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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค
และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีป ระกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ ลงวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ นั้น
บั ด นี้ พรรคพลั ง สหกรณ ไ ด แ จ ง การเปลี่ ย นแปลงต อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง กรณี
ที่ประชุมใหญสามัญพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ไดมีมติ ดังนี้
๑. ยกเลิกนโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และนโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖) และให ใ ช น โยบายพรรคพลั ง สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖) ดังนี้
นโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคพลัง สหกรณ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญสามัญพรรค พลังสหกรณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ไดมีมติ
ยกเลิ ก นโยบายพรรคพลั ง สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และนโยบายพรรคพลั ง สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยให ใ ช น โยบายพรรค พลั ง สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖) ดังนี้
นโยบายพรรคพลังสหกรณ
เปน พรรคการเมืองที่มุง เนนใหคนไทยทั้ง ชาติใชวิถีชีวิตแบบ “วิถีสหกรณ” เพื่อพัฒนาคน
พัฒนาบานเมือง และพัฒนาประเทศ ใหคนไทยทั้งชาติมีความผาสุก ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
ขจัด ความแตกแยกของสังคม ประเทศชาติมีความเขม แข็งสูสากลโลกโดยถาวร โดยมีนโยบายหลัก
๕ ดาน คือ
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๑. นโยบายดานเศรษฐกิจ
สรางโอกาสและความเขมแข็งดานอาชีพแกเกษตรกรผูใชแรงงาน ขาราชการ พนักงานของรัฐ
ผูประกอบการทุกสาขาอาชีพ ใหใชวิถีสหกรณเพื่อการดํารงชีพ สงเสริมการรวมตัวในรูปแบบสหกรณ
พรอมพัฒนาอาชีพแบบรวมกัน เขาสูแหลงทุน เพิ่มมูลคาการผลิตและเครือขาย โดยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐทุกรูปแบบ ลดชองวางของรายไดและการครองชีพ กาวสูเศรษฐกิจสากลเชื่อมโยงมิตรประเทศไทย
โดยเขมแข็ง เชน ลดตนทุนการประกอบอาชีพทุกสาขา สรางสวัสดิการทุกรูปแบบ พัฒนาเครือขาย
ธุรกิจการสหกรณรวมภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูง ทั้ง ในและตางประเทศใชวิธีการสหกรณเขาไปเปน
รูปแบบของธุรกิจ เชิงคุณธรรม และเศรษฐกิจพอเพียงเปนตน
๒. นโยบายดานการศึกษา
พรรคพลั ง สหกรณ ต ระหนั กว า มนุ ษย ทุ ก คนมี คุ ณค า เท า เทีย มกัน การศึก ษาพื้น ฐาน
แบบปูรากฐานของความคิดเชิงจริยธรรม คุณธรรม ปลูกฝงจิตใจดานวิถีชีวิตแบบสหกรณจะถูกกําหนด
ใหมีขึ้นในทุกระดับ การศึกษา ทุกชุม ชนและสังคม โดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มากกวา
การเรียนรูเพียงเชิงทฤษฏี การศึกษาอบรมความรูเชิงอาชีพใหเกิดทักษะอยางมีคุณคาเพื่อรองรับการงาน
ในทุกๆ อาชีพสนองตอบการพัฒนาประเทศชาติโดยจะใหการอุดหนุนสอดคลองกับการดํารงชีพและ
การงานจริงภายหลังการศึกษาโดยทันที
๓. นโยบายดานสังคม
พรรคพลังสหกรณจะมุงมั่นพัฒนาสังคมใหชุมชนมีความรักความปรองดอง และมีความเขมแข็ง
นับแต ฐานรากของครอบครัว สงเสริมใหประชาชนรูจักคุณคาของการชวยเหลือตนเอง และการชวยเหลือกัน
จะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งระดับตําบล อําเภอและจังหวัด จัดตั้งสหกรณขึ้น เพื่อปรับ
ความรวมมือดานสวัสดิการ ดานสังคม และเสริมสรางเวทีประชาธิปไตยตั้งแตฐานรากขึ้นอยางแทจริง
สังคมสวัสดิการจะเปนรูปแบบของชุมชนในทุกๆ ระดับ โดยนําวิธีและหลักการสหกรณไปใชในการจัดการ
อยางเปนรูป ธรรม เชน การสุข อนามัย ที่อยูอาศัย การทํากินแปลงรวม การฌาปนกิจสงเคราะห
โดยการดึงกําไรสวนตางคืนกลับมาสูสังคมอยางเปนธรรม
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๔. นโยบายดานการเมือง
๔.๑ พรรคพลั ง สหกรณ มี น โยบายรั ก ษาไวซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๔.๒ พรรคพลั ง สหกรณ จะดํ า เนิ น การพั ฒ นาการเมื อ งของประเทศไทยให เ ข ม แข็ ง
โดยการพัฒ นาสถาบัน รั ฐ สภา สถาบั น ตุล าการ สถาบั น การเมือ งแบบประชาธิป ไตย ดูแ ลควบคุ ม
ใหการบริหารประเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดการเหลื่อมล้ํา ทุจริตคดโกง โดยจะคุมครอง
ความดีงาม ความมั่นคง ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
๕. นโยบายดานสหกรณ
จากนโยบาย ด า นเศรษฐกิ จ ด า นสั ง คม ด า นการเมื อ ง และด า นการศึ ก ษา ของ
พรรคพลังสหกรณ พรรคจะมุงมั่นพัฒนากิจการสหกรณของประเทศให
๕.๑ ครอบคลุมและเกิดประโยชนแกประชาชนคนไทย ทุกคนทุกอาชีพ โดยรวมมือกับ
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพทั้งในและตางประเทศ
๕.๒ พัฒ นารูป แบบและประเภทของสหกรณใหสอดรับ กับ กลุม อาชีพและกลุม สังคม
โดยการพัฒนาแกกฎหมายกับการขับเคลื่อนในทุก ๆ รูปแบบ
๕.๓ จะตราและออกกฎหมายให ค วามคุ ม ครองอุ ด หนุ น และให ค วามช ว ยเหลื อ แก
ผูทําธุรกรรม ผูลงทุนกับสหกรณ เพื่อสงเสริมปลูกฝงความเขมแข็งแกสหกรณและเศรษฐกิจวิถีสหกรณ
๕.๔ จะปรับ ปรุง แกไ ขพระราชบัญ ญัติกฎหมายสหกรณ ใหครอบคลุม ตามประเภท
และธุรกรรมเฉพาะทางดานตางๆ ของสหกรณใหเกิดความคลองตัว สงเสริม ขยายโอกาสการลงทุน
ของสหกรณในกิจการของรัฐ กิจการสวัสดิการชุมชน กิจการระหวางสหกรณกับภาคเอกชน ทั้งภายใน
และนอกประเทศ สาธารณะ หรือการลงทุนรวมกันระหวางสหกรณตอสหกรณ
๕.๕ จะออกกฎหมายและขับ เคลื่อนใหมีการพัฒ นาปรับปรุงสว นราชการที่ทําหนาที่
ตรวจสอบ สงเสริมพัฒนาสหกรณ เชน แยกหนาที่นายทะเบียนออกจากหนาที่สงเสริมพัฒนา พัฒนา
ตรวจสอบให เ ป น ตรวจสอบเพื่ อ ความเข ม แข็ ง พร อ มทั้ ง พั ฒ นาให ก ระบวนการสหกรณ ร วมตั ว กั น
เพื่อการตรวจสอบการพัฒนาการสงเสริมชวยเหลือระหวางกันอยางเขมแข็งในอนาคตตอไป
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๒. เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
ขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖)
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญสามัญของพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ไดมีมติ
เปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
ขอ ๑ ขอ บั ง คั บ นี้เ รี ย กว า “ข อ บั ง คับ พรรคพลั ง สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖)
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับพรรคนี้ นับตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับพรรคเปนตนไป
ขอ ๓ เพิ่มเติมขอความในขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๒๒ โดยใหเพิ่มเติม
ขอความตอทายดังนี้
“และในกรณีตําแหนงหัวหนาพรรควางลงตาม (๒) และ (๖) ใหรองหัวหนาพรรค
ลําดับตน ทําหนาที่แทนและใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหมภายใน
สี่สิบหาวัน”
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๔๒ โดยใหใช
ขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔๒ ในการประชุมใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๑ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึง จะเป น องคป ระชุม การลงมติใ ห ถือ เสีย งขา งมากของสมาชิ ก ที่ม าประชุม ในกรณี ที่มี เ สีย งเท า กั น
ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด”
ขอ ๕ ใหยกเลิกขอความในขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๔๔ โดยใหใช
ขอความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔๔ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
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(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบป
ที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขา
พรรคการเมืองไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง การลงมติ
เลือกบุคคลตามขอ ๔๔ (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ”
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณชุดใหม จํานวน ๑๗ คน ดังนี้
(๑) วาที่รอยตรี ทวีป ยอดเศรณี

หัวหนาพรรค

(๒) นายสมเกียรติ อมตะธงไชย

รองหัวหนาพรรค

(๓) นายตรีวิชัย กอสี

รองหัวหนาพรรค

(๔) นายสมคิด พรหมเจริญ

รองหัวหนาพรรค

(๕) นายวิทยา รักษาทิพย

รองหัวหนาพรรค

(๖) นายสมเกียรติ โสภณพงศพิพัฒน

รองหัวหนาพรรค

(๗) นายทนงศักดิ์ กุลชูศักดิ์

รองหัวหนาพรรค

(๘) นายอดิศักดิ์ ฟกแฟง

เลขาธิการพรรค

(๙) นางปอรญา ยศมา

รองเลขาธิการพรรค

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๓ ง

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

(๑๐) นางสาวรัตติกา มัสกุล
เหรัญญิกพรรค
(๑๑) นายประดิฐชพัฒน หนูสาย
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๑๒) นายทวิรวัฒน บัวขาว
โฆษกพรรค
(๑๓) นายนพรัต ลําเนาครุฑ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นายวิศาล จันทรทิพย
กรรมการบริหารพรรค
(๑๕) นายธงชัย ทองอวม
กรรมการบริหารพรรค
(๑๖) นายมานัส บัวทอง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๗) นายวีรพงษ มุกดา
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบใหตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณดังกลาว
ขางตนแลว ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

