เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๙ ง

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬา
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศ
นายทะเบีย นพรรคการเมือ ง เรื่ อง ตอบรับ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบั ง คั บ พรรค และ
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬา ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตอมาไดมีประกาศ เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคพลังคนกีฬา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ และเรือ่ ง ตอบรับการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ กรณี นายวนัสธนา สัจจกุล
ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคพลังคนกีฬา และสมาชิกพรรคพลังคนกีฬา และนายกฤษฎิ์ พรหมทอง
ขอลาออกจากตําแหนง รองหัวหนาพรรคพลังคนกีฬา ทําใหคณะกรรมการบริห ารพรรคพลังคนกีฬา
พนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอบังคับพรรค นั้น
บัดนี้ พรรคพลังคนกีฬาไดแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปพรรคพลังคนกีฬา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติดังนี้
๑. ยกเลิกนโยบายพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ทั้งฉบับ และใหใชนโยบายพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๖ แทน ดังนี้
นโยบายพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยความเห็ น ชอบของรั ก ษาการคณะกรรมการบริ ห ารพรรคพลั ง คนกี ฬ า ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญของ
พรรคพลั ง คนกี ฬ า ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วัน ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๕๖ ไดมี ม ติ ให ย กเลิ ก นโยบาย
พรรคพลั ง คนกี ฬ า พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔) และให ใ ช น โยบาย
พรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๖ แทน ดังตอไปนี้
๑. ดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ มุงปลูกฝงการมีน้ําใจนักกีฬาทางการเมือง
๑.๒ สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองแกประชาชนทุกระดับและทุกกลุม
๑.๓ เนนการสรางจิตสํานึกสาธารณะมุงสูสังคมประชาธิปไตยชุมชนและการเมืองภาคพลเมือง
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๑.๔ เปดพื้นที่ทางความคิดในเชิงสรางสรรคใหกับกลุมในการบริหารการพัฒนาแบบมีสวนรวม
๑.๕ เปดโอกาสใหผูมีความสามารถจากทุกภาคสวนเขามาบริหารประเทศในตําแหนงรัฐมนตรี
๑.๖ เสริมสรางความเขมแข็งจากชุมชนทองถิ่นสูการจัดการตนเองผานนโยบายสาธารณะ
๒. ดานเศรษฐกิจ
๒.๑ สงเสริมการพัฒนาที่กอเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ
๒.๒ สงเสริมการเพิ่มและกระจายรายไดของทุกกลุมทางสังคมอยางเปนธรรมและทั่วถึง
๒.๓ เนนนโยบายการสรางรายไดในภาพรวมโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และสงเสริม
การทองเที่ยวการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสะดวกปลอดภัย
๓. ดานสาธารณสุข กีฬา และสุขภาพ
๓.๑ ปฏิรูประบบสุขภาพเปนระบบที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมเปนเจาของและชวยกันทําอยาง
เปนรูปธรรม
๓.๒ สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกายในชุมชนทุกรูปแบบ
๓.๓ มุงสงเสริมสังคมสูสังคมแหงการมีสุขภาพดีทั่วหนา กอเกิดสุขภาวะทางกายใจสังคม
และปญญา
๔. ดานการศึกษา
๔.๑ เนนการสงเสริมการสรางสังคมสูสังคมแหงการเรียนรูและเปนการศึกษาตลอดชีวิต
๔.๒ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนใหสามารถรูทันและแขงขันกับกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
๔.๓ เนนหลักสูตรที่หลอหลอมเด็กเยาวชนใหเกิดคานิยมและทัศนคติที่รักชาติ และเกิด
สํานึกความเปนพลเมือง
๕. ดานสังคม และสวัสดิการสังคม
๕.๑ เนนการสรางสังคมสูสังคมอบอุน สมานฉันทและเปนสังคมที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
กอเกิดความสุขรวมกันของคนในสังคม และเปนสังคมที่คนไทยไมทอดทิ้งกัน
๕.๒ การสรางสังคมสวัสดิการที่คนในสังคมสรางระบบดูแลกันและกัน และเกิดความรูสึก
เปนหุนสวนทางสังคมรวมกันทั้งรัฐ ธุรกิจ และชุมชน กอเกิดการอยูดีกินดีของสังคมรวมกัน
๕.๓ มุงแกปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง
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๕.๔ เนนการสรางความเปนธรรมทางสังคมและลดปญหาความเหลื่อมล้ําตาง ๆ
๕.๕ เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความสุข ทุกกลุม
เพศวัยทางสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
๕.๖ การหนุนสรางกลไกทางสังคมที่มีประสิทธิภาพในการดูแลเฝาระวัง และพัฒนาเด็ก
เยาวชนใหมีทัศนคติในการเติบโตอยางมีความพรอม
๖. ดานสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
๖.๑ รณรงค การสร างจิต สํ านึ กในการอนุรัก ษดู แ ลทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม
จากทุกภาคสวน ในสังคม
๖.๒ สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดคุมคา
๖.๓ สงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรสีเขียว
๖.๔ เนนการจัดการที่ดินอยางทั่วถึงและเปนธรรม
๒. เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
ขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖)
โดยความเห็ น ชอบของรั ก ษาการคณะกรรมการบริ ห ารพรรคพลั ง คนกี ฬ า ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป
ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๖ ของพรรคพลัง คนกีฬา เมื่อวัน ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติใหเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๖)”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคนี้นับตั้งแตวันที่รับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๒๓ (๔) (ก) ของขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๓ (๔) (ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหจัดสรรเปนจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชี
รายชื่อที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
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ขอ ๔ ใหยกเลิกความในชื่อหมวด ๘ ของขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ และให
ใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๘ หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสง เขารับ เลือกตั้ง เปน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๒๕ ของขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๕ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญ ชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเป น ความรับ ผิด ชอบรว มกัน ของคณะกรรมการบริห าร
พรรคการเมือง และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๔๘ ของขอบังคับพรรคพลังคนกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละ
หนึ่ ง ครั้ ง ก อ นการประชุ ม ใหญ ป ระจํ า ป ข องพรรคการเมื อ ง และในกรณี ที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองตองจัด
ใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปน
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองแบบแบงเขตเลือกตัง้ และแบบบัญชีรายชื่อ
ที่อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น”
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬาชุดใหม จํานวน ๑๔ คน ไดแก
๓.๑ นายวิรุณ เกิดชูสกุล
หัวหนาพรรค
๓.๒ นายสมบุญ ธกูลสวัสดิ์
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๑
๓.๓ นายเจริญฉัตร สมประสงค
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๒
๓.๔ นายภูธน เพชรพิฆาฏ
เลขาธิการพรรค
๓.๕ นางสาวนัฐธิดา เกียรติ์ชัยสิริพร
รองเลขาธิการพรรค
๓.๖ นายณัฐธิญา ฉันทิกุล
เหรัญญิกพรรค
๓.๗ นายระบิน บุญธรรม
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๓.๘ นางสาวสุนีย ไชยธวัช
โฆษกพรรค
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๓.๙ นางสาวธัญลักษณ ไพเมือง
กรรมการบริหารพรรค
๓.๑๐ นายวีระศักดิ์ นิยม
กรรมการบริหารพรรค
๓.๑๑ นายอธิวัฒน พัชรปรีชาพัฒน
กรรมการบริหารพรรค
๓.๑๒ นางภันณี ธกูลสวัสดิ์
กรรมการบริหารพรรค
๓.๑๓ นายเฉลิมศักดิ์ เอกสุธานี
กรรมการบริหารพรรค
๓.๑๔ นายสาโรช นามมงคล
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบให
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังคนกีฬา
ดังกลาวขางตนแลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

