศาสนาเปนหลัก และ
“พระมหากษัตริย” หมายถึง องคพระประมุขอันเปนที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย ทั้งชาติ
รวมความหมายทั้งหมดคือ การมีศักดิ์ศรี ทระนง ตามวิถีทางของคนไทยทั้งประเทศ ที่มีภาษาไทยเปน
ของตนเอง โดยดํารงตนไวซึ่งความมีเสรีภาพ เสมอภาพ และภราดรภาพ
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ขอ ๖ ตรายางพรรคแทนคุณแผนดิน มีขนาดและลักษณะดังภาพขางลางนี้

ขอ ๗ ที่ตั้งสํานักงานใหญพรรคแทนคุณ แผน ดิน ตั้งอยู เลขที่ ๑๕๐/๑๓๑/๑ หมูที่ ๒
ถนนงามวงศวาน ๒๓ ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ขอ ๘ สาขาพรรคแทนคุณแผนดิน เมื่อไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ พื้นที่ใด ๆ ใหเรียกชื่อวา
พรรคแทนคุณแผนดิน สาขา (ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตเลือกตั้ง หรือชื่ออําเภอ/เขต หรือชื่อตําบล/แขวง)
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๙ สมาชิก ไดแก บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหาร
พรรคมีมติ อนุมัติใหเปนสมาชิกได
ขอ ๑๐ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทย มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๘
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๔) ไมเปนบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดและของมึนเมา
อยางรุนแรง
(๖) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ
(๘) มีค วามเขา ใจในนโยบายสนั บสนุน กิจ การของพรรคและปฏิบั ติต ามขอ บัง คับ พรรค
ทุกประการ
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ขอ ๑๑ การสมั ค รเป น สมาชิ ก พรรคให ผู ส มั ค รยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ข องพรรค
ตอเลขาธิ การพรรค หรือต อประธานสาขาพรรคแลวใหเลขาธิก ารพรรคหรือประธานสาขาพรรค
พิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใ หรับเปน
สมาชิกไดสมาชิกผูนั้นจึงจะมีสิทธิ์ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐานดวย
ขอ ๑๒ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า นให ยื่ น ต อ เลขาธิ ก ารพรรคหรื อ ประธานสาขาพรรคแล ว แต ก รณี แ ละให
สงวนคําคัดคานไวเปนความลับ เมื่อมีคําคัดคานดังกลาวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการ
บริหารพรรคเพื่อรับหรือไมรับผูถูกคัดคานเปนสมาชิกใหออกเสียงโดยลงคะแนนลับ
ขอ ๑๓ ถา คณะกรรมการบริ หารพรรคมีม ติ ไม รับ ผูใ ดเป น สมาชิ ก โดยจะมี คํ าคั ดค า น
หรือไมก็ตามใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวา
ถึงที่สุด
ขอ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ไปเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๑๐
(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหออกตามขอ ๗๓
(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบหรือเลิกพรรค
ขอ ๑๕ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามขอ ๑๔ (๕) ถาสมาชิกผูนั้น ดํารงตําแหนงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหาร
พรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการ
ลงมติใหลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่
พรรคมี ม ติคัด คานว ามติดั งกลา วมีลัก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนู ญ และศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวา
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปน สมาชิกของพรรค
การเมืองอื่นไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย
ให หั ว หน า พรรคส ง รายงานหรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การมี ม ติ ไ ปยั ง ประธานรั ฐ สภาและ
นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พรรคมีมติ
ขอ ๑๖ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคใหถือวา สมบูรณเมื่อได ยื่นใบลาออกต อ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๗ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการนําเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปน ผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการ
เลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนเปนแตละกรณีไป
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมจะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูมีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญหาขัดแยงหรือขอบกพรอง จนไดรับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๘ สมาชิกพรรคมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรคและใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวย
จิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
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(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให
ความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและ
มติของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๙ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมี
บทบาททางการเมือ งและเข าสู การบริห ารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อ บรรลุเ ปาหมายตาม
อุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริม สถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวล
สมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็ม รูปแบบ โดยใหถือวา
สมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๒๐ เพื่อเปน การสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมื อ งแกสมาชิกและประชาชน
โดยทั่วไปอันจะสงผลใหการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
วิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมือง แกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
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(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพรขอมูล ขาวสารทางด านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เพื่อกระตุน ใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของ
พวกเขายิ่งขึ้น
(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุม ชนทองถิ่น เพื่อ ให
ความรู เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ การจั ด การ การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรของท อ งถิ่ น ตลอดจนปลู ก ฝ ง สิ ท ธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๒๑ เพื่อใหสมาชิกพรรครวมกันสรางพรรคแทนคุณแผนดิน ใหเปนพรรคการเมืองที่มี
คุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิ ก พรรคทุ ก ระดั บ ต อ งยึด มั่ น ในอุด มการณข องพรรคและไมฝ า ฝ น ต อระเบี ย บ
ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใ ชความเปนสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น โดย
ขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรคตองไมโจมตีหรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรค
ตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรคตองไมปกปดความผิดและไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรคตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและ
วงการทั่วไป
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(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีมติไวไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๒๒ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละและให ความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับบุคคลอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรัก
ชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๓ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปนองคกรหลักในการ
บริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในที่ประชุมใหญจํานวน
ไมนอยกวาแปดคนประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) โฆษกพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
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ขอ ๒๔ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญตองมี
ผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๒๓
(๓) ให หัว หน าพรรคที่ไ ดรั บเลือ กตั้ ง ใหมเ สนอชื่ อบุ ค คลที่เ ห็น สมควรให เป น กรรมการ
บริห ารพรรคในตํ าแหนง ตาง ๆ ต อที่ป ระชุ ม ใหญโ ดยคํ านึง ถึงความอาวุโสทางการเมื อง ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณีที่จํานวนกึ่งหนึ่งดังกลาวขางตนเปนจํานวนที่มีเศษ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(๔) ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญเปน ผูเ สนอชื่อสมาชิกเพื่อ ใหที่ประชุมใหญเลือกเปน
กรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการใหผูแทนจากภาคตาง ๆ
โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญก็ได แตผูเสนอ
ชื่อกับผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๕ ใหค ณะกรรมการบริห ารพรรคอยู ใ นตําแหน งคราวละสี่ ปห รือ อาจมาจากการ
เลือกตั้งของพรรคในวาระตอไปได
ขอ ๒๖ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอหัวหนาพรรคและมีผลเมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติใหออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอทางราชการ
(๕) จงใจหรือเจตนาทําลายพรรคใหเกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม
(๖) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๗) เมื่อหัวหนาพรรคลาออก ใหถือวาความเปนคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๘) ตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมดถือวาหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
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เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มีอํานาจแตงตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทนจนครบวาระของผูที่
พนจากตําแหนง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้นเปนตําแหนงหัวหนาพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕)
ใหรองหั วหนาพรรคลําดั บตน ทํ าหนาที่ แ ทน และใหมีอํ านาจเรียกประชุมใหญ เพื่อเลือ กตั้งคณะ
กรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงหัวหนาพรรควางลง เวนแตอายุ
ตําแหนงหัวหนาพรรคเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๗) ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน
ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายใน
สามสิบวัน
หากเกิ ดกรณีอื่ น อั น เปน เหตุ ใ ห คณะกรรมการบริ หารพรรคพน จากตํา แหนงทั้ งคณะหรื อ
ครบวาระ และนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มี เหตุใ หคณะกรรมการบริ หารพรรคพน จากตํา แหน งทั้งคณะใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๗ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุม
ใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรค
(๓) กําหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกสภาทองถิ่น ตลอดจนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ในส ว นของพรรคและผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค โดยไม เ กิ น วงเงิ น ที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยจัดสรรเปน
จํานวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
โดยจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเปนรายบุคคล
(๕) ควบคุม ไมใ หผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในการเลือกตั้งแตละครั้ง
(๖) ดําเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ใหค วามเห็น ชอบในการแต งตั้ งหรื อถอดถอนคณะกรรมการฝ ายต าง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภา
ของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๙) ยุบเลิกพรรค
(๑๐) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๑๑) ให มีก ารประชุ ม ใหญพ รรคอยา งนอ ยป ล ะหนึ่ งครั้ ง และรายงานกิ จการด า นต า ง ๆ
ตอที่ประชุมพรรคใหญ
(๑๒) จั ด หาทุ น และดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ตลอดจนบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น หรื อ
ผลประโยชนอ่นื ใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๓) พิจารณารับบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๔) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางาน
เฉพาะกิจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๕) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค และให
ความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๖) แต งตั้ งหรื อถอดถอนนายทะเบี ยนสมาชิก พรรค ผูอํ านวยการสํา นั กงานใหญ พรรค
รองโฆษกพรรค ผูชวยเหรัญญิกพรรค ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานใหญพรรค หรือตําแหนงอื่นตามที่
เห็นสมควร
(๑๗) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๘) อํ า นาจหน า ที่ อื่ น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไม ขั ด ต อ กฎหมาย
และกฎระเบียบของพรรค
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ขอ ๒๘ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรคตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุม รวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรคและเปนประธานของที่ประชุมตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบมติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคได โ ดยความเห็ น ชอบของกรรมการบริ ห ารพรรคไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรค เทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน า พรรค มี อํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหาร
พรรคมอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคในกิจการที่หัวหนา
พรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปน ผูเสนอรายงานตอ คณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุม รว มคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) เหรัญญิกพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
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(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๗) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) จัดทําทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองตามกฎหมาย
(ข) รับแจงการลาออกของสมาชิก
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๙ ใน การเลื อ กตั้ ง สม าชิ ก สภาผู แ ทนราษฎ รทั่ ว ไปใ นแ ต ล ะครั้ ง ใ นคณะ
กรรมการบริหารของพรรค แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปจํานวนไมนอยกวาหาคนเพื่อ
ทําหน าที่คัด เลือกสมาชิ กพรรคที่เหมาะสมและมีคุณ สมบัติ ถูกตอ งตามกฎหมาย เพื่อส งเขา สมัค ร
รับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งใหครบตามจํานวน
ที่กฎหมายไดกําหนดไว
ขอ ๓๐ ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อสงเขารับสมัครเลือกตั้งเปน สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๑) ให สํ า นั ก งานใหญ ข องพรรค มี ห น า ที่ ใ นการรั บ สมั ค รสมาชิ ก พรรคผู ป ระสงค
ที่จะลงสมัครรับเลือกในแบบสัดสวนหรือแบบแบงเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก
(๒) ใหคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเปนบุคคลที่
มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมาย มีความรูความสามารถเพื่อสงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในนามของพรรค
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ขอ ๓๑ การตัดสิน คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งใหเปน อํานาจของคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งทั่วไป เวนแตคณะกรรมการบริหารพรรคจะไดมีมติเปนอยางอื่น โดยใหถือเอาตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคไดมีมติถือเปนที่สุด
ขอ ๓๒ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓๓ ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหคณะกรรมการสาขา
พรรค ประจําเขตหรือทองที่และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคที่ไดรับเลือกตั้งในทองถิ่นเปน ผู
พิ จ ารณาแล ว แจ ง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคได รั บ ทราบและพิ จ ารณาต อ ไป ในกรณี ที่ ไ ม มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไมมีการจัดตั้งสาขาพรรคในทองถิ่นนั้น ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๓๔ แผนและกํา หนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด
ให ขึ้ น อยู กั บการพิจ ารณาของคณะกรรมการบริ ห ารพรรค ตามความประสงคข องสมาชิ กสามั ญ
ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๕ การจัดตั้งสาขาใหมีไดไมเกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตาม
หลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ นเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาสามสิบคนขึ้น ไป โดยจัดทํา
ทะเบียนสมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอจัดตั้ง
สาขาตอสํานักงานใหญพรรคเพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสงบัญชีรายชื่อ
ตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใหเขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคไดใหมี
หนังสือแจงตอตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดําเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเปน
ครั้งแรก ภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
แลวใหแจงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรคแจงใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบหาวันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
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ดังกลาวตองมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
เขารวมประชุมไมนอยกวาสามสิบคนขึ้นไป
ขอ ๓๗ ให มี ค ณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ ง เลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก สามั ญ ซึ่ ง มี
ภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุม
ใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) โฆษกสาขาพรรค
(๗) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๘ คณะกรรมการสาขาพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตเมื่อพนตําแหนงตามวาระแลว
มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๙ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนิน การในที่ประชุม ใหญตามลําดับ
ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๓๗
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปน ลําดับแรกแลวเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการ
สาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปน คณะกรรมการสาขาพรรคจะตองมีผูรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๐ ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ไดรับเลือกตั้งตามขอ ๓๘ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
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(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสภาทองถิ่น
อื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จั ด ทํ า แผนงานโครงการและรายงานผลการบริ ห ารงานของสาขาพรรคเสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๔๑ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหนงคณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนงหรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรคหรือ
รองประธานสาขาพรรคเปน ผูทําหนาที่แ ทนในกรณีที่ประสานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดมี
อํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรคเพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่ พ น จากตํ า แหน ง อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๔๒ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๔๑
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๔๓ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้น เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญ
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ไดใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญ
ของพรรคแทนก็ได
ขอ ๔๔ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
หมวด ๑๐
การประชุมใหญ
ขอ ๔๕ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ของพรรค
อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ส ว นการประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ อาจมี ไ ด เ มื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรค
เรี ย กประชุ ม หรื อ เมื่ อ กรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า สองในสามของจํ า นวน
คณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองรอยคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิ์เขาชื่อรอง
ขอเปนหนังสือตอหัวหนาพรรคใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
หนังสือรองขอใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใด
และดวยเหตุผลเรงดวนอยางใด
เมื่อมีผูเขาชื่อรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตามวรรคแรกใหคณะกรรมการบริหารพรรค
เรียกประชุมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือใหเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ
แตสําหรับการประชุมใหญวิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเขาชื่อกันขอใหเรียกประชุม ระเบียบวาระ
ใหเปนไปตามญัตติของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๖ ญัตติของผูที่ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอหัวหนาพรรคพรอมกับ
ลายมือชื่อของผูขอใหเรียกประชุม
ขอ ๔๗ การประชุ ม ใหญ สามั ญหรื อวิ สามั ญประกอบด ว ยสมาชิ กของพรรค โดยองค
ประชุม ประกอบดวยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
พรรคการเมื องทั้งหมด ผูแ ทนของสาขาพรรคการเมืองไมน อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
การเมือง และตัวแทนสมาชิก ทั้งนี้ มีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยคน
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การไดม าซึ่งตัวแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสาขาพรรคเปนผูคัดเลือกจาก
สมาชิกในสาขานั้น จํานวนไมนอยกวาสาขาละหาสิบคน ซึ่งตองคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิก
หญิงและชาย ทั้งนี้ เพื่อสะทอนความหลากหลายของสมาชิกทุกระดับ
ในระหวางดําเนินการตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค
การเมื อ ง พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ องค ป ระชุ ม ใหญ ใ ห ป ระกอบด ว ยคณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองรอยคนแลวแต
จํานวนไหนจะนอยกวากัน และตัวแทนสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสาขาพรรคเทาที่มีอยู
ขอ ๔๘ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๗ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด โดยใหกระทําอยางเปดเผย แตการลงมติเลือก
บุคคลตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง (๓) และ (๔) หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมือง หรือผูเขาประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
การจัดใหมีมติโดยมิไดจัดใหมีการประชุมใหญ จะกระทํามิได
ขอ ๔๙ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูในที่ประชุมใหคณะกรรมการบริหารพรรคที่ม า
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปน เลขานุการ
ในที่ประชุมแตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน
ขอ ๕๐ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญเทานั้น
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) เลื อ กตั้ ง หั ว หน า พรรค รองหั ว หน า พรรค เลขาธิ ก ารพรรค รองเลขาธิ ก ารพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
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(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการคัดเลือกตั้งของพรรค
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรค ที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
ขอ ๕๑ คําบอกกลาวเรี ยกประชุมใหญทุ กคราวใหหัวหน าพรรคแจงกําหนดการประชุมให
สมาชิ กพรรคทราบล วงหน าไม นอ ยกว าเจ็ด วัน โดยให ร ะบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบี ยบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๒ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย า งนอ ยสองเดื อนต อ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรค เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความ
จํ า เป น หรื อ ตามคํ า ขอจากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนคณะ
กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมี
วาระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึ งจะเปน องคประชุ ม
ใหหัวหนาพรรค เปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต ถ า เลขาธิ ก ารพรรคไม ม าประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ก็ ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๔ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๕๕ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญสาขาพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคและในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางคณะกรรมการสาขาพรรค
การเมืองตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับ
การพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของพรรค
องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคตองประกอบดวยกรรมการสาขาพรรคอยางนอย
กึ่งหนึ่ง และสมาชิกสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใ ห ความเห็น ชอบในการเสนอชื่อบุ คคลตามวรรคหนึ่ง และการลงมติ เลือ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคใหลงคะแนนลับ สวนการลงมติใ นเรื่องอื่น ใหเปนไปโดยเปดเผยเวน แต
คณะกรรมการสาขาพรรคหรือสมาชิกสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคนรองขอใหลงคะแนนลับ ก็ใ ห
ลงคะแนนลับ
กิจการอื่นที่ตองกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค วิธีการเสนอเรื่องใหที่ประชุมใหญสาขาพรรค
พิจารณา และวิธีการดําเนินการประชุม ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
ขอ ๕๖ ญัตติของผูขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญตองเสนอตอประธานสาขาพรรคพรอม
กับลายมือชื่อของผูใหเรียกประชุม
ขอ ๕๗ การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบดวยสมาชิกของพรรค
ดังตอไปนี้
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกสามัญในเขตทองที่นั้นไดรับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๘ ในการประชุมใหญสาขาพรรคตองมีสมาชิกตามขอ ๕๗ มาประชุมไมนอยกวา
หาสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๕๙ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยู
ในที่ประชุมใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๖๐ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๑ คําบอกกลาวเรี ยกประชุมใหญส าขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจ ง
กําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๖๒ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรคอย า งน อ ยหนึ่ ง เดื อ นต อ ครั้ ง และ
ประธานสาขาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตาม
คํารองขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการ
ขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๖๓ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในคณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดย
ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธาน
ไดก็ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่
แทน
ขอ ๖๔ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๕ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ของพรรคการเมืองและสาขาพรรค
การเมือง ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมื อ งและรั บรองความถู ก ต อง ตลอดจนจั ดส ง บั ญชี ข องสาขาพรรคการเมื อ ง
เพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรคการเมือง
ขอ ๖๖ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม
(๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
ขอ ๖๗ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองตองปดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปปฏิทิน
ที่ไดจดแจงการจัดตั้งขึ้น และครั้งตอไปเปนประจําทุกปในวันสิ้นปปฏิทิน
การปดบัญชีใ หจัดทํางบการเงิน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย งบดุลและงบรายได และ
คาใชจายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินใหรวมถึงการเงินของสาขาพรรค
การเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองดวย
งบดุลตองแสดงรายการ สินทรัพย หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง
งบรายได แ ละค า ใช จ า ยอย า งน อ ยต อ งแสดงที่ ม าของรายได ซึ่ ง ได รั บ จากเงิ น บริ จ าค
เงิน สนับสนุน จากรัฐ และรายไดอื่น ที่มี กับทางใชไปของคาใชจายดําเนิน การของพรรคการเมือง
โดยเฉพาะคาใชจายในการเลือกตั้งตองแสดงไวโดยชัดเจน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

งบดุลตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชี
ขอ ๖๘ งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแลวตองเสนอที่ประชุม
ใหญ ของพรรคการเมื องอนุ มัติ ภ ายในเดือ นเมษายนของทุ ก ป โดยแจ ง ให ส มาชิ ก ทราบล วงหน า
และปดประกาศไว ณ ที่ตั้งสํานักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวาสิบหาวัน
งบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมตั ิแลวตามวรรคหนึ่งหัวหนาพรรคการเมือง
ตองรับรองความถูกตองรวมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง และใหหัวหนาพรรคการเมืองสงงบการเงินตอ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญของพรรคการเมืองอนุมัติ พรอมทั้งสําเนาบัญชี
หมวด ๑๒
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๙ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวน การกระทําอัน ควร
แกการลงโทษตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกสามัญไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๗๐ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๙ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต ง ตั้ ง กรรมการหรื อ สมาชิ ก สามั ญ ไม เ กิ น กว า ห า คนเป น กรรมการพิ จ ารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๗๑ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิกตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๗๒ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผูถูกกลาวหาออก
จากทะเบียนใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเปนอันสิ้นสุดลง

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๗๓ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกจากทะเบียนตามขอ ๗๐
วรรคท า ย ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ค วามเห็ น ชอบในเบื้ อ งต น
แลวดําเนินการตอไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๔
หมวด ๑๓
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค
ขอ ๗๔ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทําไดก็แตดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๗๕ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุม ใหญออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ ๗๖ หากมีปญหาจะตองตีความขอบังคับไมวากรณีใ ด ๆ ใหคณะกรรมการบริหาร
พรรคมีอํานาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
หมวด ๑๔
การรวมพรรค
ขอ ๗๗ การรวมพรรคอาจเปนการรวมกันเพื่อจัดตั้งเปนพรรคการเมืองใหม หรืออาจเปน
การรวมเขาเปนพรรคการเมืองเดียวกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งที่เปนหลักก็ได
ขอ ๗๘ การรวมพรรคจะตองไดรับมติเห็นชอบในที่ประชุมใหญของพรรค
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๗๙ พรรคแทนคุ ณ แผ น ดิ น มี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหมั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะชวยกันดํารง
รักษาพรรคใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตจะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย
ขอ ๘๐ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๒ ง

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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ขอ ๘๑ ในกรณีที่พรรคแทนคุณแผนดินตองยุบเลิกใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลัง
จากการชําระบัญชีแลวตกเปนของสถาบันอีสานภิวัตน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคุณแผนดิน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคุณแผนดิน จํานวน ๑๐ คน คือ
๑. นายวิชัย
ศิรินคร
หัวหนาพรรค
๒. นายยศ
จันทรหอมฟุง
รองหัวหนาพรรค
๓. นายชาตวิทย มงคลแสน
เลขาธิการพรรค
๔. นายภาดร
ผลาพิบูลย
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวนัฐภัส สริจันทร
เหรัญญิกพรรค
๖. นายเฉลิม
กลางสาทร
โฆษกพรรค
๗. นายปณชัย
บุตรจันทร
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๘. นายสงา
พลสงคราม
กรรมการบริหารพรรค
๙. นายสุขี
แกววงษา
กรรมการบริหารพรรค
๑๐. นางกสิณา
มงคลแสน
กรรมการบริหารพรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

