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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรคบํารุงเมือง
ดวย นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติ
ในการประชุม ครั้ ง ที่ ๑๑๗/๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ ได รั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมื องชื่อ พรรคบํา รุง เมื อง ตามมาตรา ๑๓ แห งพระราชบั ญญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไวในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายพรรคการเมือง ขอบังคั บพรรคการเมือ ง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคบํารุงเมือง ดังนี้
นโยบายพรรคบํารุงเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓
คําปรารภ
ประเทศชาติของเราไดพยายามที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยเปนเวลาเกินกวาครึ่งศตวรรษแลว
ก็ยังไมเปนผลสําเร็จ และเนื่องจากไมประสบผลสําเร็จนี้เองไดทําใหประเทศชาติตองประสบความทรุดโทรม
เรื่อยมาจนกลายเปนปญหาเรื้อรังและยังเปนภัยรายแรงตอความมั่นคงของชาติ ซึ่งสามารถประมวลให
เดนชัดเปน ๓ ปญหา คือ
ปญหาที่หนึ่ง ประเทศชาติไดทรุดโทรมลงสูฐ านะที่ตองตกเปน ลูกหนี้แ กตางชาติเรื่อยมา
นับวาเปนภาระและความวิตกกังวลแกปวงชนในชาติเปนอยางยิ่ง
ปญหาที่สอง ประชาชนชาวไทยตองประสบความทุกขยากเดือดรอน ทั้งในดานการดํารงชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปญหาที่สาม ระบอบการปกครองของเมืองไทยยังเปน ระบอบประชาธิปไตยที่ไมสมบูรณ
และยังไมมีพรรคการเมืองที่เปนของประชาชนอยางแทจริง จึงทําใหการเมือง การปกครองของประเทศ
มีการรวนเร ไมแ นนอน หรือเรียกไดวาไมมีเสถียรภาพทางการเมืองจนทําใหรัฐบาลตองเผชิญกับ
ปญหาเสถียรภาพของรัฐบาลเอง และกอ ใหเกิดความไมมั่น ใจอัน ไม เปน ผลดีแ กประเทศชาติแ ละ
ประชาชน
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เมื่อไดวิเคราะหปญหาทั้งสามนี้แลวเห็นวาแตละปญหาลวนแลวแตเปนปญหาที่บีบบังคับให
ชาติบานเมืองกาวไปสูวิกฤติการณชาไปทุกขณะ หากไมรวมมือรวมใจกันแสวงหาแนวทางที่แ กไข
ปญหาใหถูกตองอยางจริงจัง และเขาปฏิบัติการดวยความบริสุท ธิ์ใ จแลวประเทศชาติตองประสบ
วิกฤตการณรายแรงทําใหไมอาจรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไวตอไปได
พรรคบํ า รุ ง เมื อ งมี ค วามเห็ น ว า การที่ จ ะแก ไ ขป ญ หาของชาติ ใ ห ลุ ล ว งไปได ด ว ยดี นั้ น
มีแตจะตองดําเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตยดวยระบบพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ และมีนโยบาย
ที่สอดคลองตรงกับความตองการของชาติและประชาชน ดังนั้น พรรคบํารุงเมืองจึงขอเสนออุดมคติพรรค
และนโยบายแกไขปญหาของชาติดังกลาวมาใหพี่นองปวงชนชาวไทยทุกทานไดพิจารณา ดังตอไปนี้
นโยบาย
พรรคบํารุงเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา ปญหาของชาติที่ปรากฏเปนภัยรายแรงตอความมั่นคง
ของชาติอยูใ นขณะนี้นั้น เปนปญหาที่สลับซับซอนและหมักหมมกันมานาน ฉะนั้น การแกปญหา
ก็ควรจะเริ่ม ดวยการบรรเทาความรุน แรง และเยียวยาอาการในขั้น ตน กอน ซึ่งพรรคบํารุงเมืองได
วิเคราะหแลวเห็นวา ควรจะรีบดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนาใหลุลวงไปกอนอันจะเปนบันไดขั้นตน
ในการกาวไปสูการแกปญหาอื่น ๆ และพัฒนาชาติตามนโยบายหลักตอไป นอกจากนั้นเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปแลววาการที่ชาติไทยดํารงไวซึ่งความสถาพรของสถาบันความเปน ชาติไทย ศาสนา และ
พระมหากษัตริย นั้น ก็ดวยการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใหมีเสถียรภาพแตเสถียรภาพของระบอบ
ประชาธิปไตยจะมีไดนั้นก็อยูที่การมีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ ซึ่งจะทําใหเกิดระบอบประชาธิปไตย
โดยครบถวน ทั้งดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม วัฒนธรรม และดานการปองกันประเทศ
อัน สอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของชาติไทย ซึ่งถือวาเปน นโยบายหลักหรือนโยบาย
ระยะยาวของชาตินั่นเอง พรรคบํารุงเมืองไดยึดแนวทางของประชาธิปไตยโดยสากล ที่ประกอบดวย
ทฤษฎี รั ฐ ศาสตร ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร และทฤษฎี ป รั ช ญา นํ า หลั ก การปกครองของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ อาทิเชน หลักอธิปไตยเปนปวงชนทุกชนชั้น
หลั กเสรี ภาพ หลัก ความเสมอภาค หลัก กฎหมาย หลั กการปกครอง โดยการเลื อกตั้ง ที่บ ริสุ ท ธิ์
ยุติธรรม ฯลฯ รวมทั้ง ศึกษา วิเคราะหปญหาของชาติอยางถองแทแลวประยุกตทฤษฎีตาง ๆ รวมทั้ง
ความรู ประสบการณ แ ละบทเรี ย น ตลอดจนสภาพความเป น จริ งของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก
เพื่อแกปญหาตาง ๆ ของชาติใหสําเร็จลุลวงไปใหจงได
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ดังนั้น พรรคบํารุงเมืองจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินการในการแกปญหา ทั้งนโยบายเฉพาะหนา
และนโยบายหลัก เพื่อใหประเทศชาติพนวิกฤตการณและใหสามารถพัฒนาไปสูความมั่นคงและความรุงเรือง
สถาพรสืบไปไว ดังตอไปนี้
วิธีดําเนินการของพรรค
ตอนที่ ๑
วิธีดําเนินการแกปญหาเฉพาะหนาของชาติ
(๑) ทําใหหลัก “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน” ปรากฏเปนจริงโดยจัดทําใหนโยบายของ
รัฐบาลเปนประชาธิปไตยและใหรฐั สภาทําหนาที่เปนผูแทนปวงชนอยางแทจริง
(๒) ทําใหหลัก “บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ” ปรากฏเปนจริงตามหลักประชาธิปไตยโดยพิจารณาเลิก
หรือแกไขเพิ่ม เติมกฎหมายตาง ๆ ที่บั่น ทอนเสรีภาพของบุคคลในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ ง
สงเสริมใหสื่อมวลชนไดถึงซึ่งฐานันดรที่ ๔ แหงสังคมชาติ
(๓) แกไขเพิ่ม เติม รัฐ ธรรมนู ญให เปน ประชาธิป ไตยอยางแทจ ริง เพื่ อเปน เครื่ องช วยใน
การกาวไปสูอุดมการณสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และใหมี
การออกเสียงลงประชามติกอนประกาศใช
(๔) แกปญหาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ยาเสพติด และปญหาความปลอดภัยของ
ประชาชน ใหเปนผลสําเร็จดวยความรวมมือกับองคการมวลชนทั้งปวง
(๕) ลดและตรึงราคาสินคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหรัฐวิสาหกิจและกลไกของรัฐ รวมทั้ง
องคการมวลชนที่เกี่ยวของเปนเครื่องมือชวยใหเกิดประสิทธิผล
(๖) สง เสริ ม การเกษตรกรรม การอุต สาหกรรม และการพาณิ ช ยกรรม รวมทั้ ง พัฒ นา
การสหกรณทุกประเภทใหบังเกิดประสิทธิผลตอประชาชนโดยแทจริง
(๗) ประกันรายไดขั้นต่ําของผูมีรายไดนอย และปรับปรุงคาจางขั้นต่ําของลูกจางอยางเหมาะสม
และใหมีประสิทธิภาพตอการรักษาดุลระหวางทุนกับแรงงาน
(๘) จัดตั้งและดําเนินการสวัสดิการในปจจัยสี่ของการดํารงชีวิตตอประชาชนผูยากจน รวมทั้ง
จะดําเนิน การพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริม สรางพื้น ฐานของชาติใ หสอดคลองกับการสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยโดยรัฐจะรวมมือกับองคการมวลชน และองคการเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง
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(๙) ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค ตลอดจนสวนทองถิ่น
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนแหงปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ
(๑๐) ปรับปรุงการบริหารของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภค และดําเนิน การใหวิสาหกิจเอกชน
ที่มีลักษณะสาธารณูปโภคใหบริการประชาชนตามความมุงหมายที่แทจริงของสาธารณูปโภค
(๑๑) สนั บสนุ น การลงทุ น ภายในประเทศโดยคนไทยเป น หลั ก และเสริม ด วยการลงทุ น
จากต า งประเทศโดยปรั บ ปรุ ง กรรมวิ ธี ด า นเศรษฐกิ จ และการคลั ง เพื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น ให มี
ความสะดวกปลอดภัย และเกิดความมั่นใจตอผูที่จะลงทุน
(๑๒) ดําเนิน การนโยบายตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของชาติไทย เพื่อทําให
ประเทศไทยซึ่งมีฐานะทางยุทธศาสตรอันสําคัญที่สุดในสถานการณโลกปจจุบัน ใหสามารถดํารงตน
บนเวทีสากลอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหไทยสามารถรักษาประโยชนของชาติไวอยางเหมาะสม
ตอนที่ ๒
วิธีการดําเนินการตามนโยบายหลักของพรรคบํารุงเมือง
๑. นโยบายดานการเมืองภายในประเทศ
พรรคบํารุงเมืองมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะสรางสรรคระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณ
เพื่อใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนอยางแทจริง สรางเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย
ใหมั่ น คง ซึ่ งเป น กุ ญแจดอกแรกที่จะกา วไปสูการแก ปญหาและการพั ฒ นาดานอื่น ๆ ได โดยงา ย
พรรคบํารุงเมืองจึงกําหนดวิธีการดําเนินการในดานการเมืองไว ดังตอไปนี้
๑.๑ เทิดทูน และรักษาสถาบัน พระมหากษัตริยอัน เปน สถาบัน แหงความมั่นคง และ
เปนศูนยรวมแหงความสามัคคีในชาติใหสถิตสถาพรชั่วกาลนาน
๑.๒ พรรคจะสรางเสถียรภาพทางการเมือง โดยสรางระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณ
ทั้งรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งถือวาการมีเสถียรภาพทางการเมืองเปนรากฐานที่สําคัญของการที่จะพัฒนา
สังคมไทยใหเจริญรุงเรืองเปนสังคมที่สมบูรณในระบอบประชาธิปไตยตอไป
๑.๓ พรรคจะมุ งสร า งระบบพรรคให เป น ของประชาชนอย างแท จ ริ ง เหมาะสมกั บ
สถานการณของประเทศไทยใหเปนผลสําเร็จ และถือวาพรรคการเมืองตาง ๆ เปนผูรวมงานทางการเมือง
ยกเวน พรรคการเมืองที่มีเจตนารายและใชความรุนแรงเปนวิธีดําเนินการ
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๑.๔ พรรคจะสงเสริมสื่อมวลชนใหมีฐานะสมกับฐานันดรศักดิ์ในระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง หนั ง สื อ พิ ม พ ใ นฐานั น ดรที่ ๔ ย อ มเป น กลไกที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ของระบอบ
ประชาธิปไตย ในปจจุบันไดมีสื่อมวลชน เชน วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนเพิ่มขึ้นมา และ
กาวสูบทบาทเปน เครื่องมือในการแสดงประชามติ ดังนั้น บุคคลที่ทํางานในสื่อเหลานั้น จึงควรมี
ความรับผิดชอบตอสังคมของชาติมากกวาบุคคลธรรมดา พรรคจึงปรารถนาที่จะสงเสริมใหกับบุคคล
เหลานั้น ไดดํารงตนอยางสมควรกับฐานันดรที่ ๔ และในฐานะกลไกที่สําคัญอยางหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๕ พรรคจะสรางความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการกับนักการเมืองอาชีพ ระหวาง
ขาราชการทหาร ตํารวจ กับขาราชการพลเรือน ระหวางนายจางกับลูกจาง และประชาชนชาวไทย
ทุกหมูเหลาโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา โดยยึดมั่นในหลักการประสานผลประโยชนเฉพาะสวนของ
ทุกฝ ายเขา กับผลประโยชน สวนรวมของประเทศชาติ ทั้ งนี้ เพื่ อดํ ารงไวซึ่ งเอกภาพของชาติ แ ละ
ความสามัคคีแหงชาติ
๑.๖ พรรคจะประกัน ความเปน อิส ระของฝ ายตุ ลาการ และเคารพตอ หลัก นิติธ รรม
และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิม นุษยชน รวมทั้งจะทําใหตระหนักถึงสิทธิแ ละการใชสิทธิเสรีภาพ
อันจะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมโดยรวม
๑.๗ ใหอํานาจการบริหาร อํานาจตุลาการ และอํานาจนิติบัญญัติเปน ของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน โดยยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๘ ทําใหคนไทยทุกหมูเหลามีสิทธิเสรีภาพสมบูรณและสงเสริมใหคนไทยมีจิตสํานึก
ในหนาที่ของตนที่มีตอชาติบานเมือง
๑.๙ แกกฎหมายบางอยางที่ลาหลังและยังไมเปนประชาธิปไตยซึ่งยังใชอยูในปจจุบัน
ใหถูกตองตามกฎหมาย และสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แทจริง
๑.๑๐ ใหขาราชการประจํ ามีสวนรวมทางการเมืองอยางเหมาะสม เพื่ อเพิ่ม จิ ตสํานึ ก
ในการรับใชชาติและประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๑๑ การกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางสูภูมิภาคและสวนทองถิ่นอยางเหมาะสม
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแกปญหาพัฒนาประเทศ
๑.๑๒ ปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการอยางเฉียบขาด
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๑.๑๓ สงเสริมใหประชาชนทุกสาขาอาชีพมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง และ
เผยแพรความรู ความคิดทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตองแกประชาชน
๑.๑๔ สนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาธิปไตยทั้งหลายของปวงชน โดยคํานึงถึงสิทธิ
และผลประโยชนของกลุม ชนนั้น ๆ อัน จะพึงมีตลอดจนสงเสริม การแสดงประชามติที่ถูกตอง และ
เปนประชาธิปไตย
๒. นโยบายดานการเมืองระหวางประเทศ
ประเทศกลายเปนจุดยุทธศาสตร ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอันเปนผลใหประเทศไทย
จะตองกําหนดบทบาทและทาทีในความสัมพันธระหวางประเทศกับนานาประเทศในโลกอยางชัดเจน
และให ส ามารถเผชิ ญ กั บ สถานการณที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยูเ สมอนั้ น ได ฉะนั้ น การดํ า เนิ น นโยบาย
ตางประเทศไมเพียงแตกอใหเกิดผลไดผลเสียอยางธรรมดา หากพลาดพลั้งลงไปมีแ ตจะเกิดผลเสีย
ตอความมั่งคงของชาติขึ้นทุกที พรรคบํารุงเมืองไดวิเคราะหปญหาและไตรตรองแลวเห็นวาหากประเทศไทย
มีนโยบายการตางประเทศที่ถูกตองบนรากฐานของลักษณะพิเศษประจําชาติไทยไดแลวก็จะทําใหชาติไทย
มีความมั่นคงและมีเกียรติปรากฏแกน านาชาติ ดังนั้น พรรคบํารุงเมืองจึงไดพิจารณากําหนดวิธีการ
ดังตอไปนี้
๒.๑ ใชเอกลักษณของชาติไทยเปนแนวนโยบายการตางประเทศ แสดงออกซึ่งความมี
“นโยบายอิสระ”
๒.๒ ดําเนินนโยบายเปนมิตร ไมแทรกแซงความขัดแยงระหวางคูพิพาท แตจะสนับสนุน
วิธีการระงับความขัดแยงระหวางประเทศโดยสันติวิธี
๒.๓ สงเสริมสัมพันธไมตรีอันดีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคากับทุกประเทศ
โดยไมยึดถือความแตกตางในการปกครอง หรือระบบเศรษฐกิจและสังคมเปนขอยับยั้ง
๒.๔ รักษาศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิประเทศชาติใหเปนที่ยกยองและรับรองจากนานาชาติ
พรอมทั้งจะปองกันพฤติกรรมทั้งปวงจากตางชาติที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ
๒.๕ ผสานงานการคาเขากับงานการทูตอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนภารกิจสําคัญ
ของเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อชวยขยายตลาดสงออกของประเทศ
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
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๒.๖ ทบทวน ปรับปรุง แกไขบรรดาสนธิสั ญญา และการตกลงตาง ๆ ที่ทําไวกั บ
นานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบและไมสอดคลองกับยุคสมัยใหถูกตองยิ่งขึ้น
๒.๗ รวมกับองคการระหวางประเทศที่เปน ประโยชนแ กประเทศชาติ และยึดมั่น ใน
กฎบัตรสหประชาชาติ
๓. นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ระบบการบริหารแผนดินเปน ปจจัยสําคัญที่จะใหนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิผลจนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได ดังนั้น พรรคบํารุงเมืองจึงมีความตั้งใจที่จะเสริมสราง
และพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหสามารถตอบสนองความตองการรีบดวน
ของประเทศชาติและของประชาชนใหดียิ่งขึ้นไปอีก โดยยึดถือหลักเอกภาพในระดับนโยบายอันจะเปน
ผลทําใหเกิดความรวมแรงรวมใจกันภายในชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหกลไกของรัฐทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับทองถิ่น สามารถทํางานที่อยูภายใตความรับผิดชอบแตละระดับนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาว พรรคจึงกําหนดวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้
๓.๑ ปรับปรุงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวิธีการดําเนินงานของสวนตาง ๆ
ที่เกี่ยวของใหมีขอบเขตความรับผิดชอบที่แนนอนและชัดเจน เพื่อใหทุกสวนสามารถปฏิบัติหนาที่ของ
ตนไดเต็มที่และมีปญหาอุปสรรคชะงักนอยที่สุด
๓.๒ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบโครงสร า งการจั ด การของส ว นราชการที่ มี ห น า ที่
และปฏิบัติงานซ้ําซอนโดยไมจําเปน ใหเปน หนวยงานเดียวกัน เพื่อการรวมพลังจากกําลังคน กําลัง
งบประมาณ และกํ า ลั งความสามารถที่ มี อ ยู อั น จะก อ ให เ กิ ด ความประหยัด และส ง เสริ ม ให เ กิ ด
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาบุคคลใหมีสมรรถภาพเพื่อใหขาราชการดํารงตนอยางมีเกียรติ
มีสวัสดิภาพ มีระเบียบ วินัย และคุณธรรมในหนาที่การงานอันจะเปนการทําใหกลไกรัฐมีความสมบูรณ
ตอการบริหารราชการแผนดินมากยิ่งขึ้น
๓.๔ กระจายอํ า นาจจากการบริ ห ารทั้ ง ส ว นภู มิ ภ าคและท อ งถิ่ น ให มี อิ ส รภาพใน
การบริหารงานดวยตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานบริการสาธารณะและบริการประชาชน
โดยปรับปรุงวิธีการควบคุมจากภายนอกใหนอยที่สุด เพื่อเปนการสงเสริมการกระจายอํานาจและความเจริญ
ใหแพรไปทั่วราชอาณาจักร นอกจากนั้นแลว พรรคจะสงเสริมใหมีโครงการที่มีกิจกรรมรวมกันระหวาง
สวนราชการกับกลุมเอกชนโดยตรงอยางกวางขวาง
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๓.๕ พัฒนามาตรการในการปองกันและมาตรการกําจัดการฉอราษฎรบังหลวง การกลั่นแกลง
และการใชอิทธิพลอยางไมเปนธรรมตอประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับการปฏิบัติจากทางราชการ
อยางมีเกียรติ สะดวก และเปนธรรม รวมทั้งสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัย เพื่อความสงบสุขในทองถิ่นของตน
๔. นโยบายดานเศรษฐกิจ
พรรคเลื่ อ มใสในระบบเศรษฐกิจ ทุน นิย มเสรี และการพั ฒนาเศรษฐกิ จอยา งมี แ บบแผน
พรรคปฏิเ สธระบบเศรษฐกิ จทุ น นิย มผู ก ขาด ซึ่ งพรรคมุง มั่ น จะสร างความไพบู ลย ทางเศรษฐกิ จ
และความยุติธรรมทางสังคมใหเกิดขึ้น ใหได เพราะเปน รากฐานที่สําคัญของการพัฒนาสังคมไทย
ใหเปน สังคมที่สมบูรณในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขแหงชาติตอไป
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว พรรคจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการในดานเศรษฐกิจไว ดังตอไปนี้
๔.๑ ปรับปรุงและกระชับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใ หสอดคลองและ
สงเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อใหเปนหลักในการสรางระบบเศรษฐกิจประชาธิปไตย ทั้งนี้ จะกระทําได
โดยไมใหเกิดการเสียดุลทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔.๒ ปรับระบบการถือทุน ลักษณะผูกขาดเพื่อใหมีการกระจายทุน อัน จะทําใหระบบ
เศรษฐกิจของชาติไทยไดมีเสถียรภาพ คือ
(ก) สงเสริม การกระจายทุน ดวยระบบการถือกรรมสิทธิ์ใ หเกิดความเปน ธรรม
ในสังคม เพื่อเกื้อกูลตอความมั่งคั่งไพบูลยของชาติ
(ข) ลดระดั บ การรวมศู น ย ทุ น ในลั ก ษณะจํ า กั ด บุ ค คลให เ ป น บริ ษั ท มหาชน
ดวยมาตรการประชาธิปไตยและดวยความรับผิดชอบของรัฐบาล
(ค) สงเสริมการสหกรณใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง
แทจริงและใชเปนเครื่องมือในการกระจายทุนดวย
(ง) วิ ส าหกิ จ ที่ มี ลั ก ษณะรวมศู น ย ทุ น และก อ ให เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลอั น จะทํ า ให เ กิ ด
การผูกขาดในลักษณะเชนนี้ รัฐอาจเขามามีสวนในการบริหารเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศชาติ
โดยไมลวงล้ําในกรรมสิทธิ์ผลกําไรของผูถือทุนของวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดเปน อุปสรรค
ตอการกระจายทุน
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๔.๓ ปรับปรุงและสงเสริมรัฐวิสาหกิจกับวิสาหกิจเอกชนใหมีบทบาทตอการสรางระบบ
เศรษฐกิจเสรีนิ ยมของประเทศไทย และทําใหวิส าหกิจ ทั้งสองชว ยกัน รั กษาเสถีย รภาพของตลาด
รวมทั้งใหสามารถสงเสริมการขยายตัวของกันและกันได
๔.๔ ปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธระหวางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยถือวา
ประเทศไทยมีก ารเกษตรกรรมเป น หลั ก แตอ นาคตของประเทศไทยก็ จํ าต อ งก า วไปสูค วามเป น
อุตสาหกรรม ดังนั้น ในสถานการณทั้งสองดานนี้ จะตองพัฒนาอุตสาหกรรมก็จะตองเนนหนักไปใน
รูปอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร เชน อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบเกษตรกรรม
๔.๕ สร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความก า วหน า ทางเศรษฐกิ จ กั บ การขยายตั ว ของ
ประชากรใหไดสมดุลกันโดย
(ก) เพิ่ม การผลิตทางการเกษตรกรรม โดยมุงผลผลิตตอพื้น ที่เดิม เปน หลักดวย
การปฏิรูปเกษตรกรรมใหเต็มระบบ
(ข) เพิ่มการผลิตทางอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ
จากตางประเทศ และเพื่อรักษาดุลยภาพระหวางทุนกับแรงงาน
(ค) พั ฒ นาพาณิ ช ยกรรมเพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของจํ า นวนสิ น ค า ออก
รวมทั้งการแสวงหาตลาดประจําในตางประเทศ ซึ่งจะกระทําทั้งในรูปการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินคา
โดยตรงและหรือในรูปแบบสินเชื่อ
(ง) ขยายการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการขนสงตามระบบสากล
(จ) ขยายทุนซึ่งจะไดมาจากการระดมทุน ทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ
โดยเนนหนักการระดมทุนภายในประเทศ
(ฉ) ขยายเทคโนโลยีและพัฒนาบุคคลเพื่อใหทันกับความกาวหนาและใหเปนกําลัง
สนับสนุนตอกิจการในทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
(ช) ควบคุมพัฒนาการของระบบทุนเสรีนิยมใหอยูในระบอบประชาธิปไตย เชน
ปองกันการผูกขาด รักษาขอบเขตการกระจายทุน เฉลี่ยงบประมาณระหวางสวนกลางกับสวนทองถิ่น
เพื่อใหเกิดการเฉลี่ยรายไดอันจะเปนหนทางใหลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวยใหแคบลง
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(ซ) ปรับปรุงระบบการคลังและการเงินซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการแกปญหา
เศรษฐกิจที่กําลังเผชิญหนาอยูในขณะนี้ อันไดแก การเก็บภาษี การกูเงิน การธนาคาร และการรักษา
เสถียรภาพคาเงินบาท รวมทั้งจะตองสรางเสริมมูลคาทรัพยากรของชาติ
(ฌ) พัฒ นาพลังงานและนําทรัพยากรธรรมชาติของชาติม าใชใ หส อดคล องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติอยางถูกตอง รวมทั้งยังตองกําหนดมาตรการพิทักษทรัพยากรของชาติ
เพื่อประโยชนของชาติในอนาคตตอ ๆ ไป ตลอดจนจะสงเสริมดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
อยางกวางขวาง
(ญ) รวมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ ทั้งนี้ โดยไมใหเกิดขอผูกพันทางการเมือง
ดํารงความเปนอิสระบนพื้นฐานของความเปนมิตรที่ดีตอกันโดยไมเลือกระบบสังคม
(ฎ) ปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกษตรกร ชาวนา ชาวไร และชาวสวนมีกรรมสิทธิ์เปนของ
ตนเอง กําหนดพื้นที่ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยใหแนนอนทั่วประเทศ
๕. นโยบายดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
พรรคบํารุ งเมื องตระหนั กถึง ความเป น อยู ของเกษตรกร ซึ่ งเป น ประชาชนสว นใหญของ
ประเทศยังอยูในสภาพตกต่ําทั้งทางดานรายได มาตรฐานการครองชีพและสังคม จึงตองปรับปรุงและ
ยกฐานะความเปนอยูทางการเกษตรใหดีขึ้น เพื่อเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
ในการพัฒนาทางการเกษตรพรรคบํารุงเมืองมีน โยบายที่ปรับปรุงอยางเหมาะสมแกผลิตผล
และแหลงเพาะปลูกในแตละพื้นที่พรอมกับประสานกับดานการตลาด โดยพรรคบํารุงเมืองจะยึดมั่น
ในนโยบายที่รัฐจะตองจัดหาแหลงการตลาดใหแกผลิตผลทางการเกษตร
ดานอุตสาหกรรมพรรคบํารุงเมือง มีนโยบายแนวแนที่จะสงเสริมการลงทุนทางดานอุตสาหกรรม
ที่สอดคลองกับทรัพยากรของประเทศและสรางบรรยากาศที่ดีใ นการลงทุน จะไมแ ทรกแซง หรือ
ดําเนินการในลักษณะแขงขันกับธุรกิจภาคเอกชน นอกจากกิจการอันเปนสาธารณประโยชนที่มีลักษณะ
พิเศษอยางเดนชัด สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม และกระจายอุตสาหกรรมไปตาม
ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ เพื่อกระจายรายไดและผลประโยชนใหทั่วถึง พรอมกันนั้นพรรคบํารุงเมือง
มีนโยบายที่จะใหกิจการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคมในดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอสุขภาพ และความเปนอยูของประชาชน ในขณะเดียวกันพรรคบํารุงเมืองมีนโยบายที่
ใหรั ฐ ประสานงาน รว มมื อ และหารือ กับ ธุร กิจภาคเอกชนในการดํา เนิ น นโยบายและมาตรฐาน
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ดานอุตสาหกรรมเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวมเพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว
พรรคบํารุงเมืองจึงกําหนดวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ประกัน การผลิตและราคาผลิตผลของการเกษตร ชาวนา ชาวไร และชาวสวน
อยางเปนระบบและเปนธรรม
(๒) ปลดเปลื้องภาระหนี้สิน ของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร และชาวสวน ใหบรรลุ
เบาบางจนหมดสิ้นไปดวยวิธีการและขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) สนับสนุนการเกษตรใหมีประสิทธิภาพและมีบทบาทเขมแข็งขึ้น ทั้งดานการผลิต
และการจําหนาย ตลอดจนการบริหารงาน
(๔) สงเสริมใหภาคเกษตรกรรมเจริญเติบโตทันกับความกาวหนาของประเทศ โดยปรับ
อัตราภาษี เครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตผลและคุณภาพ
ใหสูงขึ้น
(๕) สงเสริม ใหเกษตรกรสามารถหาวัสดุท่ีใ ชใ นการผลิตที่สําคัญ เชน ปุย สารเคมี
และยาปราบศัตรูพืชราคาถูกและมีคุณภาพอยางพอเพียง
(๖) สงเสริมและสนับสนุน โครงการเกษตรกรรายยอยในชนบทของประชาชน เพื่อ
หารายไดเสริมครอบครัวและชุมชน
(๗) สง เสริ ม อุต สาหกรรมเกษตรใหเ จริญ ก า วหน าทั ด เที ย มกั บ นานาอารยประเทศ
ตลอดจนสนับสนุนการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๘) สง เสริม อุต สาหกรรมการท องเที่ ยว และการส งออกอุต สาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม ตลอดจนอุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนในเมืองและชนบท
(๙) เรงรัดการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและจําเปนพื้นฐาน ตลอดจนสาธารณูปโภค
ใหเพียงพอสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
(๑๐) ควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางเขมงวด เพื่อรักษาสภาวะแวดลอม
ใหอยูในสภาพปกติตามมาตรฐานสากลดวยมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๖. นโยบายดานสังคม
เนื่องดวยประเทศไทยไดประสบปญหาความลาหลังในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตย
จนกอใหเกิดปญหาทางดานสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง ปญหายาเสพติด
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ปญหาการวางงาน และปญหาสวัสดิการสังคม เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้ ไดกลายเปนอุปสรรค
ตอการสรางสรรคความมั่นคงของชาติและตอความเจริญกาวหนาในอนาคตของชาติ พรรคโดยความรวมมือ
จากปวงชนชาวไทยทุกชนชั้นไดพิจารณากําหนดวิธีดําเนินการในดานสังคมไว ดังนี้
๖.๑ จะตองเผยแพรความรู ความเขาใจในเรื่องปญหาของชาติบานเมือง โดยเฉพาะ
ให เ ห็ น ว า การสถาปนาระบอบประชาธิ ป ไตยให สํ า เร็ จ จะเป น กุญ แจดอกแรกที่ จ ะทํ า ให ส ามารถ
แกปญหาอื่น ๆ ของประชาชน และของประเทศชาติใหลุลวงไปไดงายขึ้น และไปสูความสําเร็จได
ดังปรารถนา
๖.๒ จะดําเนินการแกปญหาสังคมบนพื้นฐานของการแกปญหาทางเศรษฐกิจประกอบดวย
การศึกษา อบรม และมาตรการทางกฎหมาย
๖.๓ สงเสริมใหมีการประกันสังคมแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในสวนของเอกชน
และสวนของรัฐบาลโดยการ
(ก) จั ด ที่ อ ยู อ าศั ย ให แ ก ป ระชาชนให เ พี ย งพอ และให มี ส ภาพที่ เ หมาะสม
ไดมาตรฐาน
(ข) ประชาชนที่ ยากจนหรื อชว ยเหลือ ตนเองไม ได เนื่องจากสภาพแวดลอ ม
ความสมบูรณทางรางกายหรือพื้นฐานการศึกษาไมอํานวยจะไดรับการชวยเหลือแบบรัฐสวัสดิการสงเคราะห
(ค) สนับสนุนการประกันสังคมดานตาง ๆ ขึ้นเปนการเฉพาะ โดยการควบรวม
หนวยงานที่ทําหนาที่ประกันสังคมดานตาง ๆ เขาดวยกัน และยกระดับขึ้นเปนทบวง หรือกระทรวง
๖.๔ ปฏิรูประบบงานของหนวยงานราชการที่มีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ
บานเมือ งใหสามารถรักษาความปลอดภัยแกประชาชนไดอยางแทจริง ทําใหปริมาณการเกิดปญหา
อาชญากรรมลดนอยและสูญสิ้นลงไปในที่สุด เพื่อความสันติสุขและมีหลักประกันทางดานสรางสันติภาพ
ของประชาชน
๖.๕ สงเสริมใหมีการพัฒนาคนทางดานจิตใจ เนื่องจากปญหาสังคมในปจจุบันมีแนวโนม
ในการทําลายความสงบสุขสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เปนตน โดยการ
(ก) เผยแพรคานิยมดานบุคคลและสังคมไทยที่ถูกตองทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ
(ข) ตรวจสอบการทํ า งานของรัฐ ให เ ป น ไปตามนโยบายพัฒ นาคนทางจิ ต ใจ
สนับสนุนขาราชการที่ดี และแนะนํา สงเสริม ขจัดและปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
รวมทั้งการกดขี่ขมเหงราษฎร
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(ค) สนับสนุนและชวยสรางสรรคสิ่งแวดลอมในสังคมใหดีขึ้น การแกกฎหมาย
ที่ ไม เป นธรรม การอนุ รั กษ ธรรมชาติ และขจั ดการทํ าลายสภาวะแวดล อมต าง ๆ โดยเด็ ดขาด ขจั ด
แหลงอบายมุข สิ่งยั่วยุ การละเมิดศีลธรรมตาง ๆ สนับสนุนนโยบายประหยัด และขจัดความฟุมเฟอยตาง ๆ
(ง) พิทักษสิทธิและความเสมอภาคในสังคมทุก ๆ ดาน
๖.๖ จะสนั บสนุ น และส งเสริ ม การพั ฒนาเยาวชนของชาติ ใ ห เป น ผูมี ความสมบู ร ณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อความมั่นคง
แหงชาติ
๖.๗ ปองกันและแกไขเหตุแ หงความไมเปนธรรมในสังคมไทยทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ทองถิ่นถึงระดับชาติ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนทุกหมูเหลาใหปรากฏ
เปนจริง
๖.๘ ปลูกฝงจิตสํานึกและอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แกประชาชนและขาราชการอยางกวางขวางและตอเนื่อง
๖.๙ กระจายความเจริญทุกดานไปสูชนบท เพื่อผอนคลายความแออัดยัดเยียดออกจาก
เมืองหลวงและเมืองใหญ ๆ ปรับการขยายตัวของประชากรใหสัมพันธกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และขนาดของประเทศ โดยการวางแผนครอบครัวอยางถูกตอง
๗. นโยบายดานวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปน องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการดํารงอยูของชาติ ดังนั้น วัฒนธรรม
จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ป ญ หาสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งของชาติ ด ว ย ถ า ปล อ ยปละละเลย
ตอ วั ฒ นธรรมจนเกิ ด เป น ป ญ หาขึ้น มาแล ว ก็ จ ะทํ าให ก ารแก ป ญ หาอื่ น ๆ ของชาติ มี ค วามยุ ง ยาก
ในปจจุบันวัฒนธรรมของไทยถูกละเลย จนกลาวไดวาประชาชนสวนหนึ่งไดดํารงอยูโดยไมคํานึงถึง
วัฒนธรรม หากรัฐบาลใดไมจริงจังตอการรักษา และประพฤติปฏิบัตติ ามวัฒนธรรมแลว ยอมจะทําให
สังคมของชาติตองประสบความเสื่อมโทรมเปนปญหาที่จะตองแกไขกันดวยความยากลําบาก อยางไรก็ดี
พรรคบํารุงเมืองกําหนดวิธีดําเนินการในดานวัฒนธรรมรวมกับพี่นองปวงชนชาวไทยไว ดังตอไปนี้
๗.๑ ฟ น ฟู ส ง เสริ ม และเชิ ด ชู วั ฒ นธรรมไทยที่ สู ง ส ง สื บ ทอดมาแต บ รรพบุ รุ ษ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความสัมพันธกับตางชาติ
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๗.๒ ปองกัน วัฒ นธรรมที่ไ มเ หมาะสมทั้ง ที่เ กิด ขึ้น ภายในประเทศ และแพร ม าจาก
ตางประเทศ โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายและการศึกษาอบรมควบคูกัน
๗.๓ สงเสริ ม เสรี ภาพของปวงชนชาวไทยต างเชื้อ ชาติใ นประเทศไทยในการพัฒนา
วัฒนธรรมของตนที่ดีงามตอสังคมชาติไทย
๗.๔ พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองและกําหนดมาตรการและปลูกฝงชาตินิยมใหแ ก
ประชาชนทุ ก หมูเ หล า ให ต ระหนัก ในความเป น จริ ง ตามทั ศ นคติ ที่ว า การเมื อ งคื อคุ ณ ธรรม และ
การเสียสละเปนสิ่งมีเกียรติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขของไทยจําเปนที่จะตองมีวัฒนธรรมทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตย หาไมเชนนั้น
การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยดังกลาวก็จะประสบความลมเหลว
๗.๕ สงเสริมและรักษาความบริสุทธิ์ผุดผองของพระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาอื่น ๆ
ในประเทศ และจะเนนหนักในการสงเสริมใหไดมีการปฏิบัติธรรมที่ถูกตองเพื่อสันติสุขแหงสังคมไทย
สืบไป
๘. นโยบายดานการศึกษา
พรรคบํา รุง เมื องมีน โยบายที่ จะสนั บสนุน และส งเสริ ม การศึก ษาให มีคุ ณภาพและพั ฒนา
สอดคลองกับความตองการของประเทศชาติ แกไขปญหาขาดแคลนที่เรียน เปดโอกาสใหเยาวชนของ
ชาติไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง พรอมปรับปรุงคุณภาพทางดานการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอแกการศึกษาของชาติ สนับสนุน ภาคเอกชนใหมีสวนรวม และจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาทุกระดับพรอมกับสงเสริมบุตรของผูมีรายไดนอยใหไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง
สงเสริมการศึกษาดานจริยธรรม และหลักธรรมศาสนาเพื่อพัฒนาดานจิตใจ ดังนั้น พรรคบํารุงเมือง
จึงกําหนดวิธีดําเนินการในดานการศึกษาไว ดังตอไปนี้
๘.๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพความเปน จริ งของสังคม ส งเสริ ม การศึก ษานอกโรงเรีย นใหทั น สมัยยิ่ งขึ้ น ตลอดจนขยาย
การศึกษาใหเขาถึงชนบทที่หางไกลอยางทั่วถึง
๘.๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับใหสูงขึ้น โดยสอดคลองกับสภาพความเจริญพัฒนาของ
สังคม และเศรษฐกิจของชาติ
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๘.๓ สนับสนุนใหมีการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร การแพทย วิศ วกรรม เปน ตน ใหเพียงพอทั้งปริม าณ
และคุณภาพ
๘.๔ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต
๘.๕ สนับสนุนใหผูดอยโอกาสและผูพิการมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมากขึ้น
เพื่อใหมีโอกาสและสามารถพึ่งตนเองได
๘.๖ เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแก ครู อาจารย
และบุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับ เพื่อใหมีความมั่นคงและภาคภูมิใจในวิชาชีพ
๘.๗ ปรับปรุงการบริหารและการดําเนิน การทั้งปวงของสถาบันการศึกษาใหกาวหนา
และคลองตัว ตลอดจนมีอิสระในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
๙. นโยบายดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
พรรคบํ า รุ ง เมื อ งตระหนั ก ดี ว า แรงงานเป น ทรั พ ยากรที่ มี ค า ที่ สุ ด ของชาติ โดยเหตุ นี้
พรรคจึงถือนโยบายแรงงานเปนนโยบายหลักอันหนึ่งของพรรค โดยมีเปาหมายอยางชัดเจนในการที่จะ
สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาแรงงานไทยใหมีความรู มีฝมือ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และทัศนคติ
ที่เหมาะสม เพื่อ ที่จะมีงานทําที่มีร ายไดเพี ยงพอแกก ารดํารงชีวิตและพัฒนาตนเองและครอบครั ว
ขณะเดียวกันก็จะไดรับการคุมครองแรงงานไทยใหมีรายได ชั่วโมงทํางาน วันหยุด สวัสดิการ และ
หลักประกันที่เหมาะสม พรอมทั้งสงเสริมใหแรงงานไทยไดมีการกอตั้งองคการของผูใชแรงงาน และ
กลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อประโยชนของผูใชแรงงานและสังคมสวนรวม
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในปจจุบัน ไดกอ ใหเกิด ภาวะเดือดรอ นแกแ รงงานไทยเปน อยางมาก
จํ า นวนผู ต กงานและถู ก ออกจากงานได เ พิ่ ม ขึ้ น และจํ า นวนผู ว า งงานในขณะนี้ เ ป น จํ า นวนมาก
นอกจากนี้ คนงานสวนใหญยังมีรายไดต่ําไมเพียงพอกับคาครองชีพที่เพิ่มขึ้น คนงานจํานวนไมนอยตอง
ทํางานหนัก มีชั่วโมงทํางานยาวในสถานที่ทํางานที่ขาดสุขลักษณะและมีอุบัติเหตุจากการทํางานเพิ่มขึ้น
เสมอ นอกจากนี้ แรงงานไทยจํานวนมากที่ไปทํางานตางประเทศก็ไมไดรับความคุมครองเทาที่ควร
ทั้ง ๆ ที่แรงงานเหลานี้นําเขาเงินตราตางประเทศปละนับหมื่นลานบาท และคนงานในภาคเอกชน
มีจํานวนหลายลานคนที่ขาดสวัสดิการ ในกรณีเจ็บปวย และหลักประกันเมื่อตองออกจากงานทําใหเกิด
ความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศชาติ
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พรรคบํ ารุ ง เมื อ ง ขอกํา หนดวิ ธีดํ าเนิ น การในดา นนโยบายแรงงานและสวัส ดิ การสัง คม
ดังตอไปนี้
(๑) แกไ ข ปรั บปรุ งกฎหมาย ประกาศ และคํ าสั่ง ที่ไม เป น ธรรมเกี่ย วกับ แรงงาน
และสาขาอาชีพตาง ๆ ใหถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น
(๒) ขยายการจางงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากขึ้นและขจัดการกีดกันการเขาทํางาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขูดรีดแรงงานใหเหมาะสมกับมาตรฐานการครองชีพ และความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
(๓) เพิ่มความมั่นคงในการทํางาน และหลักประกันในการทํางานแกผูใชแรงงานทั้งที่
ทํางานในประเทศและตางประเทศ
(๔) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง สหภาพแรงงาน กลุ ม สมาคมและชมรมที่
เปนประชาธิปไตยเปนประโยชนตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ
(๕) สนับสนุน การเคลื่อนไหวที่เรียกรองความเปน ธรรมและผลประโยชนที่ถูกตอง
ตามกฎหมายของเกษตรกร กลุมอาชีพ และผูใชแรงงานทั่วไป
(๖) สงเสริมและสนับสนุน การฝกอาชีพ แกประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกปอง
ผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
(๗) ใหการรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
(๘) สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ การคุมครองแรงงาน และมาตรการความปลอดภัย
ในการทํางานทั้งแบบทวิภาคีและไตรภาคใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธอันดีตอกัน
(๙) จัดตั้ง ศูน ยส ารนิ เทศและสวัสดิก ารให เปน ศูน ยข อมูล ในการจัดหางาน การจั ด
ทําทะเบียนผูใชแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแกผูใชแรงงาน
๑๐. นโยบายดานการกีฬา
พรรคบํารุงเมืองสงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาเปนการสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย
มีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วไป สงเสริมใหมีกีฬาพื้นฐานเพื่อการแขงขันสมัครเลนและอาชีพ ทั้งระดับชาติ
และระดับโลก และสรางขวัญกําลังใจใหแกนักกีฬาที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศไทย พรรคจึงไดกําหนด
วิธีการเพื่อดําเนินการตามนโยบายดานกีฬา ดังตอไปนี้
๑๐.๑ สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน
โดยการ
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๑๐.๒ สงเสริมใหมีกีฬาพื้น ฐานเพื่อการแขงขัน สมัครเลนและอาชีพ ดวยการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนใหดําเนินกิจกรรม ตลอดจนใหเอกชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการและจัดการ
บริหาร
๑๐.๓ สรางขวัญและกําลังใจใหแกนักกีฬาที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศ และนักกีฬาที่ไป
แขงขันในนามของทีมชาติใหมีมาตรการครองชีพและความมั่นคงในอนาคตดีขึ้น
๑๑. นโยบายดานสาธารณสุข
พรรคบํ า รุ งเมื อ งมี น โยบายอย า งแน วแน ที่ จะให ประชาชนได รั บ บริ ก ารด า นสาธารณสุ ข
อยางเทาเทียมกันในอัตราคาใชจายที่เหมาะสมพรอมกับปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ของแพทย พยาบาล และบุคลากรดานการแพทย ปรับปรุงกิจการสาธารณสุขมูลฐานใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึง สงเสริมดานโภชนาการและแกไขปญหาโภชนาการในทองถิ่นตาง ๆ
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสนับสนุนใหเอกชนเขารวมรับภาระดานบริการสถานพยาบาลโดยไมใหเปน
ภาระหนัก แก ประชาชน และยึด มั่น ในจรรยาบรรณแพทย ที่จ ะรั บผู ปว ยฉุ กเฉิน เข ารั กษาพยาบาล
นํา หลั กการประกั น สั งคมมาใช สํา หรั บช วยเหลือ ผู ปว ยที่ มีร ายได นอ ย ในขณะเดีย วกั น ก็ สง เสริ ม
การพัฒนาคุณภาพและรายไดของแพทย พยาบาล และบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมแกสภาพ
ความเปนอยูและรายจาย
ดังนั้น พรรคบํารุงเมืองจึงกําหนดวิธีการดําเนินการนโยบาย ดังตอไปนี้
๑๑.๑ จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและเหมาะสมในการสงเสริมการสาธารณสุข
ทั้งในดานสาธารณสุขมูลฐาน การปองกัน การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปรับปรุง
ดานโภชนาการ
๑๑.๒ สงเสริมภาคเอกชนใหมีสวนรวมบริการสาธารณสุข เชน จัดตั้งสถานพยาบาล
โรงพยาบาล โดยมีการควบคุมอัตราคาบริการมิใหเปนภาระหนักแกประชาชนเกินไป รวมทั้งการรับ
ผูปวยฉุกเฉินเขารักษาพยาบาล โดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดความจําเปนอยางแทจริง
แตตองคํานึงถึงจรรยาบรรณแพทย และรัฐเปน ผูรับภาระคาใชจายนั้นตามมาตรการและกฎเกณฑที่
กําหนดขึ้น
๑๑.๓ เร ง รั ด การผลิ ต บุ ค ลากรทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข ทุ ก สาขา พร อ มกั บ
ปรับปรุงรายไดและสวัสดิการของแพทย พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข โดยเฉพาะที่ทํางานประจํา
อยูในชนบทที่หางไกลเพื่อเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
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๑๑.๔ เรงขยายโรงพยาบาลในชนบทใหเพียงพอกับความตองการ จัดตั้งสถานีอนามัย
ใหครบทุกตําบล พรอมทั้งจัดหาอุปกรณที่จําเปนทุกดานใหเหมาะสม
๑๑.๕ สงเสริมการจัดตั้งโรงเรียนแพทยขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อผลิตแพทยใหมีจํานวน
มากขึ้นไดสัดสวนที่ถูกตองกับจํานวนประชากร
๑๑.๖ สงเสริมดานอาหาร โภชนาการ และงานสุขาภิบาลทั่วไป รวมทั้งการปองกัน
มลพิษหรือสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในเมืองและชนบท
๑๑.๗ จัดระบบการสงเคราะห รั กษาพยาบาลแกผูที่มี รายได นอยดว ยประกั น สังคม
เพื่อประชาชนมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลเทาเทียมกัน
๑๑.๘ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น สาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า นในรู ป แบบสหกรณ
เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมีเจาหนาที่ของรัฐใหคําแนะนําและประสานงาน
อยางใกลชิด
๑๑.๙ สงเสริมการกระจายแพทยสูชนบทที่หางไกล โดยวางมาตรการและกฎเกณฑ
ใหผูสําเร็จวิชาแพทยประจําอยูในชนบทตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๒. นโยบายดานความปลอดภัย และกระบวนการยุติธรรม
พรรคบํารุงเมืองมีนโยบายที่จะยึดถือเสรีภาพและความมั่นคงของการดํารงชีพเปนพื้นฐานของ
สภาพสังคม โดยจะตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ปองกันอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมกับใหความยุติธรรมในการดําเนินคดีแกผูถูกกลาวหา ปองกันการทุจริตเพื่อชวยผูกระทําผิด และ
ปรับปรุงรายไดและสวัสดิการของเจาหนาที่ตํารวจกับผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในระบบการพิทักษสัน ติ
ราษฎร และกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น พรรคบํารุงเมืองจึงกําหนดวิธีการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย ดังตอไปนี้
๑๒.๑ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย และกฎ ระเบีย บต า ง ๆ เกี่ ยวกั บ ความปลอดภัย ต อ ชี วิ ต
ทรัพยสิน และกระบวนการยุติธรรมใหเหมาะสมแกสภาพการณในปจจุบัน
๑๒.๒ สงเสริมและเผยแพรการศึกษากฎหมายและกฎ ระเบียบที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม โดยอาศัยสื่อมวลชนตาง ๆ รวมทั้งการจัดพิมพ
เผยแพร
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๑๒.๓ ปรับ ปรุ งกํ าลั งเจา หนา ที่ตํ ารวจให เหมาะสมกับ อัต ราการครองชีพ และสภาพ
ความเปนอยูใหไดสัดสวนกับความตองการ พรอมกับปรับปรุงรายไดสวัสดิการ ตลอดจนความเปนธรรม
ในการแตงตั้งโยกยายของตํารวจ โดยเฉพาะรายไดที่ต่ําที่สุดจะตองไมต่ํากวาอัตราขั้นต่ํา พรอมกับ
จัดสรรผลประโยชนจากคาปรับในคดีตาง ๆ เปนกําลังใจใหแกตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
๑๒.๔ สนับ สนุ น การจัดตั้ งศาลจราจร เพื่ อทํ าหนา ที่พิจ ารณาคดี เกี่ ยวกั บการจราจร
โดยไมใหอํานาจเจาหนาที่ตํารวจจราจรปรับเอง แลวจัดสรรคาปรับเปน สัดสวนใหแ กตํารวจจราจร
ผูออกใบสั่งเพื่อสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๑๒.๕ ปรั บ ปรุ ง ระบบศาลยุ ติ ธ รรมให ก ารพิ จ ารณาคดี เ ป น ไปอย า งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๒.๖ สนับสนุน ศาลปกครองเพื่อเปน สถาบันใหความเปนธรรมในกรณีที่ประชาชน
ขัดแยงกับราชการ หรือกรณีขัดแยงระหวางหนวยราชการดวยกัน และมีหนวยงานที่รับเรื่องราวรองทุกข
อยางมีคุณภาพ
๑๒.๗ จัดบริการใหคําแนะนําปรึกษาดานกฎหมายแกประชาชนผูมีรายไดนอยอยางทั่วถึง
ทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ ให เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมต อ ป ญ หาที่ ป ระชาชนประสบ และ
หากจําเปนตองดําเนินคดีก็สนับสนุนใหมีการจัดบริการดานทนายความโดยเรียกคาใชจายในอัตราต่ํา
๑๒.๘ สนับสนุนวิธีการใหผูถูกกลาวหาทุกรายปรึกษาหารือกับทนายความได เพื่อรักษา
ความยุติธรรมแกประชาชน
๑๒.๙ สนับสนุนการวางมาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธของประชาชนใหรัดกุม
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาวุธปน โดยมีการพิ จารณาอยางรอบคอบกอนออกใบอนุญาตครอบครอง และ
พกพาอาวุธ พรอมทั้งกับมีการสืบประวัติอาชญากรรมอยางละเอียดกอนอนุมัติ
๑๒.๑๐ สนับสนุน การปรั บปรุง เรือ นจํา ทัณ ฑสถาน และสถานที่คุม ขั งตา ง ๆ ให มี
สภาพอัน สมควรแกศักดิ์ศรีของมนุษย และจัดโครงการพัฒนาดานความรู วิช าชีพ และการอบรม
จริยธรรมแกผูตองขัง เพื่อใหโอกาสอันดีเมื่อพนโทษออกไปอยูรวมกับสังคมภายนอก
๑๓. นโยบายดานสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการ และผูดอยโอกาส
พรรคบํารุงเมืองเล็งเห็ น ความสําคั ญของสตรี เด็ก เยาวชน คนพิ การ และผูดอยโอกาส
ทั้งหลาย ใหมีสิทธิเสรีภาพในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว
พรรคบํารุงเมืองจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
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๑๓.๑ ปรับปรุงกฎหมาย ออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมายเพื่อสงเสริมใหหญิง
และชายมีสิทธิเทาเทียมกัน และขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
๑๓.๒ ใหสตรีมีสิทธิสมบูรณในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
๑๓.๓ ใหความคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน คนพิการ และผูดอยโอกาสมิใหถูก
เอาเปรียบในสังคม และปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปประกอบธุรกิจทางเพศ
๑๓.๔ สนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก เยาวชน คนพิ ก าร และผู ด อ ยโอกาส ใน
การประกอบอาชีพและความมั่นคงปลอดภัย
๑๓.๕ สนับ สนุน การจัด ตั้ง กลุม ชมรมของสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอ ยโอกาสให
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข รวมทั้งปองกันการขูดรีดแรงงานเด็กอยางจริงจัง
๑๔. นโยบายดานทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
พรรคบํารุงเมืองเล็งเห็นความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมิใหเกิดมลพิษอันเปนอันตราย
ตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตลอดจนการพิทักษรักษาและปองกันการเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการแกไขเมื่อเกิดสภาพเชนวานั้นขึ้น
ดังนั้ น พรรคบํารุ งเมืองจึง กํา หนดนโยบายและมาตรการด านทรัพ ยากรและสิ่งแวดลอ ม
ดังตอไปนี้
๑๔.๑ กําหนดแผนการใชและพิทักษทรัพยากรที่มีคุณคาของชาติ ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตอยางแนนอนและถูกตองสอดคลองกับความเปนจริงของชาติและของโลก
๑๔.๒ ใหการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับความสําคัญและคุณคาของระบบนิเวศน
รวมทั้งทรัพยากรของชาติแกประชาชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
๑๔.๓ เรงรัดและปองกัน แกปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต
๑๔.๔ ฟนฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนและทรัพยากรธรรมชาติใหคืนสูสภาพเดิม
และอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอมธรรมชาติใหคงไว
๑๔.๕ พัฒนาการใชพลังงานจากธรรมชาติและทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไม
กอใหเกิดผลเสียตอภาวะแวดลอมและมุงพึ่งตนเองในดานพลังงานหลักของชาติเปนสําคัญ
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๑๕. นโยบายดานการปองกันประเทศและความมั่นคง
หนาที่การปองกันประเทศยอมเปนหนาที่ของปวงชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยทั่วทั้งชาติ ซึ่งหนาที่
ในการปองกันประเทศของปวงชนชาวไทยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน
การสรางกองทัพแหงชาติ อันประกอบดวย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เปน หลัก
สําคัญและสนับสนุนกองทัพแหงชาติ ใหปฏิบัติภารกิจในการปองกันประเทศ อันไดแก เอกราชของ
ชาติ อธิปไตยของปวงชน บูรณภาพแหงราชอาณาจักรและพิทักษสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ใหสถิตสถาพร ดังนั้น จึงกลาวไดวาภารกิจดังกลาวเปนหนาที่ที่กองทัพแหงชาติถือเปนสัจจะปฏิญาณ
พรรคจึงไดกําหนดวิธีดําเนินการในการสงเสริม ใหกองทัพแหงชาติไดมีสมรรถภาพที่สมบูรณเพื่อให
สมกับภารกิจดังกลาว โดย
๑๕.๑ จะปรับปรุงและพัฒนาใหกองทัพแหงชาติไดมีความพรอมทางทหารอยางสัมพันธ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๕.๒ สงเสริมใหกองทัพแหงชาติไดชวยในการพัฒนาประเทศในยามสงบ นอกเหนือไปจาก
ภารกิจในการปองกันประเทศ
๑๕.๓ สงเสริมการปรับปรุงดานสวัสดิการของกองทัพ ทั้งดานที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล
การกีฬา และอื่น ๆ และการพัฒนากําลังพลของกองทัพ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนากําลังคน
ของชาติโดยทั่วไป ตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ขอบังคับกวาง ๆ ใหทันสมัยยิ่งขึ้น
๑๕.๔ ส ง เสริ ม กองทั พ แห ง ชาติ ใ ห ต ระหนั ก และเข า ใจบทบาทของกองทั พ ใน
การสถาปนาระบอบประชาธิปไตย รักษาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงสืบไป
๑๕.๕ ใหมีการปรับ ปรุงยุท ธศาสตรใ นการปอ งกัน ประเทศ โดยยึดหลั กการตนเอง
เปนประการสําคัญ
๑๕.๖ สรางและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณขึ้นใชเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองอยางคุมคา
และประหยัด
๑๕.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหทหารไดรับการศึกษา ฝกอบรมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย างกวา งขวาง ตลอดจนปลู กจิ ต สํา นึก อย างสู งในการรับ ผิด ชอบตอ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
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๑๖. นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พรรคบํารุงเมืองเล็งเห็นความจําเปนอยางชัดแจงและตระหนักเปนอยางยิ่งวาการจะนําประเทศไทย
ใหกาวทัน โลกใหหลุดพนจากสภาวการณดอยพัฒนาและความยากจน ใหเปนผูประสบความสําเร็จ
ในการดําเนิน นโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ใหมีเสถียรภาพและความมั่นคงตองอาศัย
การพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใหพึ่งตนเองได ซึ่งการนั้น จําเปนตอง
ปฏิบัติอยางจริงจัง รีบดวนและตอเนื่อง
เพื่อใหบรรลุจุดหมายดังกลาว พรรคบํารุงเมืองไดกําหนดวิธีการดําเนินการในนโยบายดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เพื่อประโยชนในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การบริหาร และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๒) สนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เปน ประโยชนของชาติกับนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
(๓) พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการของชาติ
(๔) สนับสนุน และสงเสริม บทบาทของเอกชนใหมีสวนชวยในโครงการพัฒนา และ
ใชเทคโนโลยีในวิสาหกิจตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งผลประโยชนสวนรวมของชาติ
นโยบายทั้ง ๑๖ ประการที่ไดกลาวมานี้ เปนวิธีการตามนโยบายที่พรรคบํารุงเมืองไดกําหนดขึ้น
เปนแนวทางในการแกปญหาของชาติ เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขของชาติที่แทจริง และสอดคลองกับสภาวการณและลักษณะพิเศษของประเทศไทย ซึ่งจะเปน
พื้นฐานของการแกปญหาทั้งปวงของชาติใหตกไปไดอยางแนนอน พรรคบํารุงเมืองไดมีปณิธานที่แนวแน
ตามอุดมคติและอุดมการณของพรรคที่จะเปนผูแทนของปวงชนชาวไทยเขารับผิดชอบในการแกปญหา
ของชาติใหลุลวงไปเพื่อความสถาพรของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเพื่อสวนรวมของชาติได
กาวหนาทัดเทียมกับนานาชาติตอไปใหได แตการที่พรรคบํารุงเมืองจะกาวไปสูการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่เสนอมานี้ ก็ตองไดรับการยินยอมและสนับสนุนจากพี่นองประชาชนชาวไทยทุกทาน
ฉะนั้น พรรคบํารุงเมืองจึงขอเสนอนโยบายทั้ง ๑๖ ประการนี้ตอพี่นองปวงชนชาวไทยได
พิจารณาเพื่อจะไดสงเสริม ใหพรรคบํารุงเมืองเปน ผูแทนในการปฏิบัติน โยบายนี้ใ หปรากฏเปน จริง
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เพื่อใหประเทศชาติและปวงชนชาวไทยผานพนวิกฤติการณและสามารถพัฒนาไปสูสังคมที่สมบูรณใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหดํารงอยูสืบไปชั่วนิรันดร
ขอบังคับพรรคบํารุงเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอบังคับพรรคบํารุงเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมผูจัดตั้งพรรคบํารุงเมือง เมื่อวันที่ ๒๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมีมติเปนเอกฉันทกําหนดขอบังคับฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางและหลักเกณฑ
ในการบริหารพรรค และการดําเนิน กิจการทางการเมืองของพรรคใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดขอบังคับพรรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคบํารุงเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ให ใ ช ข อ บั ง คั บ นี้ ตั้ ง แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมือง
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้ เรียกวา “พรรคบํารุงเมือง” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“BAMRUNGMUEANG PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “บม.” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “B.M.P.”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเปนวงกลมสีแดง สีขาว สีน้ําเงิน ภายในมีรูปแผนที่
ประเทศไทยสีเขียว ดานบนมีอักษรภาษาไทยวา “พรรคบํารุงเมือง” และดานลางมีอักษรภาษาอังกฤษวา
“BAMRUNGMUEANG PARTY” ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนสีน้ําเงิน ดังภาพ

(๒) ความหมายภาพ สีแ ดง สี ขาว สี น้ํ าเงิ น หมายถึงสถาบั น หลั กของประเทศ
ซึ่งประชาชนตองใหความสําคัญ แผนที่ประเทศไทยมีสีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณของประเทศ
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ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรคบํารุงเมือง ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๑๒/๗-๙ ถนนพลับพลาไชย
แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๒๔ ๐๐๗๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๐๐๗๖
ขอ ๖ สาขาพรรคบํารุงเมืองที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด ใหเรียกชื่อวา “พรรคบํารุงเมือง
สาขา...” โดยมีชื่อของทองถิ่นนั้นตอทาย
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธิเขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มี สั ญชาติ ไทยโดยกํ าเนิ ด หรื อ มี สั ญชาติ ไทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ ซึ่ งได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปน สมาชิกพรรค ใหยื่น ใบสมัครตามแบบพิม พของพรรคดวยตนเอง
พรอมดวยเอกสารประกอบตามที่ น ายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด และใหคํารับรองวาตนมิไ ด
เปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคนตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรคตอหัวหนาพรรคพิจารณา พรอมดวย
คําคัดคาน (ถามี) เมื่อหัวหนาพรรคอนุมัติเปนสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิไดรับบัตรประจําตัว
สมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน และตองแจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คําคัดคานใหยื่น ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือนายทะเบียนสมาชิกสาขา แลวแตกรณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
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๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไมรับผูใดเปนสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดคาน
หรือไมก็ตาม ใหมหี นังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารมีมติใหออกตามขอ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณ เมื่อไดยื่นใบลาออก
ตอนายทะเบียนสมาชิกพรรค
การสิ้ นสุ ดของสมาชิ กภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ าสมาชิ กผู นั้ นดํ ารงตํ าแหน งเป นสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรค และ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่สังกัดพรรคและมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริห ารพรรคและสมาชิกสภาผู แ ทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใ ห
ลงคะแนนลับ แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติ
คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ
วินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ใหถือวาสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง นับแตวันที่ศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมีลักษณะ
ตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได
ขอ ๑๒ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมื อง ต อ งดํ า เนิ น การรับ สมัค รสมาชิก ใหมี จํ านวนไม นอ ยกว า หา พั น คน ซึ่ งอย างน อ ย
ตอ งประกอบด วย สมาชิ กซึ่ ง มีที่ อ ยู ใ นแตล ะภาคตามบั ญ ชีร ายชื่อ ภาคและจั ง หวัด ที่ น ายทะเบี ย น
พรรคการเมืองกําหนด
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หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สิทธิของสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกจากพรรคใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรู ความสามารถและอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละและพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูมีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค
ศึกษาอยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ญ หาขั ด ข อ งหรื อ ข อ บกพร อ งจนได รั บ การตํ า หนิ จ าก
คณะกรรมการบริหารพรรคและหรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรค
ดวยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ เพื่อความกาวหนาของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบาย
และมติพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิก หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
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หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวสู
การมีบทบาททางการเมือง และเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิกใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว และจั ดกิจกรรมที่เป น ประโยชนเพื่ อสมานสามัค คีระหว างมวลสมาชิ ก
ทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุม ครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพ
ใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยให
ถือวาสมาชิกพรรคเปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่ อเปน การส งเสริ มความรู ความเข าใจทางการเมือ งแกส มาชิก และประชาชน
โดยทั่วไป อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการให
ความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ขอ มูล ขาวสารทางดา นการเมื อง เศรษฐกิ จ
และสังคม เพื่อกระตุนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชน
ของพวกเขายิ่งขึ้น
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(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแ ลรักษาทรัพยากรของทองถิ่น ตลอดจนปลูกฝงสิทธิ
ทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสงเสริม ใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยาง
ตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชมหรือเขาฟงการอภิปราย
หรือบรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกัน
สรางพรรคใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพ เปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทย จึงกําหนด
วินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับ
ตองยึดมั่น ในอุดมการณของพรรคและไมฝาฝน ตอระเบียบ ขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการ
บริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตี
หรือวิพากษวิจารณสมาชิกพรรคดวยกัน หรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหาย
และบอนทําลาย
(๔) สมาชิก พรรค กรรมการบริห ารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไม
ปกปดความผิด และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรคที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค
ทั้งนี้ ตองรีบแจงใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
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(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝน
กฎหมายของรัฐ หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผูปฏิบัติงานของพรรคไมพึงนําความลับของพรรคที่ไดมีม ติไวไปเปดเผยตอ
บุคคลอื่น แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภา สมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว
ขอ ๑๘ เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การจรรโลงระบบพรรคการเมื อ ง และทํ า ให ก ารเมื อ ง
มีคุณธรรม สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรม และอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบาย และขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรน ในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ
และใหความรูความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคี และมีประสิทธิภาพ
ของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศ รี เกียรติยศ ชื่อเสียง และวัฒนธรรมของประเทศชาติ
และมีความรักชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเปน องคกรหลักใน
การบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
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(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ
ขอ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารพรรค ใหดํา เนิน การในที่ประชุม ใหญพรรค
โดยการลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหนาพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผูเปนหัวหนาพรรคตอที่ประชุมใหญ
ตองมีผูรบั รองไมนอยกวายี่สิบคน
(๒) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๓) ให หัว หน าพรรคที่ ได รับ เลื อกตั้ง ใหมเ สนอชื่ อบุ คคลที่ เห็ น สมควรให เป น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหนงตาง ๆ ตอที่ประชุม ใหญ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเหมาะสม และการเสียสละใหกับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญไดกําหนดตาม (๒)
ในกรณี ที่ จํา นวนกึ่ งหนึ่ งดั ง กล า วข า งต น เป น จํา นวนที่ มีเ ศษ ให หั วหน าพรรค
เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให สมาชิ กที่ เข าร วมประชุ มใหญ เป น ผูเ สนอสมาชิก เพื่ อใหที่ ประชุ ม ใหญ
เลือกเปนกรรมการบริหารพรรคในสวนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลื อกคณะกรรมการบริ หารพรรคตาม (๔) พึ งคํ านึ งถึ งการให มีผู แ ทน
จากภาคตาง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารพรรคไมจําเปนตองอยูในที่ประชุมใหญ
ก็ได แตผูเสนอชื่อกับผูรับรอง และผูใชสิทธิการเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคอยูในตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยให ยื่ น ใบลาออกต อ หั ว หน า พรรคหรื อ ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทน
หัวหนาพรรค
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(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) จงใจหรื อเจตนาละเลยการยื่ น บั ญชี แ สดงรายการทรัพ ยสิ น และหนี้ สิน ต อ
ทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญพรรคมีมติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมใหออก
(๖) เมื่อหัวหนาพรรคลาออกหรือขาดจากสมาชิกภาพ ใหถือวาความเปนคณะกรรมการ
บริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ
(๗) ตําแหน ง กรรมการบริหารพรรคว างลงสองในสามของจํ านวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือวาหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหนาพรรคดวย
เมื่อตําแหนง กรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่ เ หมาะสมเข า ทํ า หน า ที่ แ ทนจนกว า จะมี
การเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง ซึ่งตองกระทําภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรค
การเมือง แตถาตําแหนงที่วางลงนั้น เปน ตําแหนง หัวหนาพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๔)
ให ร องหั ว หน า พรรคลํ า ดั บ ต น ทํ า หน า ที่ แ ทน และให มี อํ า นาจเรี ย กประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่น อัน เปน เหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ หรือ
ครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในขางตน ใหหัวหนาพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีท่ีมีเหตุใ หคณะกรรมการบริหารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
บริหารพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม ยกเวนกรรมการบริหารพรรคที่พนจาก
สมาชิกภาพของพรรค
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดํ า เนิ น กิ จ การของพรรคให เ ป น ไปตามนโยบาย ข อ บั ง คั บ และมติ ข อง
ที่ประชุมใหญพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

(๒) ออกกฎ ระเบียบและจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปน ไปตาม
นโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมืองและผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
ใชเกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) คา ใช จา ยเกี่ ยวกับ การเลื อกตั้ง สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรแบบสั ดส ว น
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อแตละบัญชีที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) คาใชจ ายเกี่ ยวกับ การเลือ กตั้ งสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบง เขต
เลือกตั้งใหจัดสรรแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรครายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อใหการดําเนินงานของ
พรรค เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ดานตาง ๆ ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุ น และดู แลทรัพ ยสิน ตา ง ๆ ตลอดจนบริหารการเงิน และทรัพยสิ น
หรือผลประโยชนอื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
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(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรค และ
คณะทํางานเฉพาะกิจ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัดตั้งแผนกตาง ๆ ของพรรคตามสมควร เพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่ หรือลูกจางประจําพรรค หรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใ หกรรมการบริหารพรรค และผูปฏิบัติงานของพรรค
ปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหนาที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไมขัดตอกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ขอ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปน ประธานของคณะกรรมการบริหารพรรค และเปน ผูเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรค และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เป นผู เรี ยกประชุ ม ร วมระหว างคณะกรรมการบริ หารพรรคกั บสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรค และคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจใน
การปฏิบัติการในนามของพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรค หรือ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรค หรือรองหัวหนาพรรคในกิจการ
ที่หัวหนาพรรคมอบหมายใหปฏิบัติ
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(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมรวม
คณะกรรมการบริ หารพรรค คณะที่ ปรึ กษาพรรค และสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรของพรรค และ
ที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิ ก ารพรรคมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ เ ลขาธิ ก ารพรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรคมีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจาย บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน
และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพน
จากตําแหนงของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติท่ปี ระชุมของพรรค และแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขต
เลือกตั้ง และแบบสัดสวนของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิ จ ารณาส ง ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรตามวรรคหนึ่ ง
ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
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(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรค
ขอ ๒๖ ภายในหนึ่งป นับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๗ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
ตามความประสงคของสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหาสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎร
อยูในจังหวัดนั้น ๆ
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูใ นจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาสิบคน โดยจัดทําทะเบียน
สมาชิกไว
(๒) ใหผูแทนสมาชิกผูริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคตอสํานักงานใหญพรรค เพื่อใหคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดสง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปดวย
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไดอนุมัติใ หจังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได ใหมี
หนั ง สื อแจ ง ตอ ตั ว แทนของสาขาพรรคนั้ น เพื่ อ ดํา เนิ น การประชุ ม จั ด ตั้ งสาขาพรรคและเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสาขาพรรคเปนครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคไดประชุมสมาชิกพรรค
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแลว ใหแ จงสํานักงานใหญพรรคทราบ เพื่อใหหัวหนาพรรค
แจ ง ให น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งทราบภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระชุ ม จั ด ตั้ ง สาขาพรรค
เพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค
ดังกลาว ตองมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขารวม
ประชุมไมนอยกวาหาสิบคน
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ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้ งจากสมาชิก ซึ่งมีภูมิ ลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรค
เปนผูดําเนินการ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู ใ นตํ าแหนง คราวละสี่ป แตเ มื่ อพ น จากตํ า แหน ง
ตามวาระแลว มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก
ขอ ๓๒ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสาขาพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ และ
ใหลงคะแนนลับตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามขอ ๓๐
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรก แลวเลือกรองประธานหนึ่งคน และ
กรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะไดรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการสาขาพรรค จะตองมี
ผูรับรองไมนอยกวาสิบคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๓ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
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(๔) จัด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
สภาทองถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรค และเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรค และเปนประธานการประชุม
(ค) เรียกประชุมใหญสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิ ทธิ ยับ ยั้ง มติค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้นเพื่อขอใหมีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจําเปน แตทั้งนี้ ตองไมเกิน
สามวัน ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาว ใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณี ที่มี ค วามจํ า เป น ในการดํา เนิน การทางการเมื อง ใหมี อํ านาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้น และใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
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ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตน
ทําหนาที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับกิจการทั้งปวงของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค และที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมรายรับ - รายจาย
บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุม และกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสั ม พั น ธ ง านของสาขาพรรคตามที่ คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ครบวาระ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

(๒) ตําแหนง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรควางลงสองในสามของกรรมการ
ทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหพนจากตําแหนง หรือมีมติใหยุบสาขาพรรค
เมื่อมีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหประธานสาขาพรรค
มีอํานาจเรียกประชุมใหญสาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสาขาพรรคเปน ผู
ปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ขอ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ตองคุมขังโดยหมายศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ ๓๗ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของ
สาขานั้นเขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญได
ใหมอบหมายใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมารวมประชุมใหญของ
พรรคแทนก็ได
ขอ ๓๘ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล ว หากต อ มาภายหลั ง มี ส าขา
พรรคการเมืองไมครบ ตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรค
ขอ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง สวนการประชุมใหญวิสามัญอาจมีไดเมื่อสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิก ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมือง มีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริ หารพรรคการเมื อ งไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ งของจํ านวนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๒ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใ หถือเสียงขางมากของสมาชิกที่ม าประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๓ ใหหัวหนาพรรคเป น ประธานในที่ประชุมใหญ ถา หัวหน าพรรคไมมาประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตน ทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมา ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับถัดมาทําหนาที่แ ทน ถารองหัวหนาพรรคไมอยูใ นที่ประชุม ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองเลขาธิการพรรค
หรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี ทําหนาที่แทน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรค
การเมื อง รองเลขาธิ การพรรคการเมือง เหรั ญญิ กพรรคการเมือง นายทะเบี ยนสมาชิ กพรรคการเมื อง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลื อกตั้ งคณะกรรมการคั ดเลือกผูส มัครรับ เลื อกตั้ งของพรรคการเมือ ง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตยใน
พรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรค
การเมืองไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๕ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญทุกคราว ใหหัวหนาพรรคแจงกําหนดการประชุม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาอยางนอยเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระ
การประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๖ ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารพรรคอย า งน อยสองเดื อ นตอ ครั้ ง และ
หัวหนาพรรคเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน
หรือตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
ทั้งหมด รวมกันขอใหเปดการประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษ จะตองมีวาระหรือประเด็นที่
จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ขอ ๔๗ การประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูใ นขณะนั้น จึงจะเปน องคประชุม
ใหหัวหนาพรรคเปน ประธานที่ประชุม ถาหัวหนาพรรคไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ด
ก็ใ หรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน ประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรค
เปน เลขานุ การในที่ประชุม แตถ าเลขาธิการพรรคไมม าประชุมหรื อไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ก็ใ ห
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๘ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคการเมื อ ง
อยางนอยปละหนึ่งครั้งกอนการประชุมใหญประจําปของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ไม วาจะเปน การเลือ กตั้งทั่วไปหรือเปน การเลือกตั้ งแทนตําแหนงที่วา ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต องจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อ ใหค วามเห็ น ชอบใน
การเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
พรรคการเมืองทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของ
สาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๕๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๑ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุม ใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมม าหรือไมอยู
ในที่ป ระชุ ม ใหคณะกรรมการสาขาพรรคที่ม าประชุม เลือ กกรรมการคนใดคนหนึ่งเป นประธาน
ที่ประชุม และใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ขอ ๕๒ กิจการดังตอไปนี้ ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค หรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคทุ ก คราว ให ป ระธานสาขาพรรค
แจงกําหนดการประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุม และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๔ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือน และประธาน
สาขาพรรคเปนผูกําหนด วัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปน หรือตามคํารองขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํ านวนเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง รวมกัน ขอให เป ดประชุ ม เป น พิเ ศษ ในการขอ
ใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๕ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม โดยให
ประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมสาขาพรรคนั้น ถาประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่
ประธานได ก็ ใ ห ร องประธานสาขาพรรคทํ าหนา ที่แ ทน และใหเ ลขานุก ารสาขาพรรคทํา หน า ที่
เปน เลขานุการในที่ประชุม แต ถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุมหรื อไม อาจปฏิบั ติหน าที่ไ ด
ก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงิน ทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๕๗ ให ค ณะกรรมการบริ หารพรรคมี หน า ที่ รับ ผิ ดชอบเกี่ ย วกับ การบริ หารการเงิ น
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคและสาขาพรรค ตลอดจนจัดใหมี
การทําบัญชีถูกตองตามความเปนจริง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรค ใหประธานสาขาพรรคจัดใหมีการทําบัญชีของสาขาพรรค
และรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคเพื่อแสดงรวมไวในบัญชีของพรรค
ขอ ๕๘ บัญชีของพรรค และบัญชีของสาขาพรรค ประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชี ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวน
บัญชีตาม (๑) และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตรายการนั้น
เกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคและการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคและการบริจาคแกพรรค
ขอ ๕๙ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียม และคาบํารุงพรรค
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ าก
การบริจาคแกพรรค
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ขอ ๖๐ สมาชิกพรรคอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและจะเก็บ
เมื่อใดนั้น ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๑ การบริ จ าคแก พ รรคให เ ป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรค
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๒ การกล าวหาสมาชิก พรรคคนใดวา ไดก ระทํ าหรือ ละเวน การกระทํา อัน ควรแก
การลงโทษ ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรค มีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๓ เมื่ อได รั บหนั งสื อตามข อ ๖๒ แล ว ให หั วหน าพรรคมอบอํ านาจให กรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูล
หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูล ใหเสนอขอกลาวหานั้น
พรอมทั้งรายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกิน กวาหาคนเปน กรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอหัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๔ ในการพิจารณาขอกลาวหาสมาชิก ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ให หั ว หน า พรรคเสนอต อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ถือเปนอันสิ้นสุดลง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

ขอ ๖๖ การพนจากสมาชิกพรรค กรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๕ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคทาย
หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรค และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๘ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๙ พรรคมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขใหมั่น คงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะชวยกัน ดํารงรักษาพรรค
ใหดํารงอยูคูปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เวนแตสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ขอ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรคให เปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๗๑ ในกรณีที่พรรคตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือภายหลังจาก
การชําระบัญชีแลวตกเปนของสภากาชาดไทย
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคบํารุงเมือง
คณะกรรมการบริหารพรรคบํารุงเมือง จํานวนทั้งสิ้น ๙ คน คือ
๑. นายสุวรรณ ประมูลชัย
หัวหนาพรรค
๒. นายชมัด บุรุษานนท
รองหัวหนาพรรค

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๙๔ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓. นางมะลิ เอกอริยะกุล
๔. นางนฤมล เลี้ยงรักษา
๕. นายทวีวัฒน หยดยอย
๖. นางวิภาดา ประมูลชัย
๗. นายพิทยาธร ปทมานนท
๘. นายสมัย พิมพทอง
๙. นายอลงกรณ สุวรรณโพธิศรี
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

เลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
รองเลขาธิการพรรค
เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายะเบียนพรรคการเมือง

