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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
ขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา
ตามที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรค
จํานวน ๙ คน นั้น
บั ด นี้ พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นาได แ จ ง การเปลี่ ย นแปลงนโยบายพรรค ข อ บั ง คั บ พรรคและ
คณะกรรมการบริหารพรรคตอนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีที่ประชุมใหญพรรคชาติไทยพัฒนา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ และที่ประชุมใหญพรรคชาติไทยพัฒนามีมติ
ใหเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ
พรรคชาติไทยพัฒนา ในการประชุมใหญพรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๒ มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา ดังนี้
นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา
พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และจะธํารงไวซึ่งความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยของชาติ มุงสรางความสามัคคีของคนในชาติ
พัฒนาใหเกิดความมั่นคงกาวหนาทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายดานตาง ๆ ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ ธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ
พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษรักษา และเทิดทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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๑.๒ ยึดถือรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเปนธรรม
พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงมุงมั่นที่จะใหมี
การปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพ ดวยการสรางกลไกของกฎหมายใหมีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถตอบสนองตอความตองการของทุกคนในสังคม
ไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม และสงเสริมการบริหารกระบวนการยุติธรรมใหมีความรวดเร็ว เสมอภาค
และเทาเทียมกันระหวางรัฐและเอกชน ตลอดจนมุงมั่นที่จะสงเสริมใหคนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิและหนาที่
ระหวางกันและจะรักษาไวซึ่งความยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมาย
๑.๓ เสริมสรางโอกาสประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง
พรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นวา ประชาธิปไตยอันแทจริงยอมตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน
จึงมุงมั่นที่จะเสริมสรางโอกาสของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชุมชน หมูบาน
และทองถิ่นซึ่งเปนหนวยการปกครองรากฐานของประเทศ ใหมีสวนรวมในกิจกรรม และกระบวนการ
ทางการเมืองและการปกครองไดอยางเปนอิสระ ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดสํานึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน
และนําไปสูการเกิดของประชาสังคมอยางแทจริง
๑.๔ กระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น
พรรคชาติไทยพัฒนาถือวา การกระจายอํานาจการบริหาร การปกครอง และการคลังไปสูทองถิ่น
เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุงมั่นที่จะกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น เพื่อใหเกิดกระบวนการ
เรี ย นรู และกระบวนการตั ด สิ น ใจในกิ จ การของท อ งถิ่ น เอง อั น จะนํ า มาซึ่ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนสารสนเทศพื้นฐานในทองถิ่นอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะใหการสนับสนุนจังหวัดที่มีความพรอมไปสูการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดใหญ โดยยึดหลักตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก
๑.๕ ปฏิรูปและพัฒนาองคกรทางการเมืองใหเขมแข็ง
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิรูปการเมืองที่จะนําไปสู
การพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันสําคัญ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนสภาพัฒนาการเมือง
ใหมีความเขมแข็ง เพื่อตอบสนองเจตนารมณทางการเมืองของประชาชน และจะสงเสริมเสรีภาพ
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ของประชาชนในการรวมกันเปนกลุม หมูคณะ หรือองคกรตาง ๆ เพื่อรักษาไวซึ่งผลประโยชนของกลุม
โดยคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวม
๑.๖ บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผนดินเพื่อกอใหเกิดการพัฒนา
ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยจะนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนฐานและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก ทั้งนี้ จะรณรงคการสรางจิตสํานึกของขาราชการ
ให มี สํ า นึ ก ของการเป น ผู ใ ห บริ ก ารและมี ค วามพร อ มในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง จะสง เสริ ม ศั ก ดิ์ ศ รี
สวัสดิการ และความมั่นคงในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ สงเสริมใหมีกระบวนการทํางานที่รวดเร็ว
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดโดยประชาชน ตลอดจนการจัดใหมีศูนยบริหารราชการแบบครบวงจร
ในพื้นที่พิเศษเพื่อใหการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ รักษาเสถียรภาพการเงิน
พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นวา ในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางการเงินอยางใกลชิดเพื่อให
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางยั่งยืน สรางความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นทั้งภายใน
และตางประเทศ ใหความสําคัญตอการใชมาตรการทางการเงิน ทั้งในดานเสถียรภาพของระดับราคา
และเสถียรภาพของฐานะการเงินของประเทศควบคูกับการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตรา
ที่เหมาะสมและในทิศทางที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของแตละทองถิ่น
๒.๒ รักษาวินัยการคลัง
พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักวา การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีพันธกิจหลักเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแกประชาชนโดยรวมของประเทศ
อย า งเท า เที ย มกั น จึ ง มุ ง มั่ น ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การรั ก ษาวิ นั ย ทางการคลั ง เพื่ อ การรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุงสรางโอกาสและความเปนธรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นในสังคม โดยจะเนน
ดําเนินมาตรการการคลังเพื่อกระจายรายได กระจายโอกาส และกระจายอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากร
และการคลังไปสูทองถิ่นและชุมชน อันจะนํามาซึ่งความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชน
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๒.๓ ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม
พรรคชาติไทยพัฒนาใหความสําคัญตอการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศดวยการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาเพิ่มและลดตนทุนการผลิต
อํานวยความสะดวกทางการคา ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมใหมและขยายตลาดในอุตสาหกรรม
ที่ไทยมีศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ดวยพัฒนาฝมือแรงงานใหตรงตอตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
แกไขกฎระเบียบและปญหาที่มีอยูในปจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ สรางตราสัญลักษณของไทย
รวมทั้งปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนใหจูงใจทั้งนักลงทุนไทยและตางประเทศ
นอกจากนี้ พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ ทั้งนี้
จะสรางความเชื่อมั่นและสรางภาพลักษณ ดวยการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียม
และล้ําหนาในระดับสากล ดวยการกระตุนใหเอกชนลงทุนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ง
มีการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ
๒.๔ สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นามุ ง มั่ น สร า งผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อ ม
ให มี ค วามเป น มื อ อาชี พ พร อ มรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการปลอยสินเชื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึง
และเหมาะสม
ปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ รวมทั้งการสรางนวัตกรรมใหม ๆ
จากภูมิปญญาชาวบาน ตลอดจนสรางชองทางการตลาดใหผูซื้อ/คูคาสามารถเขาถึงสินคาที่ผลิตจากผูผลิต
ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมไดมากขึ้น ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๕ สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได
พรรคชาติไทยพัฒนาจะสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของประเทศ เพื่อการสรางงาน
สรางรายไดและความเปนอยูดีกินดีของประชาชน โดยจะสนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม
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ควบคูไปกับการรักษาแหลงทองเที่ยวเดิม โดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ
ทั้งนี้จะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ทั้งทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชน และใหมีความตระหนักรูถึงคุณคาและหวงแหนในทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และประวัติศาสตรของชุมชน
นอกจากนี้ จะสงเสริมใหมีการลงทุนดานการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แหลงทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพ เชน พื้นที่จังหวัดกลุมอารยธรรมภาคเหนือ และพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยงทางภาคใตตอนบน
กลุมจังหวัดลุมแมน้ําภาคกลาง และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก และภาคอีสาน เปนตน ตลอดจนเรงรัด
ใหมีการพัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยวของไทย และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กับตางประเทศ โดยจะสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชนรวมมือกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว จะสนับสนุนและเรงรัดการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในดานกฎระเบียบเพื่อสรางแรงจูงใจ
แกนักลงทุนจากทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนเรงพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวของไทย
เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ การคาเสรีในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุมอาเซียน
๒.๖ บริหารจัดการการสงออกแบบครบวงจร
พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาระบบโลจิสติกส ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนที่เกี่ยวของ
กับการสงออกทั้งระบบ เพื่อใหการสงออกเปนไปดวยความรวดเร็วตรงตอเวลา มีตนทุนการขนสงที่ต่ํา
และอํานวยความสะดวกใหแกผูสงออก ดวยการเชื่อมโยงระบบขนสงใหมีความสอดคลองกันทั้งระบบ
ลดขั้นตอนทางเอกสารโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น เชน ระบบการตรวจรวมจุดเดียว
ระบบพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประสานความร ว มมื อ กั บ ประเทศคู ค า เพื่ อ ลดขั้ น ตอนทางเอกสาร
และการตรวจสอบสินคา รวมทั้งสงเสริมใหผูสงออกผลิตสินคาที่มีมาตรฐานสอดคลองกับกฎ ระเบียบ
มาตรฐานของประเทศคูคา ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความสะดวกตอการขนสง ชวยปกปองสินคา
ระหวางการขนสง รวมทั้งชวยรักษาใหสินคามีระยะเวลาคุณภาพดียาวนานขึ้น
๓. นโยบายดานการเกษตร
๓.๑ สงเสริมเกษตรกรใหเขมแข็ง
พรรคชาติไทยพัฒนา จะสนับสนุนใหมีฟนฟูอาชีพใหแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกร
เขาถึงแหลงทุนที่รัฐบาลจัดหาใหอยางเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อแกไขปญหาหนี้สินของภาคเกษตรกร
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สวนการแกไขปญหารายไดภาคเกษตรที่ตกต่ํานั้น จะเนนการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรดวยการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่
ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร นอกจากนี้ จะมีการสรางระบบประกันความเสี่ยง
ทางการเกษตรใหกับเกษตรกร ทั้งทางดานการเปลี่ยนแปลงดานราคาและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
รวมทั้งสนับสนุนใหปราชญชาวบานเขามามีบทบาทในการถายทอดองคความรู และภูมิปญญาทองถิ่น
ตลอดจนสรางเกษตรกรรุนใหมเพื่อใหมีบุคลากรภาคเกษตรที่ยั่งยืน
๓.๒ ปรับโครงสรางภาคการเกษตร
พรรคชาติไทยพัฒนาจะกําหนดพื้นที่คุมครองทางการเกษตร เพื่ออนุรักษ สงวน คุมครอง
พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเปนวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศใหคงอยู สนับสนุนใหมีการฟนฟูดินที่เสื่อมโทรม
สงเสริมการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการผลิต มีการกําหนดเขตพื้นที่เฉพาะ เพื่อใหมี
การเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่การเกษตรและโอกาสทางการตลาดของพืชแตละชนิด
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร โดยบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร
๓.๓ สนับสนุนองคกรภาคการเกษตร
พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักอยูเสมอวาประชาชนสวนใหญในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จึงมุงมั่นที่จะสนับสนุนสงเสริมระบบสหกรณการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนดานการเกษตร และวาง
ระบบการบริหารจัดการดานการผลิต การเงิน และการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
พรรคชาติไทยพัฒนา จะมุงมั่นและสนับสนุนสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวม
ในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอยางมีระบบ และมีระบบการคุมครองและรักษาผลประโยชน
ของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งของเกษตรกรไดอยางยั่งยืน
๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการภาคเกษตร
พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นวา การพัฒนาทางการเกษตรของประเทศที่ยั่งยืนและแข็งขันนั้น
จะตองสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรมทางการเกษตรอยางครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหสินคาเกษตร จะสงเสริมการบริหารจัดการดานทุน การตลาด และระบบโลจิสติกส โดยการบูรณาการภาคี
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรบนพื้นฐานของผลประโยชนที่เปนธรรม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๕ ง

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓.๕ ดํารงความเปนแหลงผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค
โดยจะมีการสงเสริมระบบการผลิตใหปลอดภัยมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีผลผลิตเพียงพอตอการบริโภค
ของประชาชนภายในประเทศและการสงออกไปยังตางประเทศ เพื่อสรางรายไดหลักใหกับประเทศ
๔. นโยบายดานสังคม
๔.๑ สรางสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน
พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสําคัญของสภาพครอบครัวที่อบอุนอันเปนรากฐานของสังคม
จึงมุงมั่นที่จะสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอยางสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาสังคม ตลอดจนการใหการสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความเปนอยูที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย
๔.๒ สรางสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นใหความสําคัญกับการจัดใหมีเครือขายความรวมมือของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการและเอกชน ในการสนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็กภายใตการควบคุมมาตรฐานอยางใกลชิด ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเด็กเรรอน ปองกัน
คุมครองสตรีจากการถูกลอลวงหรือถูกลวงละเมิด และถูกทารุณกรรม จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกผูสูงอายุ
ฟน ฟู พั ฒ นาผูพิ ก ารและผูด อ ยโอกาส ใหไ ด รับ การศึก ษาและการพัฒ นาตนใหส ามารถดํ ารงชี วิ ต
อยูในสังคมไดอยางภาคภูมิ รวมทั้งจะสนับสนุนใหผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงแหลงงานและบริการ
สวัสดิการสาธารณะอยางเปนธรรม และการปรับปรุงกฎหมายที่เปนประโยชนใหมีประสิทธิภาพ
และทันสมัยในการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
๔.๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะสงเสริมบริการสาธารณะที่เอื้อตอการยกระดับคุณภาพชีวิต
และมาตรฐานความเปนอยูที่ดีของประชาชน และจะเครงครัดตอการสรางมาตรฐานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการแกไขปญหาชุมชนแออัดและปญหา
การจราจรติดขัดในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
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๔.๔ พัฒนาฝมือแรงงานและคุมครองสวัสดิภาพของผูใชแรงงาน
พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นามุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานให มี ค วามสอดคล อ งกั บ ความสนใจ
ของแตละบุคคลบนพื้นฐานความตองการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพ
และอํานวยประโยชนสําหรับผูใชแรงงานใหเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง จะใหความสําคัญตอการคุมครอง
สวัสดิภาพของแรงงานเด็กและสตรี สงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธ และกระบวนการในการระงับ
ขอพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเปนธรรม สรางมาตรการจูงใจและเครงครัดตอการจัดระบบความปลอดภัย
ในการทํางาน และใหสวัสดิการแกผูใชแรงงาน สนับสนุนใหผูใชแรงงานมีเสรีภาพและไดรับความคุมครอง
ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
๔.๕ บริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะปรับปรุงบริการสาธารณสุข โดยการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
และจัดใหมี เครื่ อ งมือ การแพทยใ หทัน สมั ย ยกระดั บสถานี อ นามัย ให เปนโรงพยาบาลตํ า บล และ
เพิ่มงบพัฒนาครุภัณฑแกระบบโรงพยาบาลใหเพียงพอ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการแพทยแผนไทย
โดยอาศัยภูมิปญญาชาวบาน เพื่อเปนทางเลือกสําหรับประชาชน เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การกินอยูและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน โดยผานกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เพื่อเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปองกันการเกิดโรค
๔.๖ สงเสริมการกีฬา
พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสําคัญของการกีฬาตอการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคน
จึงมุงมั่นที่จะใชการกีฬาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประชากรทั้งในดานสุขอนามัยและสภาพจิตใจ
ทั้ ง นี้ จะส ง เสริ ม การเล น กี ฬ าในหมู ป ระชาชนทุ ก กลุ ม โดยจะใช ม าตรการต า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การจัดสรางสนามกีฬา ศูนยฝกใหทั่วถึง และสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหเพียงพอ สงเสริมการกีฬา
ของชาติใหพัฒนาไปสูกีฬาแหงความเปนเลิศ และกีฬาอาชีพ แกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การกีฬาใหมีประสิทธิภาพ
๔.๗ ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะสงเสริมการเรียนรูและการนําหลักธรรมของศาสนามาใช
ในการดํ า รงชี วิ ต อย า งสั น ติ มุ ง มั่ น อนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยโดยการนํ า ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น
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และภูมิปญญาไทย ศึกษา คนควา วิจัย ฟนฟู พัฒนาและเผยแพร ใหเกิดความรูความเขาใจในประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรมของชาติ สงเสริมใหประชาชนนําศิลปวัฒนธรรมมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต
อันจะนําไปสูการเกิดศิลปวัฒนธรรมโดยธรรมชาติเพื่อพัฒนาเปนวัฒนธรรมที่ดีของชาติตอเนื่องสืบไป
๕. นโยบายดานการศึกษา
๕.๑ ใหความสําคัญกับผูรับการศึกษา
พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาของเด็กและเยาวชนเพื่อใหเติบโต
เปนมนุษยที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดานสติปญญา
สุขภาพจิต และสุขภาพกาย โดยจะสงเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหผูเรียน
จัดใหมีโภชนาการอยางเหมาะสมโดยการจัดโครงการอาหารกลางวันเปนสวัสดิการสําหรับเด็กนักเรียน
ใหมีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาเพื่อใหสามารถเขาสูระบบ
การศึกษาที่สูงขึ้น และสรางโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษา
เพื่อใหผูรับการศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายทางการศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีของตนไดอยางเหมาะสม
และสามารถตอบสนองตอสังคมและประเทศไดอยางสูงสุด
๕.๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
พรรคชาติไทยพัฒนามุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม และความเอื้ออาทรตอผูรับการศึกษา
แกครูผูสอน รวมทั้งจัดและสวัสดิการครู สงเสริมใหเกิดการฝกอบรมวิทยาการและองคความรูใหม ๆ
ที่ทันสมัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการสรางแรงจูงใจใหครูกลับถิ่นฐานบานเกิด เพือ่ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสังคมในทองถิ่นตาง ๆ และจะสนับสนุนใหปราชญชาวบานมีสวนรวมในการใหการศึกษา
ใหมากยิ่งขึ้น
๕.๓ สงเสริมหลักสูตรบูรณาการ
พรรคชาติไทยพัฒนามุงสงเสริมใหหลักสูตรการศึกษาประกอบไปดวยการเรียนการสอน
การปฏิบัติทั้งทางวิชาการ และแนวทางการดํารงชีวิต ตลอดจนเปนหลักสูตรที่สรางความรูความเขาใจทีถ่ กู ตอง
ในการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติ จะสงเสริมใหผูเรียนกลาคิดกลาทําอยางมีสติ
และมีเหตุผล ทั้งนี้ โดยเปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษาและชุมชน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรการศึกษา
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และประเมินผลการจัดระบบการศึกษา นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน
จั ด ให มี ตํ า ราเรี ย นและอุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ของผูเรียนในทุกมิติ รวมทั้งกลุมบุคคลดอยโอกาส เชน ผูพิการและผูมีปญญาเลิศ ตลอดจนจะพัฒนาหองสมุด
ใหเปนแหลงขอมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร
๕.๔ เพิ่มศักยภาพการบริหารการศึกษา
พรรคชาติไทยพัฒนาใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา โดยจะสงเสริม
และสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรทางศาสนาและภาคเอกชน
เขามามีสวนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และจะมุงสงเสริมการจัดใหมีสถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาค
อยางเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา จะสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาของไทยกับนานาประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา
ขอมูลความรูทางวิชาการ วิธีการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีดานการศึกษาระหวางกัน รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพของแตละสถานศึกษา
๖. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๖.๑ พัฒนาบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เปนธรรม
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟา น้ําประปา
เพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ใหมีความเปนธรรม เพื่อยกระดับประชาชนในสังคมชนบทใหเทาเทียมกับประชาชนในสังคมเมือง
๖.๒ พัฒนาการคมนาคมขนสง
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และเพียงพอที่จะรองรับตอความตองการของประชาชนไดในทุกภูมิภาค จัดทําถนนลาดยาง
ไรฝุนใหทั่วถึงทุกหมูบาน และจัดการระบบขนสงมวลชนในเขตเมืองใหครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
และคุมคา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันดานบริการขนสง ทั้งการขนสงทางบก
ทางอากาศ ทางน้ําและพาณิชนาวี อีกทั้งพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมโยงไปยังประเทศตาง ๆ
ใหเปนระบบโครงขายขนสงนานาชาติที่สมบูรณ
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๖.๓ พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคมใหมีคุณภาพ มีความหลากหลาย
ของบริการ และมีอัตราคาบริการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งสามารถรองรับตอความตองการของประชาชน
ในทุกภูมิภาคได เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีวิต การติดตอสื่อสาร การเขาถึงขาวสารขอมูล
และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะสงเสริมใหมีการแขงขันในการใหบริการกิจการโทรคมนาคม
อยางเสรีและเปนธรรม กําหนดมาตรฐานในการกํากับดูแลตอการประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
รวมทั้งจะประกันโอกาสในการเขาถึงการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชนในชนบทที่หางไกล
๗. นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน
๗.๑ สงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นาตระหนั ก ว า วิ ท ยาศาสตร เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน จึงมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร โดยจะจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
ในการวิจัย การคนควา รวมทั้งจะมีการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรใหทัดเทียมกับนานาประเทศ
ในขณะเดียวกันจะสงเสริมใหประชาชนทั่วไปเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๗.๒ สงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยี
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสงเสริมการประดิษฐ
หรือการคนคิดสิ่งใหม ๆ ที่สอดคลองกับทรัพยากรและความตอ งการของประเทศ อันมีเปาหมาย
เพื่อลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีไดในอนาคต
๗.๓ พัฒนาคุณภาพการผลิตและแสวงหาพลังงานทดแทน
พรรคชาติไทยพัฒนาจะสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการไดมาซึ่งแหลงพลังงานทดแทน โดยเนน
การใชวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยูในประเทศเปนหลัก เพื่อลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศวิทยา มุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิตใหมีปริมาณของกระแสไฟฟาเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ มุงมั่นที่จะรณรงคเพื่อปลูกจิตสํานึกของคนไทยใหใชพลังงานอยางประหยัดและรูคุณคา
เพื่อถนอมรักษาแหลงพลังงานไวใชไดนานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศ
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๘. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘.๑ คุมครอง อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม อากาศ แรธาตุ
ทะเลและชายฝง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนา
แบบยั่งยืน
๘.๒ บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
พรรคชาติไทยพัฒนาจะกําหนดแผนและเปาหมายรวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการไปสูสวนภูมิภาคและทองถิ่น
โดยสงเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวน
๘.๓ ควบคุมและแกปญหามลพิษ
พรรคชาติไทยพัฒนาจะควบคุมมลพิษจากทุกแหลงไมใหสรางความเสียหายตอประชาชน
และสิ่งแวดลอม จัดการของเสียอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ กําหนดใหผูกอมลพิษตองมีสวนรวม
รับผิดชอบตอการแกปญหามลพิษ ปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษใหเครงครัด
ชัดเจนและทันสมัย
๘.๔ ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
พรรคชาติไทยพัฒนาจะสงเสริมการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหกับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่ วไป เสริมสร างการรวมตัวกั นของชุม ชน
และองค ก รเอกชนในการทํ า กิ จ กรรมและรณรงค เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ ก ารส ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหกวางขวาง
๘.๕ วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อความยั่งยืน
จัดทําระบบขอมูลทรัพยากรธรรมชาติใหครบถวนและมีมาตรฐาน สงเสริมความรวมมือ
ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
ให แ ก ส ถาบั น การศึ ก ษา สนั บ สนุน การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยีเ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม
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๙. นโยบายดานการตางประเทศ
๙.๑ ยกระดับความรวมมือกับนานาประเทศ
พรรคชาติไทยพัฒนามีเจตนารมณที่จะดําเนินนโยบายที่เปนอิสระ เปนมิตรกับทุกประเทศ
โดยจะสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ ทั้งในทวิภาคีและพหุภาคี โดยถือหลัก
ในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค สงเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความรวมมือดานการศึกษา วิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
การรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามสนธิ สั ญ ญาด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตลอดจนตามพั น ธกรณี
ที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคกรระหวางประเทศ
๙.๒ เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาค
พรรคชาติไทยพัฒนามีความมุงมั่นที่จะเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานอยางใกลชิด
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ประเทศที่ มี พ รมแดนติ ด ต อ กั น และประเทศอื่ น ในภู มิ ภ าค ทั้ ง เพื่ อ การพั ฒ นา
การแกไขปญหา และการอยูรวมกันอยางสันติ โดยสนับสนุนใหมีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน
๙.๓ เพิ่มบทบาทสําคัญในองคกรระหวางประเทศ
พรรคชาติไทยพัฒนามุงมั่นที่จะใหประเทศไทยเขาไปมีบทบาทสําคัญในเวทีองคกรระหวางประเทศ
โดยจะเพิ่มพูนการมีสวนรวมในองคการสหประชาชาติ องคการการคาโลก องคกรเศรษฐกิจในภูมิภาค
และองคกรของกลุมประเทศกําลังพัฒนา และองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ อันจะนําไปสูการเขาไปเปนสวนสําคัญ
ในการเจรจา และการมีสวนรวมอยางมีนัย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหวางประเทศ
๙.๔ เพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ
พรรคชาติไทยพัฒนาจะสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศดวยการเสริมสราง
และเกื้อกูลใหประเทศสามารถใชประโยชนจากการจัดระเบียบการคาใหม ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก
โดยจะใชนโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน ในกรอบขององคการการคาโลก ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ค เขตการค า เสรี อ าเซี ย น รวมทั้ ง ความร ว มมื อ ในกรอบ
ของกลุมเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและภูมิภาคอื่น ตลอดจนตองใหความคุมครอง
และดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศอยางใกลชิด
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๒. เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
ขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ประชุมใหญพรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
ได มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ใ ห ย กเลิ ก นโยบายพรรคและข อ บั ง คั บ พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ และยกเลิกนโยบายและขอบังคับ
พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา พ.ศ. ๒๕๕๑ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามประกาศ
นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ รวม ๒ ฉบับ และใหใชนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนาฉบับใหมแทน ซึ่งนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคฉบับใหมนี้
ไดแกไขใหมหมดทั้งฉบับ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมืองเปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองนี้ชื่อวา “พรรคชาติไทยพัฒนา” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “CHARTTHAI
PATTANA PARTY” เรียกโดยยอวา “ชทพ.” หรือ “CP.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนรูปวงกลมมีแถบสีธงชาติไทยครึ่งวงกลมดานบน
และมีชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาครึ่งวงกลมดานลาง มีตัวอักษรยอ “ชทพ” ภายในวงกลม ดังภาพตอไปนี้
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ความหมาย
แถบสีธงชาติไทยดานบน ชื่อพรรคชาติไทยพัฒนาครึ่งวงกลมดานลาง และอักษรยอภายในวงกลม
หมายถึง พรรคชาติไทยพัฒนาจะยึดถือสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และจะพัฒนา
ประเทศไทยใหเจริญกาวหนา ภายใตกรอบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรค ตั้งอยูเลขที่ ๑ ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐
หมวด ๒
สมาชิกภาพ
ขอ ๖ สมาชิกตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา
หาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) มีความปรารถนาที่จะรวมกันในการสนับสนุนพรรค และปฏิบัติตามขอบังคับพรรค
(๔) มีความตั้งใจจะรับใชพรรคอยางเต็มกําลังความสามารถ
ขอ ๗ สมาชิกตองเปนบุคคลซึ่งไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือเปนความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๔) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๖) เคยถู ก ไล อ อก ปลดออก หรื อ ให อ อกจากราชการ หน ว ยงานรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
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(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ขอ ๘ การสมัครเขาเปนสมาชิกพรรค ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมเอกสารประกอบ
ตามแบบพิมพของพรรคตอเลขาธิการพรรคหรือประธานกรรมการสาขาพรรคตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
โดยทําเปนประกาศของพรรค เพื่ อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาพรรค หรือกรรมการ
บริหารพรรคคนหนึ่งคนใดที่หัวหนาพรรคมอบหมายพิจารณารับเขาเปนสมาชิกพรรคภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับใบสมัคร
ขอ ๙ คาบํารุง
สมาชิกตองชําระคาบํารุงรายเดือนหรือรายป ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๑๐ สมาชิกมีสิทธิ ดังตอไปนี้
(๑) ประดับเครื่องหมายพรรค
(๒) เลือกตัวแทนหรือสมัครรับเลือกตั้งเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ
(๓) เลือกกรรมการหรือสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรค หรือเปนกรรมการคณะตาง ๆ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง หรือตามขอบังคับพรรค
(๔) เขารวมปฏิบัติงานของพรรคตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรค
(๕) อภิปรายและเสนอนโยบาย รวมทั้งความคิดเห็นของตนตอพรรค
(๖) ลงคะแนนเสียงใด ๆ โดยเปดเผยหรือลงคะแนนลับดวยตนเอง
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) เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ชอบดวย
ขอบังคับพรรค
(๕) รักษาความสามัคคีในหมูสมาชิกพรรค และกับสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคดวยความอุตสาหะ
และขยันหมั่นเพียร
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(๗) ใชถอยคําสุภาพ ไมกาวราว เสียดสี และใสรายปายสี หรือเอาเรื่องสวนตัวของผูอื่นมาพูด
ในที่ประชุมโดยไมจําเปน
(๘) การเสนอญัตติ กระทูถาม รางพระราชบัญญัติ การอภิปรายในรัฐสภาของสมาชิกพรรค
ที่ดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง
ตองกระทําดวยความสุภาพตรงตามขอเท็จจริงอยูในประเด็น ไมใชรัฐสภาเปนเครื่องมือหรือใชเอกสิทธิ์
ในการโจมตีบุคคล ขาราชการ หรือหนวยงานของรัฐโดยไมสมควร
(๙) การกระทําใด ๆ ตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ประชาชน นโยบาย
และชื่อเสียงของพรรคเปนสําคัญ
ขอ ๑๓ พรรคตองรับผิดชอบตอสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและแกไขความเดือดรอนของสมาชิก เมื่อไมไดรับความเปนธรรม
(๒) สงเสริมใหสมาชิกมีความรูทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๓) สนับสนุนชวยเพิ่มรายไดใหสูงขึ้นดวยการใหความรูในวิชาชีพสาขาตาง ๆ
(๔) สนับสนุนชวยลดคาครองชีพดวยการจัดหาแหลงหรือรานคาใหสมาชิกซื้อเครื่องอุปโภค
และบริโภคในราคาถูก
ขอ ๑๔ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๓) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ ห อ อกด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ ข อง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค สําหรับสมาชิกที่มิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค สําหรับสมาชิกที่เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยการลงคะแนนลับ เพราะกระทําผิดวินัย จริยธรรม หรือจรรยาบรรณ
อยางรายแรงหรือมีเหตุรายแรงอื่น
(๕) พรรคสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิกหรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรค
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หมวด ๓
การบริหารพรรค
สวนที่ ๑
ลักษณะทั่วไป
ขอ ๑๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย หัวหนาพรรค
หนึ่งคน รองหัวหนาพรรคไมเกินสามคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน รองเลขาธิการพรรคไมเกินสามคน
เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน นายทะเบียนสมาชิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการบริหารอื่น
ให มี ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรค คณะกรรมการนโยบายพรรค
และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค จํานวนคณะกรรมการแตละคณะไมเกินเกาคน
ขอ ๑๖ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสอง ใหดําเนินการ
ดังนี้
(๑) ในวาระแรก ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน รองหัวหนาพรรคไมเกิน
สามคน เลขาธิการพรรคหนึ่งคน รองเลขาธิการพรรคไมเกินสามคน เหรัญญิกพรรคหนึ่งคน นายทะเบียน
สมาชิกพรรคหนึ่งคน โฆษกพรรคหนึ่งคน และกรรมการบริหารอื่นไมเกินจํานวนตามขอ ๑๕ โดยสมาชิก
ในที่ประชุมเปนผูเสนอชื่อ และมีสมาชิกที่เขาประชุมในวันนั้นเปนผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคน
มติที่ประชุมใหลงคะแนนลับ
(๒) ในวาระที่สอง ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
คณะกรรมการนโยบายพรรค และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
วิธีการเลือกตั้งและการลงมติใหดําเนินการตาม (๑)
สมาชิกในที่ประชุมคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดของพรรค และสาขาพรรค และการทําบัญชีตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกําหนด
ซึ่งรวมทั้งอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๕ ง

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒

(๑) บริหารพรรคใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ขอบังคับ มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค มติที่ประชุมใหญ ตามกฎหมายพรรคการเมือง ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และซื่อสัตย สุจริต เพื่อประชาธิปไตยของประเทศ และประชาชน และตองสงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ในพรรค
(๒) ควบคุมไมใหสมาชิกพรรคกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) พัฒนาพรรคใหกาวหนาและมั่นคง ใหเปนที่ศรัทธาของประชาชน
(๔) กํากับดูแลการจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริง โดยใหมีจํานวนสมาชิกพรรค
คงอยูไมนอยกวาหาพันคน และมีสมาชิกในแตละภาคหรือแตละจังหวัดตามบัญชีภาคและจังหวัด
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
(๕) แต ง ตั้ ง เปลี่ ย นแปลงกรรมการคณะต า ง ๆ ผู ช ว ยเหรั ญ ญิ ก พรรค รองโฆษกพรรค
ผูควบคุมเสียง สมุหบัญชี และอนุกรรมการอื่น ๆ เทาที่จําเปน
(๖) ควบคุมการทํารายงานการดําเนินกิจการของพรรคในรอบป
(๗) กําหนดหลักเกณฑในการจัดตั้งสาขาพรรคและการหาสมาชิก กําหนดแผนการ กําหนดเวลา
ในการจัดตั้งสาขาพรรค อํานาจหนาที่ของสาขาพรรค การเลือกตั้ง การดํารงตําแหนง การสิ้นสุด
และการออกจากตําแหนงของกรรมการสาขาพรรค พรอมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสาขาพรรค
(๘) วางแผนงานเลือกตั้ง
(๙) วางระเบียบงานบริหารพรรค
(๑๐) กําหนดอัตราคาลงทะเบียน คาบํารุงรายเดือนหรือรายป และคาธรรมเนียม
(๑๑) วางระเบียบวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรค ตลอดจนหลักการใหความดีความชอบ
และสวัสดิการแกเจาหนาที่
(๑๒) ควบคุมการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพยสินของพรรค
(๑๓) ดําเนินการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(๑๔) มอบหมายงาน ใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติ
(๑๕) กระทํากิจการอื่นตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ แตระหวางที่ยังไมมีระเบียบ
หลักเกณฑ ใหคณะกรรมการคณะนั้นปฏิบัติหนาที่โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการนั้นไปพลางกอน
มติของที่ประชุมใหใชเสียงขางมากของจํานวนกรรมการที่มาประชุม
ขอ ๑๘ คณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสอง มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายพรรคการเมือง และไมมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญและมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
คณะกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสอง พนจากตําแหนงทั้งคณะ
เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนง หรือเมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
กรณีพนจากตําแหนงตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการตามขอ ๑๕
วรรคสอง ในขณะนั้นทําหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ
ตามขอ ๑๕ วรรคสองชุดใหม และไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกลาว
ชุดใหมจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ใหจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสองชุดใหม
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันเลือกตั้งทั่วไป
ขอ ๑๙ ความเปนกรรมการบริหารพรรค และกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสอง สิ้นสุดลง
เฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอหัวหนาพรรค
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๘
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) ขาดจากการเปนสมาชิกพรรค
(๖) คณะกรรมการบริ ห ารพรรคมี ม ติ ใ ห พ น จากตํ า แหน ง เพราะเหตุ ต ามข อ ๑๔ (๔)
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะกรรมการบริหารพรรค
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ถาสมาชิกผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย ตองเปนมติของคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และการลงมติใหลงคะแนนลับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๗) ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง
ขอ ๒๐ เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรคและกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสอง วางลง
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสอง ที่เหลืออยูทําหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลงในวาระแรกที่มีการประชุมใหญในคราวถัดไป
กรณีตําแหนง หัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรค คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน เวนแต
รองหัวหนาพรรค คนที่หนึ่ง ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนถัดไปปฏิบัติหนาที่แทน
และใหเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งหัวหนาพรรคคนใหมภายในหกสิบวัน นับตั้งแตวันที่ตําแหนง
หั ว หน า พรรคว า งลง และถ า มี ตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารพรรคอื่ น ว า งลงด ว ย ให ทํ า การเลื อ กตั้ ง
จากที่ประชุมใหญดังกลาวในคราวเดียวกันนี้
สวนที่ ๒
การถอดถอนกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๑ หัวหนาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสอง
อาจถูกถอดถอนออกจากตําแหนงได เมื่อ
สมาชิกพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกพรรคทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวา
หนึ่งหมื่นคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน มีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนหัวหนาพรรค หรือ
กรรมการบริหารพรรค หรือกรรมการตามขอ ๑๕ วรรคสอง ออกจากตําแหนงได
เมื่อคํารองขอตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการโดยชอบแลว ใหจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
ของพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันที่คํารองขอดังกลาวไปถึงพรรค
มติใหถอดถอนตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในหาของจํานวนผูเขาประชุมใหญ
วิสามัญ โดยใหลงคะแนนลับ
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดถูกถอดถอน ใหที่ประชุมใหญวิสามัญนั้นดําเนินการ
เลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงนั้นแทน และใหนําขอบังคับขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๕ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒

ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับกับการรอง
ขอถอดถอนประธานสาขาพรรค หรือกรรมการบริหารสาขาพรรค ดวยโดยอนุโลม โดยใหสมาชิกสาขาพรรคนั้น
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกสาขาทั้งหมดที่มีอยู และใหมีการจัดประชุมใหญวิสามัญ
สาขาพรรคนั้น เพื่อมีมติถอดถอน
การดําเนินการตามขอนี้ ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียว ในวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
บริ หารพรรค หรื อคณะกรรมการตามข อ ๑๕ วรรคสอง แต ในกรณี ที่ หั วหน าพรรคหรื อกรรมการ
บริหารพรรคผูใดเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การถอดถอนผูนั้น
ตามขอนี้จะกระทํามิได
ขอ ๒๒ ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบบริหารและควบคุมกิจการทั้งปวงของพรรค
ใหดําเนินการไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรค ขอบังคับพรรค มติของที่ประชุมใหญของพรรค
และจัดทําทะเบียนสมาชิกใหตรงตามความเปนจริงเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญพรรค รวมทั้งใหมีหนาที่
แจงจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง พรอมดวยรายชื่อ อาชีพ และที่อยูของสมาชิก ตามวิธีการ
ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนดตอนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในวันที่เจ็ดของทุกสามเดือน
และใหสรุปยอดจํานวนสมาชิกพรรคที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดในรอบป ใหนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในเดือนมกราคมของทุกป จัดทํารายงานกิจการของพรรคในรอบปที่ผานมา และปฏิบัติกิจการอื่น
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง
ใหรองหัวหนาพรรคมีหนาที่ชวยหัวหนาพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย
หรือปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีที่หัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๒๓ เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูดําเนินการกํากับดูแลงานดานธุรการของพรรคที่สํานักงานใหญ ควบคุมงานบริหาร
ดานธุรการของสํานักงานสาขาพรรค ดําเนินการและติดตามผลงานตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
หรือมอบหมาย
(๒) เปนผูรับผิดชอบในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค การประชุมใหญของพรรค
และอํานวยความสะดวก รวมทั้งรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการอื่นของพรรคดวย
(๓) เปนผูรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พรรคในสํานักงานใหญ
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ใหรองเลขาธิการพรรคมีหนาที่ชวยเลขาธิการพรรค และมีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการพรรค
มอบหมาย
ขอ ๒๔ เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ชวยดูแลการบริหารการเงิน และทรัพยสินของพรรค รวมทั้ง
รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค อาจมีผูชวยเหรัญญิกก็ได และมีเหรัญญิกสาขาพรรค
ชวยดําเนินการรวมกับเหรัญญิกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรคนั้น
ขอ ๒๕ นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมทะเบียนสมาชิก และหรือ
งานทะเบียนอื่นของพรรค และอนุมัติการลาออกจากการเปนสมาชิกพรรค
ขอ ๒๖ โฆษกพรรคมี หน าที่ แถลงกิ จการโดยทั่ วไปของพรรค และตามที่ คณะกรรมการ
บริ ห ารพรรค หั วหนา พรรค หรื อ เลขาธิ ก ารพรรคมอบหมาย และอาจมีร องโฆษกพรรคคนเดี ย ว
หรือหลายคนทําหนาที่ชวยโฆษกพรรค และตามที่โฆษกพรรคมอบหมาย โดยมีโฆษกสาขาพรรค
ชวยปฏิบัติหนาที่แทนโฆษกพรรค เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาพรรค
สวนที่ ๓
ที่ปรึกษาพรรค
ขอ ๒๗ หัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษาพรรคจากบุคคลผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณ
ในสาขาวิชาตาง ๆ คนเดียวหรือหลายคน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๒๘ ที่ปรึกษาพรรคอาจจะเสนอคําแนะนําหรือความเห็นในกิจการบริหารพรรคหรือทางการเมือง
ตอหัวหนาพรรคก็ได
สวนที่ ๔
การคัดเลือกสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๒๙ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทุกแบบ
ตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ไมวาจะเปน
การเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
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(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคใหความเห็นชอบ ตามกระบวนการเสนอชื่อบุคคล
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ที่กําหนดไว
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติตาม (๑) และ (๒) ใหลงคะแนนลับ
มติคณะกรรมการบริหารพรรคที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
ขอ ๓๐ นอกจากวิธีการพิจารณาสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ตามขอ ๒๙ แลว อาจดําเนินการโดยวิธีการตอไปนี้ก็ได กลาวคือ
(๑) ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
อาจรวมกันเปนผูเสนอชื่อบุคคลผูสมัครเปนผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคตอที่ประชุมใหญของพรรคเปน
ผูพิจารณาเลือก โดยใหผูเขาประชุมใหญแตละคนลงคะแนนเสียงเลือก ใหผูไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
เรียงลําดับลงไปในเขตเลือกตั้งใดเปนผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น แลวแตกรณี
(๒) เมื่อใชวิธี (๑) แลว มิใหนําวิธกี ารตามขอ ๒๙ มาใชบังคับ
(๓) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหมีการลงมติตาม (๑) ตองขอความเห็นจากคณะกรรมการสาขาพรรค
ในแตละภาคกอน
ขอ ๓๑ คุณสมบัติของสมาชิกผูจะสมัครเขารับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
สวนที่ ๕
การเลือกสมาชิกเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอ ๓๒ ใหหัวหนาพรรคเปนผูเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลตอคณะกรรมการบริหารพรรค
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงทางการเมือง
หมวด ๔
สาขาพรรค
ขอ ๓๓ ในแตละป ใหคณะกรรมการบริหารพรรคเปนผูกําหนดแผนการจัดตั้งสาขาพรรค
ในแตละภาคหรือจังหวัด โดยคํานึงถึงความพรอมในการจัดตั้งสาขาพรรคดวย คณะกรรมการบริหารพรรค
อาจพิจารณาใหจัดตั้งเปนศูนยประสานงานของพรรคหรือสํานักงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ไปพลางกอนก็ได
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ในกรณีที่มีสมาชิกในแตละภาคและจังหวัดไมนอยกวาหนึ่งรอยคนเขาชื่อกันรองขอจัดตั้งสาขาพรรค
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา ใหแสดงความพรอมในการจัดตั้งในคํารองนั้นดวย
การจั ด ตั้ ง หรื อ การยกเลิ ก สาขาพรรค ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ ระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๓๔ ใหสาขาพรรคแตละสาขามีคณะกรรมการสาขาคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานสาขาพรรค
รองประธานสาขาพรรค เลขานุ ก ารสาขาพรรค รองเลขานุ การสาขาพรรค เหรัญ ญิก สาขาพรรค
นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค ตําแหนงละหนึ่งคน และกรรมการอื่นของสาขาพรรค
อยางนอยสองคน แตไมเกินแปดคน ซึ่งเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสมาชิกของสาขาพรรคนั้น
ขอ ๓๕ กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๘
(๔) ไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) และ
(๑๔) ของรัฐธรรมนูญ
ขอ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคแลว ใหประธานคณะผูกอตั้ง
เรียกประชุมใหญสมาชิกสาขาพรรคเปนครั้งแรก และตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
เพื่อเลือกตั้งกรรมการสาขาพรรคตาม ขอ ๓๔ ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหตั้งสาขาพรรคได
ขอ ๓๗ คณะกรรมการสาขาพรรคมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานของสาขาพรรค
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติของพรรค
ใหประธานสาขาพรรคเรียกประชุมกรรมการสาขาพรรค เพื่อปรึกษากิจการของสาขาพรรค
อยางนอยปละสองครั้ง
ขอ ๓๘ คณะกรรมการสาขาพรรคมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่ไดรับแจง
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมืองแลว
ใหดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่กรรมการ
สาขาพรรคชุดเดิมพนจากตําแหนงตามวาระ แตใหกรรมการสาขาพรรคชุดเดิมอยูทําหนาที่ตอไปจนกวา
กรรมการสาขาพรรคชุดใหมเขารับหนาที่
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นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว ใหนําขอ ๑๙ และขอ ๒๐ มาบังคับโดยอนุโลม
กับการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสาขาพรรค และเมื่อตําแหนง กรรมการสาขาพรรควางลง
ใหเรียกประชุมเลือกตั้งสมาชิกในสาขานั้นแทนภายในเกาสิบวัน นับจากวันที่ตําแหนงนั้นวางลง
ขอ ๓๙ สาขาพรรคเปนหนวยบริหารกิจการของพรรคในเขตเลือกตั้งหรือเขตจังหวัด หรือ
เขตกลุมจังหวัด และมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) จัดใหมีการประชุมใหญหรือประชุมใหญวิสามัญ แลวแตกรณี เพื่อใหความเห็นชอบ
ในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทุกแบบตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการเลือกตั้งทั่วไปหรือเปนการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง
(๒) ชวยคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคทุกระดับ
(๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหนาพรรคมอบหมาย
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคตองประกอบดวย กรรมการสาขาพรรค
อยางนอยกึ่งหนึ่งและสมาชิกสาขาพรรคซึ่งตองมีจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลตามขอ ๓๙ (๑) และการลงมติเลือกตั้ง
คณะกรรมการสาขาพรรค ใหลงคะแนนลับ สวนการลงมติในเรื่องอื่นใหเปนไปโดยเปดเผย เวนแต
คณะกรรมการสาขาพรรคหรื อ สมาชิ ก สาขาพรรคไม น อ ยกว า ห า สิ บ คนร อ งขอให ล งคะแนนลั บ
ก็ใหลงคะแนนลับ นอกจากที่กําหนดไวแลวใหนําขอ บังคับและวิธีการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารพรรคมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
คณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๔๑ หัวหนาพรรคมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของพรรค ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการจริยธรรม
(๒) คณะกรรมการวิชาการ
(๓) คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภา
(๔) คณะกรรมการกิจการสาขาพรรค
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(๕) คณะกรรมการกิจการตางประเทศ
(๖) คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง
(๗) คณะกรรมการกิจการปกครองสวนทองถิ่น
(๘) คณะกรรมการประชาสัมพันธ
หากมีความจําเปน หัวหนาพรรคอาจมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษา หรือกระทํากิจการ
หรือรับผิดชอบงานเฉพาะกิจใด ๆ ก็ได
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่หัวหนาพรรคมอบหมาย หรือ
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ขอ ๔๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รักษาระเบียบ วินัยและจริยธรรมของสมาชิก
(๒) สืบสวนและสอบสวนกรณีสมาชิกถูกกลาวหาและพิจารณากรณีสมาชิกควรไดรับการชมเชย
(๓) เสนอคณะกรรมการบริหารออกระเบียบในการยกยองสรรเสริญหรือลงโทษสมาชิก
(๔) สอดสองการทําหนาที่ของสมาชิกที่อาจมีผลกระทบตอพรรค
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๓ คณะกรรมการวิชาการมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) การวางแผนการปฏิบตั ิงานและวิธีดําเนินงานตามนโยบายของพรรค
(๒) รับผิดชอบในงานดานวิชาการของพรรค
(๓) การวางแผนการบริหารพรรคใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค
(๔) ดําเนินการคนควาและรวบรวมขอมูลในดานวิชาการและการทํางานของพรรค
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๔ คณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภามีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองและยกรางพระราชบัญญัติและญัตติที่ควรเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
เพื่อเสนอตอที่ประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
(๒) ชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานดานรัฐสภาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคทราบ
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(๓) เสนอแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานดานรัฐสภาใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการแผนดินและขอบังคับของรัฐสภาตอพรรค
(๔) ประสานงานดานรัฐสภากับพรรคการเมืองอื่น
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๕ คณะกรรมการกิจการสาขาพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดแผน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งสาขาพรรค
(๒) ควบคุมดูแลใหสาขาพรรคแตละสาขาปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายและนโยบายพรรค
(๓) พิจารณาหาแนวทางแกไขอุปสรรคตาง ๆ ของสาขาพรรค
(๔) ดําเนินกิจการตาง ๆ ที่พรรคจะตองรับผิดชอบตอสมาชิกในแตละสาขา
(๕) ดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๖ คณะกรรมการกิจการตางประเทศมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดพันธกิจระหวางประเทศ
(๒) สงเสริม เผยแพร กิจกรรมของพรรคเพื่อใหคนไทยในตางประเทศมีโอกาสเปนสมาชิกพรรค
(๓) กําหนดแนวนโยบายดานตางประเทศของพรรค และสงเสริมสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ
(๔) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๗ คณะกรรมการการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมืองมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ สงเสริม การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทั่วไป
ตอพรรค
(๒) สงเสริมการเมืองภาคพลเมืองใหเขมแข็ง
(๓) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมืองในระดับภูมิภาคทั่วราชอาณาจักรกับพรรค
(๔) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๘ คณะกรรมการกิจการปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณา ศึกษา วิจัย สนับสนุน สงเสริม การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่น
ใหประชาชนมีสวนรวมอยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๒) ประสานงานทางการเมืองกับภาคสวนการปกครองสวนทองถิ่น
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(๓) สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ ใหเขมแข็ง
(๔) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔๙ คณะกรรมการประชาสัมพันธพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนสรางความนิยมของพรรคตอประชาชน
(๒) วางแผนการประชาสัมพันธในผลงานและการปฏิบัติงานของพรรคในแตละรอบป
(๓) วางแผนเผยแพรความรูดานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขแกสมาชิกและประชาชน
(๔) วางแผนการสัมมนากิจการของพรรค รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชนตาง ๆ
(๕) ดําเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด ๖
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญ
ขอ ๕๐ การประชุมใหญ องคประชุมตองประกอบดวย
(๑) กรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
(๒) ผูแทนสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรค
(๓) ตัวแทนสมาชิกพรรค
ทั้งนี้ ตองมีจํานวนรวมกันทั้งหมดไมนอยกวาสองรอยคน
การไดมาซึ่งตัวแทนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง (๓) ตองคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนสมาชิกพรรค
ที่มีตามสาขาพรรคในแตละภาค และสัดสวนของจํานวนสมาชิกพรรคหญิงและชายดวย
ขอ ๕๑ ใหหัวหนาพรรคเปนประธานในที่ประชุม เวนแตการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ตามขอ ๑๕ ใหเชิญสมาชิกผูมีอายุสูงสุดที่เขาประชุมคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมเปนการชั่วคราว
เฉพาะการประชุมนั้น ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานได ใหรองหัวหนาพรรค
คนหนึ่งคนใดเปนประธาน ถาหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหสมาชิกหรือกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกสมาชิกหรือกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่ง
แลวแตกรณี ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
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ให เ ลขาธิ ก ารพรรคเป น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม ใหญ และจั ด เจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การประชุ ม
ใหเปนไปโดยเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบการประชุม
ถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการพรรคคนหนึ่งคนใด
เปนเลขานุการที่ประชุมแทน
ขอ ๕๒ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรควางระเบี ย บการประชุ ม ใหญ แต ใ นระหว า งที่
คณะกรรมการบริหารพรรคยังไมไดวางระเบียบไว ใหใชขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร
โดยอนุโลม
ขอ ๕๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรค
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรค
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรค รองหัวหนาพรรค เลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนสมาชิกพรรค โฆษกพรรค และกรรมการบริหารอื่นของพรรค
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
(๕) การเลือกตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรค
(๖) การเลือกตั้งคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๗) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๘) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไปโดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๙) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรค
(๑๐) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานสาขาพรรคไมนอยกวาสี่สาขา
หรือตัวแทนสมาชิกไมนอยกวาหารอยคน
(๑๑) กิจการอื่นที่กฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
(๑๒) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๑๓) กิจการอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับพรรค
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ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมใหญของพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๕๕ การประชุมใหญวิสามัญอาจมีได เมื่อ
(๑) สมาชิกพรรคซึ่งดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่
ของจํานวนสมาชิกพรรคซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
(๒) กรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรค
หรือ
(๓) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกพรรคทั้งหมดที่มีอยูหรือไมนอยกวา
สองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน หรือ
บุ ค คลตาม (๑) หรื อ (๒) หรื อ (๓) มี สิ ท ธิ เ ข า ชื่ อ กั น ขอให มี ก ารประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ
ของพรรคได
ขอ ๕๖ ในการประชุมใหญจะตองมีสมาชิกมาประชุมตามขอ ๕๐ หากมีสมาชิกมาประชุม
ไมครบองคประชุม ใหดําเนินการเรียกประชุมใหญครั้งใหมภายในเวลาสามสิบวัน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามขอ ๕๐
ขอ ๕๗ การลงมติในที่ประชุมใหญใหกระทําโดยเปดเผย แตการลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๕๓
(๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหลงคะแนนลับ
หรือการลงมติในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกพรรคผูที่เขาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนรองขอใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๕๘ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยปละสามครั้ง
ขอ ๕๙ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม และเมื่อพนเวลาสามสิบนาทีนับแตเวลานัดประชุม
ยังไมครบองคประชุม ใหเลื่อนและนัดประชุมใหม
ใหหัวหนาพรรคเปนประธาน และเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม และใหนําขอ ๕๑
มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หัวหนาพรรค และ/หรือรองหัวหนาพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจมาประชุม หรือไมอาจ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด และหั ว หน า พรรคมิ ไ ด ม อบหมายให ก รรมการบริ ห ารพรรคคนใดทํ า หน า ที่ แ ทน
ใหเลือกกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมขึ้นทําหนาที่ประธานเฉพาะสําหรับการประชุมครั้งนั้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูเขาประชุม
สวนที่ ๓
การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขอ ๖๐ ใหมีการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎรอยางนอย
สัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือตามมติของที่ประชุมเปนคราว ๆ ไป และใหหัวหนาพรรคเปนประธานที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม
ถาหัวหนาพรรคและรองหัวหนาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนหนึ่ง
เปนประธานที่ประชุม
ใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการที่ประชุม ถาเลขาธิการพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการ
ทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุม
ขอ ๖๑ การประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๔
การประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค
ขอ ๖๒ ใหมีการประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรคตามความจําเปนและความเหมาะสม
การประชุมรวมตามวรรคหนึ่ง ตองมีผูมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเขารวมประชุม
ทั้งหมด
สวนที่ ๕
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ขอ ๖๓ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะ ใหดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม
หรือตามที่ประธานคณะกรรมการคณะนั้น ๆ เห็นสมควร
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ขอ ๖๔ การประชุมกรรมการดําเนินงานแตละคณะ จะตองมีกรรมการในคณะนั้น ๆ มาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
สวนที่ ๖
การลงมติที่ประชุม
ขอ ๖๕ การลงมติในที่ประชุมในสวนที่ ๒ ถึงสวนที่ ๕ ผูมีสิทธิเขาประชุมคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน และในการออกเสียงลงคะแนนใหถือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูที่เขาประชุม
จึงจะถือวาเห็นชอบในเรื่องที่ลงคะแนนนั้น
วิธีการลงคะแนนเปดเผย ใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ เวนแตประธานจะเลือกวิธีการลงคะแนน
เปนอยางอื่น และที่ประชุมเห็นชอบดวยโดยไมขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
เวนแตการลงคะแนนลับ ใหใชวิธีเขียนเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายอื่นในชองหมายเลข
หรือชองชื่อบุคคลที่ประสงคจะเลือก โดยกระดาษที่เจาหนาที่พรรคจัดทําใหเทานั้น
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๗
การประกาศเกียรติคุณและการลงโทษ
สวนที่ ๑
การประกาศเกียรติคุณ
ขอ ๖๖ การประกาศเกียรติคุณ ยกยอง สรรเสริญ ใหรางวัล ใหประกาศนียบัตร หรือ
มอบโลเกียรติยศหรือกระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนดแกสมาชิกผูซึ่งกระทําความดี
แกพรรค ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคตามรายงานของคณะกรรมการจริยธรรม
ขอ ๖๗ การประกาศเกียรติคุณอาจกระทําไดตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศชมเชย ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาพรรค
(๒) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญและใหประกาศนียบัตร
(๓) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ ใหประกาศนียบัตร และใหรางวัล
(๔) ประกาศเกียรติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกียรติยศ
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(๕) ประกาศเกีย รติคุณในที่ประชุมใหญ มอบโลเกีย รติยศ และจารึ กชื่อ ไวบนแผนปา ย
ณ สํานักงานใหญ
(๖) กระทําการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
สวนที่ ๒
การลงโทษ
ขอ ๖๘ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดพิจารณาผลของการถูกกลาวหาของสมาชิกตามรายงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรม ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่อง
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) วากลาวตักเตือน
(๔) ตําหนิในที่ประชุม
(๕) ทําทัณฑบน
(๖) ใหพนจากการเปนสมาชิก
การดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรม ตองเปดโอกาสใหผูถูกดําเนินการไดรูขอกลาวหา
และแกขอกลาวหาไดตามสมควร
ขอ ๖๙ คณะกรรมการบริหารพรรคอาจพิจารณามีมติใหสมาชิกพรรคพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ในกรณีความผิด ดังตอไปนี้
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติพรรค
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการบริหารพรรค หรือของที่ประชุม
สมาชิกพรรคซึ่งดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๓) การกระทําที่อาจกอความเสียหายอยางรายแรงตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของพรรค
(๔) การมีมติใหสมาชิกพรรคซึ่งดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพนจากการเปนสมาชิก
ใหปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง และใหนําขอ ๑๔ (๔) มาใชบังคับ
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หมวด ๘
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน และการจัดทําบัญชี
สวนที่ ๑
รายไดและทรัพยสิน
ขอ ๗๐ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนใหมีการทําบัญชีใหถูกตอง
ตามความเปนจริง
ขอ ๗๑ รายไดและทรัพยสินของพรรค ประกอบดวย
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรค ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรมหาทุน
ของพรรค
(๔) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
(๗) รายไดอื่น
ทั้งนี้ รายไดตาม (๒) และ (๗) ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
การบริจาคแกพรรคตาม (๔) ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายพรรคการเมือง
สวนที่ ๒
การบัญชี
ขอ ๗๒ รายไดที่เปนเงิน ใหหัวหนาพรรคและเหรัญญิกพรรคนําฝากธนาคารพาณิชยที่มี
ความมั่นคงโดยระบุชื่อเจาของบัญชีในนามพรรค
ขอ ๗๓ รายจายของพรรคตามแผนการใชจายเงิน ดังตอไปนี้
(๑) คาตอบแทนบุคลากรของพรรค และคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๒) คาใชจายในการบริหารพรรค และสาขาพรรค
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(๓) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๔) คาใชจายในการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรค
(๕) คาใชจายในการใหความรู และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทางการเมือง
(๖) คาใชจายอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
ขอ ๗๔ ใหหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรคซึ่งหัวหนาพรรคมอบหมายคนหนึ่งคนใด
ลงลายมือชื่อรวมกับเลขาธิการพรรคหรือเหรัญญิกพรรคคนหนึ่งคนใด รวมเปนสองคนมีอํานาจลงนาม
ในเช็คสั่งจายเงินของพรรค
ขอ ๗๕ ใหมีสมุหบัญชีดําเนินการในทางการบัญชีของพรรค และใหมีผูสอบบัญชีเสนองบดุล
ตอที่ประชุมใหญของพรรคทุกป ภายใตการกํากับดูแลของเหรัญญิกพรรค
สวนที่ ๓
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของสาขาพรรค
ขอ ๗๖ การบริหารการเงิน ทรัพยสิน และการจัดทําบัญชีของสาขาพรรคใหใชขอบังคับ
ในหมวด ๘ สวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๗๗ ใหประธานสาขาพรรคหรือรองประธานสาขาพรรคซึ่งประธานสาขาพรรคมอบหมาย
คนหนึ่ ง คนใดลงลายมื อ ชื่ อ ร ว มกั บ เลขานุ ก ารสาขาพรรคหรื อ เหรั ญ ญิ ก สาขาพรรคคนหนึ่ ง คนใด
รวมเปนสองคนมีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจายเงินของสาขาพรรค
หมวด ๙
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ ๗๘ กรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง อาจเสนอให แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ขอบังคับพรรคได โดยทําเปนหนังสือพรอมกับคําชี้แจงขอดีขอเสียในการแกไขเพิ่มเติมนั้นยื่นตอหัวหนาพรรค
เมื่อหัวหนาพรรคไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารพรรค
แลวเสนอที่ประชุมใหญ
ขอ ๗๙ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ พรรค ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ใหญ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกพรรคที่เขาประชุม
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หมวด ๑๐
การเลิกพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๘๐ พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นาเป น พรรคของประชาชนชาวไทย โดยยึ ด หลั ก การว า
“พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย” และมีเจตจํานงที่จะสรางสรรคระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหดํารงอยูในประเทศ และจะพยายามแกไขขอบกพรองที่ผานมาในอดีต
เพื่อความสมบูรณ พูนสุขของทุกคนในชาติ และความเปนธรรมในสังคม ฉะนั้น พรรคชาติไทยพัฒนา
จึงไมมีการเลิกตัวเอง เวนแตจะเปนกรณีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพรรคการเมือง
กรณีมีเหตุใหพรรคชาติไทยพัฒนาถูกยุบตามวรรคหนึ่ง หากมีเงินสดหรือทรัพยสินใด ๆ
เหลืออยู ใหเงินสดหรือทรัพยสินนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์แกมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะ
ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ
สวนการเลิกสาขาพรรคการเมือง ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๘๑ ใหหัวหนาพรรครักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับพรรคนี้
บทเฉพาะกาล
ขอ ๘๒ ใหสมาชิกพรรคที่เปนสมาชิกพรรคอยูกอนวันประกาศใชขอบังคับนี้ คงเปนสมาชิกตอไป
ตามขอบังคับพรรคนี้
ใหคณะกรรมการบริหารพรรคและคณะกรรมการสาขาพรรคที่ดํารงตําแหนงอยูกอนขอบังคับพรรคนี้
มีผลใชบังคับดํารงตําแหนงตอไป จนกวาจะครบวาระตามขอบังคับพรรคนี้ ทั้งนี้ ใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่
ขอบังคับพรรคนี้มีผลใชบังคับเปนตนไป
ขอ ๘๓ บรรดาระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ กิ จ การใด ๆ ที่ ไ ด ก ระทํ า ไปแล ว ก อ น
ขอบังคับพรรคนี้ประกาศใช ใหใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับพรรคนี้
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม จํานวน ๑๐ คน แทนคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดเดิมที่พนจากตําแหนงทั้งคณะ ดังนี้
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๓.๑ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นาที่ พ น จากตํ า แหน ง จํ า นวน ๙ คน
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบดวย
(๑) นายชุมพล ศิลปอาชา

หัวหนาพรรค

(๒) นายกฤต รัตนคามินี

รองหัวหนาพรรค

(๓) นายปรีชา จั่นเพชร

เลขาธิการพรรค

(๔) นายถาวร จําปาเงิน

รองเลขาธิการพรรค

(๕) นายอรรฆชัย ตระการศาสตร

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๖) นางพวงรัตน ชัยบุตร

เหรัญญิกพรรค

(๗) นายวัชระ กรรณิการ

โฆษกพรรค

(๘) นายประสาร เรืองสุขอุดม

กรรมการบริหารพรรค

(๙) นายสุรชัย ทิณเกิด

กรรมการบริหารพรรค

๓.๒ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาชุดใหม ตามมาตรา ๒๗ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย
(๑) นายชุมพล ศิลปอาชา

หัวหนาพรรค

(๒) นายกฤต รัตนคามินี

รองหัวหนาพรรค

(๓) นายถาวร จําปาเงิน

รองหัวหนาพรรค

(๔) นายปรีชา จั่นเพชร

เลขาธิการพรรค

(๕) นายไชยวุฒิ เล็กสมบูรณ

รองเลขาธิการพรรค

(๖) นายอรรฆชัย ตระการศาสตร

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

(๗) นางพวงรัตน ชัยบุตร

เหรัญญิกพรรค

(๘) นายวัชระ กรรณิการ

โฆษกพรรค

(๙) นางนุจรี ศิริสิงห

กรรมการบริหารพรรค

(๑๐) นายสุรชัย ทิณเกิด

กรรมการบริหารพรรค
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นายทะเบีย นพรรคการเมื อ งโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งได ตอบรั บ
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายพรรค ข อ บั ง คั บ พรรคและคณะกรรมการบริ ห ารพรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา
ดังกลาวขางตนแลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

