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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
และขอบังคับพรรคพลังทองถิ่นไท
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศ เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารพรรคทองถิ่นไทย ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทําใหพรรคทองถิ่นไทยมีคณะกรรมการบริหารพรรค
จํานวน ๙ คน นั้น
บัดนี้ พรรคทองถิ่นไทยไดแจงการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคทองถิ่นไทย
ตอนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณี ที่ประชุมใหญวิสามัญพรรคทองถิ่นไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติใหยกเลิกนโยบายพรรคทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชนโยบาย
พรรคพลังทองถิ่นไท พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหม และแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายพรรคพลังทองถิน่ ไท พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. นโยบายดานการปกครอง
๑.๑ สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
๑.๒ กระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นภายใตแนวทางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง
๑.๓ จัดตั้งกระทรวงพัฒนาชุมชนทองถิ่นเพื่อเพิ่มความสามารถดานการกระจายอํานาจ
๑.๔ ยกระดับคุณภาพและสวัสดิการใหกับขาราชการทองถิ่นใหมีศักดิ์ศรีเทียบเทาขาราชการพลเรือน
๑.๕ ยกระดับผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีศักดิ์และศรีเทียบเคียงสมาชิกรัฐสภา
๑.๖ สงเสริมความเสมอภาคในการนับถือศาสนาที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางพลเมืองที่มีคุณภาพ
๒. นโยบายดานการจัดการชุมชนทองถิ่น
๒.๑ จัดตั้งจังหวัดตนแบบ “จังหวัดจัดการตนเอง”
๒.๒ จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชุมชนทองถิ่น
- กองทุนสวัสดิการเกิด แก เจ็บ ตาย
- กองทุนภัยพิบัติชุมชนทองถิ่น
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- กองทุนพัฒนาทักษะการศึกษาและฝมือแรงงาน
- กองทุนประกันราคาและประกันความเสียหายผลผลิตทางการเกษตร
- กองทุนพัฒนาที่อยูอาศัย
- กองทุนพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน
๒.๓ ประกันรายไดองคกรปกครองทองถิ่นขั้นต่ํา 25 ลานบาท และจัดสรรรายไดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรอยละ 35% ของรายไดรัฐ
๒.๔ ยกระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีหนาที่จัดทําแนวทาง พัฒนายุทธศาสตรจังหวัดแทน
ราชการภูมิภาคเพื่อสรางความยั่งยืนชุมชนทองถิ่น
๓. นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคม
๓.๑ สงเสริมการลงทุนใหกับชุมชนทองถิ่นโดยเนนเปาหมายการพัฒนาแหลงอาหารของชาติ
๓.๒ พัฒนาฝมือแรงงาน ยกระดับการจางงานใหกับชุมชนทองถิ่น
๓.๓ กระจายการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง สูทองถิ่น เพื่อใหเกิดการจางงานและ
การผลิตที่ตองใชวัตถุดิบจากชุมชนทองถิ่น
๓.๔ จัดตั้งกองทุนประกันราคาและประกันความเสียหายภาคเกษตรโดยใหชมุ ชนทองถิ่นจัดการตนเอง
๔. นโยบายดานการศึกษา
๔.๑ สงเสริมการพัฒนาการศึกษาที่มีความเสมอภาค
๔.๒ สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง โดยใหประชาชนสามารถเรียนจบระดับ
ปริญญาตรีที่ชุมชนทองถิ่น
๔.๓ จัดตั้งศูนยพัฒนาทักษะการศึกษาชุมชนทองถิ่นเพื่อลดรายจายครัวเรือน
๔.๔ จัดระบบการศึกษาโดยเนนเรียนจบมีงานทํา เพื่อลดปญหาคนวางงาน
๕. นโยบายดานการจัดการสุขภาพ
๕.๑ จัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชนทองถิ่น
๕.๒ จัดใหมีแพทยและศูนยบริการสุขภาพใหครอบคลุมทุกชุมชนทองถิ่น
๕.๓ สงเสริมความรูประชาชนดานสุขภาพเพื่อลดปญหารายจายครัวเรือน
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ขอบังคับพรรคพลังทองถิ่นไท พ.ศ. ๒๕๕๕
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนการแกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารพรรคโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญวิสามัญประจําป
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมมีมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับพรรคทองถิ่นไทย
ดังตอไปนี้
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบัง คับ นี้เรียกว า “ขอบังคับ พรรคพลังทองถิ่น ไท พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไ ขเพิ่ม เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้แทนตั้งแต วันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอ ๓ ของขอบังคับพรรคทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชขอความ
ดังตอไปนี้
“ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชบังคับนี้เรียกวา พรรคพลังทองถิ่นไท ชื่อยอภาษาไทย พทถท
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา PALANG THONG THIN THAI ชื่อยอภาษาอังกฤษ PTTT
ขอ ๔ ใหยกเลิก ขอ ๔ ของขอบังคับพรรคทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชขอความ
ดังตอไปนี้
“ขอ ๔ ภาพเครื่องหมายพรรคและวัตถุประสงค
พรรคพลังทองถิ่นไท ใชภาพเครื่องหมายพรรคเปนรูปแผนทีป่ ระเทศไทย มีตัวอักษรไทยตัวหนา
สีน้ําเงิน ความวา พรรคพลังทองถิ่นไท อยูดานบนเหนือแผนที่ ภายในแผนที่ประเทศไทยเปนแถบสีแดง
แถบสีขาว แถบสีน้ําเงิน แถบสีขาว และแถบสีแดงคาดสลับกัน ดานลางของแผนที่ เปนรูปรวงขาวสีเขียว
อยูสองดาน โดยรูปรวงขาวหงายขึ้น
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โดยมีคําอธิบายภาพเครื่องหมายพรรค ดังนี้
“ความสามัคคีของทองถิ่นและประชาชนในการนําพาประเทศไปสูความกาวหนาในรูปแบบการพัฒนา
อยางยั่งยืน”
ขอ ๕ ใหยกเลิก ขอ ๕ ของขอบังคับพรรคทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชขอความ
ดังตอไปนี้
“ขอ ๕ สํานักงานใหญพรรค ตั้งอยูบานเลขที่ ๖๖ หมูที่ ๖ ตําบลบานหมอ อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย ๗๖๐๐๐”
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไดเห็นชอบใหตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคพลังทองถิ่นไท ดังกลาวขางตนแลว ตามมาตรา ๔๑
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขคั คานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

