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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจงการจัดตั้งพรรครักทองถิน่ ไทย
ดวยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับจดแจง
การจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรครักทองถิ่นไทย ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว ใ นทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๓/๒๕๕๗ ตั้ง แตวัน ที่
๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีร ายละเอีย ดเกี่ ยวกับ นโยบายพรรคการเมือ ง ข อ บัง คับ พรรคการเมื อ ง
และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรครักทองถิ่นไทย ดังนี้
นโยบายพรรครักทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
พรรครักทองถิ่นไทย มีสโลแกนพรรคคือ “ใจถึงกัน สายสัมพันธมั่นคง” มีนโยบายพรรคคือ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ธํารงไวซึ่งความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตยของชาติ มุงสรางความสามัคคีของคนในชาติ พัฒนาใหเกิดความมั่นคงกาวหนา
ทางดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ มุงมั่นในอุดมการณการกระจายอํานาจในการปกครองสูทองถิ่น
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
สงเสริมการขุดสระน้ําในนาขาวและปรับพื้นที่ทางการเกษตรทุกพื้นที่ เพิ่มคาปวยการของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท และสรางความสัมพันธที่ดีกับนานาประเทศ
โดยมีแนวนโยบายดานตาง ๆ ดังนี้
๑. นโยบายดานการเมืองการปกครอง
๑.๑ ธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ พรรครักทองถิ่นไทย จะพิทักษรักษา และเทิดทูนไว
ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนยึดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๒ ยึดถือรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเปนธรรม พรรครักทองถิ่นไทย
ตระหนักวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงมุงมั่นที่จะใหมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาบทบัญญัติแหงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ
ดว ยการสรางกลไกของกฎหมายใหมีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
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สังคม และการเมือง สามารถตอบสนองตอความตองการของทุกคนในสังคมไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
และสงเสริมการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมใหมีความรวดเร็ว เสมอภาคและเทาเทียมกันระหวางรัฐและเอกชน
ตลอดจนมุงมั่นที่จะสงเสริมใหคนในสังคมเคารพซึ่งสิทธิและหนาที่ระหวางกัน และจะรักษาไวซึ่งความยุติธรรม
ในการบังคับใชกฎหมาย
๑.๓ เสริมสรางโอกาสประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง พรรครักทองถิ่นไทย เล็งเห็นวา
ประชาธิปไตยอันแทจริงยอมตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน จึงมุงมั่นที่จะเสริมสรางโอกาส
ของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระดับ ชุม ชน หมูบาน และทองถิ่น ซึ่งเปน หนว ย
การปกครองรากฐานของประเทศ ให มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมและกระบวนการทางการเมื อ งและ
การปกครองไดอยางเปน อิสระ ทั้ง นี้ เพื่อกอใหเกิดสํานึกประชาธิปไตยในระดับชุม ชน และนําไปสู
การเกิดของประชาสังคมอยางแทจริง
๑.๔ กระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น พรรครักทองถิ่นไทย ถือวา การกระจายอํานาจการบริหาร
การปกครอง และการคลังไปสูทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุงมั่นที่จะกระจายอํานาจรัฐ
สูทองถิ่น เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู และกระบวนการตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นเองอันจะนํามา
ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนสารสนเทศพื้นฐานในทองถิ่นอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้จะใหการสนับสนุนจังหวัดที่มีความพรอมไปสูการเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยยึดหลักตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก สงเสริมและ
สนั บ สนุ น แนวทางจั ง หวัด จั ด การตนเอง ให เป น ไปตามเจตนารมณ ของคนทอ งถิ่ น โดยคนท อ งถิ่ น
เพื่อคนทองถิ่น ผลักดันงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับตามที่รัฐธรรมนูญกํา หนด
และขยายฐานภาษีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตามหลักภาษีเกิดที่ทองถิ่นตองพัฒนาทองถิ่น ขจัดปญหาหรืออุปสรรค
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การกํากับดูแลจะตองเปนการกํากับหลังการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความเปนอิสระในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักการปกครองตนเอง
อยางแทจริง
๑.๕ ปฏิรูปและพัฒนาองคกรทางการเมืองใหเขมแข็ง พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่นที่จะสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิรูปการเมืองที่จะนําไปสูการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบันสําคัญ
ตลอดจนส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สภาพั ฒ นาการเมื อ งให มี ค วามเข ม แข็ ง เพื่ อ ตอบสนองเจตนารมณ
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ทางการเมืองของประชาชน และจะสงเสริม เสรีภาพของประชาชนในการรวมกัน เปนกลุม หมูคณะ
หรือองคกรตาง ๆ เพื่อรักษาไวซึ่งผลประโยชนของกลุมโดยคํานึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวม
๑.๖ บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่นที่จะผลักดัน
การบริหารราชการแผนดิน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาทั้ง ทางดานสัง คม เศรษฐกิจ และความมั่น คง
ของประเทศอยางยั่งยืน โดยจะนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน และคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศชาติเปนหลัก ทั้งนี้ จะรณรงคการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหมีสํานึกของการเปนผูใหบริการ
และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะสงเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการ และความมั่นคงในการปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการสงเสริมใหมีกระบวนการทํางานที่รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดโดยประชาชน
ตลอดจนการจั ด ให มี ศู น ย บ ริห ารราชการแบบครบวงจร ในพื้ น ที่พิ เศษเพื่ อ ให ก ารบริห ารราชการ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ รักษาเสถียรภาพการเงิน พรรครักทองถิ่นไทย เชื่อมั่นในการดูแลรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน อย างใกล ชิด เพื่อ ใหการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจเป น ไปอย างยั่ง ยื น สร างความเชื่อมั่ น
ในระบบเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นทั้งภายในและตางประเทศ ใหความสําคัญตอการใชมาตรการทางการเงิน
ทั้ ง ในด า นเสถี ย รภาพของระดั บ ราคาและเสถี ย รภาพของฐานะการเงิ น ของประเทศ ควบคู กั บ
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมและในทิศทางที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจสังคม
ของแตละทองถิ่น
๒.๒ รักษาวินัยการคลัง พรรครักทองถิ่นไทย ตระหนักวา การรักษาเสถียรภาพทางการคลัง
และการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีพันธกิจหลัก เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แกประชาชนโดยรวมของประเทศอยางเทาเทียมกัน จึงมุงมั่นใหความสําคัญตอการรักษาวินัยทางการคลัง
เพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อมุงสรางโอกาสและความเปน ธรรมทางเศรษฐกิจ
ใหเกิดขึ้นในสังคม โดยจะเนนดําเนินมาตรการการคลังเพื่อกระจายรายได กระจายโอกาส และกระจายอํานาจ
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พยากรและการคลั ง ไปสู ทอ งถิ่ น และชุ ม ชน อั น จะนํ า มาซึ่ ง ความเข ม แข็ ง
ใหแกเศรษฐกิจชุมชน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒.๓ ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม พรรครักทองถิ่นไทย ใหความสําคัญตอการปรับปรุง
โครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศ ดวยการพัฒนาระบบโลจิสติกสและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต สรางมูลคาเพิ่มและลดตนทุนการผลิต อํานวยความสะดวกทางการคา ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม
และขยายตลาดในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ดวยการพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหตรงตอตลาดแรงงานอุตสาหกรรม แกไขกฎระเบียบและปญหาที่มีอยูในปจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ
สรางตราสัญลักษณของไทย รวมทั้ง ปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนใหจูงใจทั้งนักลงทุนไทยและตางประเทศ
นอกจากนี้ พรรครักทองถิ่นไทย จะพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสรางความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
ในภูมิภ าคอาเซียน โดยเน น การพั ฒ นาโครงสรา งพื้น ฐานในภูมิ ภาคเพื่ อการกระตุน เศรษฐกิ จ ทั้ง นี้
จะสรางความเชื่อมั่น และสรางภาพลักษณดวยการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียม
และล้ํ า หน า ในระดั บ สากล ด ว ยการกระตุ น ให เ อกชนลงทุน ด า นนวัต กรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ ง
มีการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ
๒.๔ สนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม พรรครั ก ท อ งถิ่ น ไทย มุ ง มั่ น
สร า งผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อ มให มี ค วามเป น มื อ อาชี พ พร อ มรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานการปลอยสินเชื่อใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางทั่วถึงและเหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนาสินคา
ใหมีม าตรฐานเปน ที่ยอมรับ รวมทั้ง การสรางนวัต กรรมใหม ๆ จากภูมิปญ ญาชาวบานและทองถิ่ น
ตลอดจนสรางชองทางการตลาดใหผูซื้อ/คูคา สามารถเขาถึงสินคาที่ผลิตจากผูผลิตผูประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมไดมากขึ้น ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธ ผาน สื่อตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน
๒.๕ สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได พรรครักทองถิ่นไทย จะสงเสริมการพัฒนา
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนของประเทศ เพื่อการสรางงาน สรางรายไดและความอยูดีกินดีของประชาชน
โดยจะสนับสนุนใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมควบคูไปกับการรักษาแหลงทองเที่ยวเดิม โดยคํานึงถึง
การรักษาสิ่ง แวดลอมและการอนุรักษธ รรมชาติ ทั้งนี้ จะสง เสริม การมีสว นรว มของประชาชนและ
องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในการพั ฒ นาแหล ง ทอ งเที่ ยวทั้ ง ทางธรรมชาติแ ละวั ฒ นธรรมของชุม ชน
และใหมีความตระหนักรูถึงคุณคา และหวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติและประวัติศาสตรของชุมชน
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นอกจากนี้ พรรครักทองถิ่นไทย จะสงเสริมใหมีการลงทุนดานการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ เชน พื้นที่จังหวัดกลุมอารยธรรม ภาคเหนือ พื้นที่จังหวัด
เชื่อมโยงทางภาคใตตอนบน กลุมจังหวัดลุมแมน้ําภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคตะวันออก และภาคอีสาน
เปนตน ตลอดจนเรงรัดใหมีการพัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยวของไทย และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับตางประเทศ โดยจะสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมมือกันในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว จะสนับสนุนและเรงรัด การแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในดานกฎระเบียบ
เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจแก นั กลงทุ น จากทั้ ง ในและตา งประเทศ ตลอดจนเร ง พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ดานการทองเที่ยวของไทยเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจการคาเสรีในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน
๒.๖ บริหารจัดการการสงออกแบบครบวงจร พรรครักทองถิ่นไทย จะพัฒนาระบบโลจิสติกส
ปรั บ ปรุ ง ระบบและลดขั้ น ตอนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การส ง ออกทั้ ง ระบบ เพื่ อ ให ก ารส ง ออกเป น ไปด ว ย
ความรวดเร็วตรงตอเวลา มีตนทุนการขนสงที่ต่ํา และอํานวยความสะดวกใหแกผูสงออก ดวยการเชื่อมโยง
ระบบขนสงใหมีความสอดคลองกันทั้งระบบ ลดขั้นตอนทางเอกสารโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมากขึ้น เชน ระบบการตรวจรวมจุดเดียว ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประสานความรวมมือกับ
ประเทศคูคาเพื่อลดขั้นตอนทางเอกสารและการตรวจสอบสินคา รวมทั้งสงเสริม ใหผูสงออกผลิตสินคา
ที่ มี ม าตรฐานสอดคล อ งกั บ กฎ ระเบี ย บ มาตรฐานของประเทศคู ค า ตลอดจนพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ
ใหมีความสะดวกตอการขนสง ชวยปกปองสินคาระหวางการขนสง รวมทั้งชวยรักษาใหสินคามีระยะเวลา
คุณภาพดียาวนานขึ้น
๓. นโยบายดานการเกษตร
๓.๑ สงเสริมเกษตรกรใหเขมแข็ง พรรครักทองถิ่นไทย จะสนับสนุนใหมีการฟนฟูอาชีพ
ใหแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงแหลง ทุนที่รัฐบาลจัด หาใหอยางเสมอภาคและทั่ว ถึง
เพื่อแกไ ขปญ หาหนี้สิน ของภาคเกษตรกร สว นการแกไ ขปญ หารายไดภาคเกษตรที่ต กต่ํานั้น จะเน น
การเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรดวยการเพิ่มผลผลิต ตอพื้นที่ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตร
นอกจากนี้ จะมีการสรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตรใหกับเกษตรกร ทั้งทางดานการเปลี่ยนแปลง
ดานราคาและความเสีย หายจากภัย ธรรมชาติ รวมทั้ง สนั บ สนุ น ให ป ราชญ ชาวบานเข ามามีบ ทบาท
ในการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนสรางเกษตรกรรุนใหม เพื่อใหมีบุคลากรภาคเกษตร
ที่ยั่งยืน
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๓.๒ ปรับโครงสรางภาคการเกษตร พรรครักทองถิ่นไทย จะกําหนดพื้นที่คุมครองทางการเกษตร
เพื่ อ อนุ รั ก ษ สงวนคุ ม ครองพื้ น ที่ เ กษตรกรรม ซึ่ ง เป น วั ฒ นธรรมการเกษตรของประเทศให ค งอยู
สนับสนุนใหมีการฟนฟูดินที่เสื่อมโทรม สงเสริมการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนในการผลิต
มีการกําหนดเขตพื้นที่เฉพาะเพื่อใหมีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้น ที่การเกษตรและ
โอกาสทางการตลาดของพืชแตละชนิด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร ในรูปของนิคมการเกษตร
โดยบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร
๓.๓ สนั บ สนุ น องค ก รภาคการเกษตร พรรครั ก ท อ งถิ่ น ไทย ตระหนั ก อยู เ สมอว า
ประชาชนสวนใหญในประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมุงมั่นที่จะสนับสนุนสงเสริมระบบสหกรณการเกษตร
และวิสาหกิจชุมชนดานการเกษตร และวางระบบการบริหาร จัดการดานการผลิต การเงิน และการตลาด
อยางมีประสิทธิภาพ
พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่นและสนับสนุนสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวม
ในการเสนอนโยบายและวางแผนพั ฒ นาการเกษตรอย า งมี ร ะบบ และมี ร ะบบการคุ ม ครองและ
รักษาผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งของเกษตรกรไดอยางยั่งยืน
๓.๔ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การภาคเกษตร พรรครั ก ท อ งถิ่ น ไทย เชื่ อ มั่ น ว า
การพัฒ นาทางการเกษตรของประเทศที่ยั่ งยืน และแข็ ง ขัน นั้ น จะตองสงเสริม การวิจัย พัฒ นาและ
การสรางนวัตกรรมทางการเกษตรอยางครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลคาใหสินคาเกษตร จะสงเสริมการบริหาร
จัดการดานทุน การตลาดและระบบโลจิสติกส โดยการบูรณาการภาคี ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน
และเกษตรกรบนพื้นฐานของผลประโยชนที่เปนธรรม
๓.๕ ดํารงความเปนแหลงผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่น
ที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค โดยจะมีการสงเสริมระบบการผลิต
ใหปลอดภัย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคของประชาชนภายในประเทศ
และการสงออกไปยังตางประเทศ เพื่อสรางรายไดหลักใหกับประเทศ
๓.๖ สนับสนุนงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมการดําเนินงานพัฒนา
การเกษตรที่ยั่งยืนและตรงตามความตองการของทองถิ่น
๓.๗ สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการขุดสระน้ํา
ในนาขาว และปรับพื้นที่ทางการเกษตรทุกพื้นที่
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๔. นโยบายดานสังคม
๔.๑ สรางสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน พรรครักทองถิ่นไทย ตระหนักถึงความสําคัญ
ของสภาพครอบครัวที่อบอุนอันเปนรากฐานของสัง คม จึงมุงมั่นที่จะสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นกับ
สถาบัน ครอบครัว อยางสอดคลองกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปอ งกัน และบรรเทาปญ หาสัง คม
ตลอดจนการใหการสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และความเปนอยูที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย
๔.๒ สรางสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส พรรครักทองถิ่นไทย
มุงมั่นใหความสําคัญกับการจัดใหมีเครือขาย ความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการและเอกชน
ในการสนับสนุนการจัดตั้ง สถานรับ เลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภายใตการควบคุม
มาตรฐานอยางใกลชิด ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเด็กเรรอน ปองกันคุมครองสตรีจากการถูกลอลวง
หรื อ ถูก ล ว งละเมิ ด และถู กทารุ ณกรรม จัด สวั สดิ ก ารที่ เ หมาะสมแกผู สู ง อายุ ฟ น ฟู พัฒ นาผูพิ ก าร
และผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาและการพัฒนาตนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิ
รวมทั้งจะสนับสนุนใหผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงแหลงงานและบริการสวัสดิการสาธารณะอยางเปนธรรม
และการปรับปรุงกฎหมายที่เปนประโยชนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
๔.๓ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน พรรครั ก ท อ งถิ่ น ไทย มุ ง มั่ น ที่ จ ะส ง เสริ ม
บริ ก ารสาธารณะที่ เ อื้ อ ต อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และมาตรฐานความเป น อยู ที่ ดี ข องประชาชน
และจะเครงครัดตอการสรางมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด
ตลอดจนการแกไขปญหาชุมชนแออัดและปญหาการจราจร ติดขัดในเขตเมือง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๔ พัฒนาฝมือแรงงานและคุมครองสวัสดิภาพของผูใชแรงงาน พรรครักทองถิ่นไทย
มุงมั่นที่จะพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความสอดคลองกับความสนใจของแตละบุคคลบนพื้นฐานความตองการ
ของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยประโยชนสําหรับผูใชแรงงาน
ใหเกิด เปน รูป ธรรมอยางแทจริง ใหความสําคัญ ตอการคุม ครองสวัสดิภาพของแรงงานเด็กและสตรี
สงเสริมใหมีระบบแรงงานสัมพันธและกระบวนการในการระงับขอพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเปนธรรม
สรางมาตรการจูงใจและเครงครัดตอการจัดระบบความปลอดภัยในการทํางาน และใหสวัสดิการแกผูใชแรงงาน
สนับสนุนใหผูใชแรงงานมีเสรีภาพและไดรับความคุมครอง ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
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๔.๕ บริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่นที่จะปรับปรุงบริการสาธารณสุข
โดยการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย และจัดใหมีเครื่องมือการแพทยที่ทันสมัย สนับสนุนการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และเพิ่มงบพัฒนาครุภัณฑแกระบบโรงพยาบาลใหเพียงพอ สงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยทางการแพทยแผนไทยโดยอาศัยภูมิปญญาชาวบานเพื่อเปนทางเลือกสําหรับประชาชน
เสริม สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกินอยูแ ละสุข อนามัยที่ดีของประชาชน โดยผานกลไกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เพื่อเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปองกันและควบคุมโรค
และเพิ่มคาปวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
(สามพันบาท)
๔.๖ สง เสริม การกีฬา พรรครักทองถิ่น ไทย ตระหนักถึงความสําคัญ ของการกีฬาตอ
การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคน จึงมุงมั่นที่จะใชการกีฬาเปนยุทธศาสตร ในการพัฒนาประชากร
ทั้งในดานสุขอนามัยและสภาพจิตใจ ทั้งนี้ จะสงเสริมการเลนกีฬาในหมูประชาชนทุกกลุม โดยจะใช
มาตรการตาง ๆ เพื่อสนับ สนุน การจัดสรางสนามกีฬา ศูนยฝกใหทั่วถึงและสนับสนุน อุปกรณกีฬา
ใหเพียงพอ สงเสริมการกีฬาของชาติใหพัฒนาไปสูกีฬาแหงความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ แกไขปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ
๔.๗ ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่น
ที่จะสงเสริมการเรียนรูและการนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการดํารงชีวิตอยางสันติ มุงมั่นอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการนําศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาไทย ศึกษา คนควา วิจัย ฟนฟู พัฒนา
และเผยแพรใหเกิดความรูความเขาใจในประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของชาติ สงเสริมใหประชาชน
นําศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต ใชในการดํารงชีวิต อันจะนําไปสูการเกิดศิลปวัฒนธรรมโดยธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาเปนวัฒนธรรมที่ดีของชาติตอเนื่องสืบไป
๕. นโยบายดานการศึกษา
๕.๑ ใหความสําคัญกับผูรับการศึกษา พรรครักทองถิ่นไทย ตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาของเด็ก และเยาวชนเพื่อใหเติบโตเปนมนุษยที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต
จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดานสติปญญา สุขภาพจิตและสุขภาพกาย โดยจะสงเสริมการเรียนการสอน
ที่ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหผูเรียน จัดใหมีโภชนาการอยางเหมาะสมโดยการจัดโครงการอาหารกลางวัน
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เปน สวัสดิการสําหรับ เด็กนักเรียน ใหมีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการจัดหา
ทุน การศึกษาเพื่อใหสามารถเขาสูร ะบบการศึกษาที่สูง ขึ้น และสรางโอกาสในการเรีย นรูต ลอดชีวิ ต
รวมทั้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษา เพื่อใหผูรับการศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายทางการศึกษา
เพื่อการดํารงชีวิตที่ดีของตนไดอยางเหมาะสม และสามารถตอบสนองตอสังคมและประเทศ ไดอยางสูงสุด
๕.๒ พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พรรครั ก ท อ งถิ่ น ไทย มุ ง เน น
การปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรมและความเอื้ออาทรตอผูรับการศึกษาแกครูผูสอน รวมทั้งจัดสวัสดิการครู
สงเสริมใหเกิดการฝกอบรมวิทยาการและองคความรูใหม ๆ ที่ทันสมัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งการสรางแรงจูงใจใหครูกลับถิ่นฐานบานเกิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในทองถิ่นตาง ๆ
และจะสนับสนุนใหปราชญชาวบาน มีสวนรวมในการใหการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
๕.๓ สงเสริมหลักสูตรบูรณาการ พรรครักทองถิ่นไทย มุงสงเสริมใหหลักสูตรการศึกษา
ประกอบไปดวย การเรียนการสอน การปฏิบัติทั้งวิชาการและแนวทางการดํารงชีวิต ตลอดจนเปนหลักสูตร
ที่สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในการสืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติ จะสงเสริมใหผูเรียน
กล าคิ ด กล าทํ าอยา งมีส ติแ ละมี เหตุผ ล โดยเปด โอกาสให ผู บ ริ ห ารสถานศึก ษาและชุม ชนมี สว นร ว ม
ในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาและประเมินผลการจัดระบบการศึกษา นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
ในการจัดการเรียนการสอน จัดใหมีตําราเรียนและอุปกรณการเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
หลักสูตรการศึกษาของผูเรียนในทุกมิติ รวมทั้งกลุมบุคคลพิเศษ เชนผูพิการและผูมีปญญาเลิศ ตลอดจน
จะพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงขอมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร
๕.๔ เพิ่มศักยภาพการบริหารการศึกษา พรรครักทองถิ่นไทย ใหความสําคัญตอการพัฒนา
ศักยภาพของสถานศึกษา โดยจะสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชน องคกรทางศาสนาและภาคเอกชน เขามามีสวนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และจะมุงสงเสริม
การจัดใหมีสถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคอยางเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา
จะสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาของไทยกับนานาประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา ขอมูลความรูทางวิชาการ วิธีการ บริหารจัดการ และเทคโนโลยี
ดานการศึกษาระหวางกัน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอยางเปนธรรมและเหมาะสม
กับสภาพของแตละสถานศึกษา
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๖. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
๖.๑ พัฒนาบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เปนธรรม พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่นพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ถนน ไฟฟา น้ําประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีความจําเปน
ในการดํารงชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในชนบทใหมีความเปนธรรม เพื่อยกระดับ
ประชาชนในสังคมชนบทใหเทาเทียมกับประชาชนในสังคมเมือง
๖.๒ พัฒนาการคมนาคมขนสง พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสง ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเพียงพอที่จะรองรับตอความตองการของ
ประชาชนไดในทุกภูมิภาค จัดทําถนนลาดยางไรฝุนใหทั่วถึงทุกหมูบาน และจัดการระบบขนสงมวลชน
ในเขตเมืองใหครอบคลุมมีประสิทธิภาพและคุมคา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขัน
ดานบริการขนสง ทั้งการขนสงทางบก ทางอากาศ ทางน้ําและพาณิชยนาวี พัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง
เชื่อมโยงไปยังประเทศตาง ๆ ใหเปนระบบโครงขายขนสงนานาชาติที่สมบูรณ อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ตามความตองการแทจริงของทองถิ่น
๖.๓ พั ฒ นาการสื่ อ สารโทรคมนาคม พรรครั ก ท อ งถิ่ น ไทย มุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคมใหมีคุณภาพ มีความหลากหลายของบริการ และมีอัตราคาบริการที่สมเหตุสมผล
รวมทั้งสามารถรองรับตอความตองการของประชาชนในทุกภูมิภาคได เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีวิต
การติดตอสื่อสาร การเขาถึงขาวสาร ขอมูล และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะสงเสริม
ให มี ก ารแข ง ขั น ในการให บ ริ ก ารกิ จ การโทรคมนาคมอย า งเสรี และเป น ธรรม กํ า หนดมาตรฐาน
ในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้ง จะประกันโอกาสในการเขาถึงการบริการ
สื่อสารโทรคมนาคมของประชาชนในชนบทที่หางไกล
๗. นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงาน
๗.๑ สงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร พรรครักทองถิ่นไทย ตระหนักวาวิทยาศาสตร
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศและการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงมุงมั่นสงเสริมการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
โดยจะจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการวิจัย การคนควา รวมทั้งจะมีการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร
ใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ในขณะเดียวกันจะสงเสริมใหประชาชนทั่วไปเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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๗.๒ สงเสริมการพัฒนาดานเทคโนโลยี พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่นที่จะสรางเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยการสงเสริมการประดิษฐ หรือการคนคิดสิ่งใหม ๆ ที่สอดคลองกับทรัพยากรและ
ความตองการของประเทศ อันมีเปาหมายเพื่อลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเอง
ทางเทคโนโลยีไดในอนาคต
๗.๓ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต และแสวงหาพลั ง งานทดแทน พรรครั ก ท อ งถิ่ น ไทย
จะสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการไดมาซึ่งแหลงพลังงานทดแทน โดยเนนการใชวัตถุดิบทางการเกษตร
ที่มีอยูในประเทศเปนหลัก เพื่อลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศวิทยา
มุง มั่น ที่จะพัฒ นาระบบการผลิต ใหมีป ริม าณของกระแสไฟฟาเพียงพอตอความตองการของประเทศ
มุงมั่นที่จะรณรงคเพื่อปลูกจิตสํานึกของคนไทยใหใชพลังงานอยางประหยัดและรูคุณคา เพื่อถนอมรักษา
แหลงพลังงานไวใชไดนานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศ
๘. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘.๑ คุมครอง อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนา พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่นที่จะอนุรักษ ฟนฟู
และพัฒนาทรัพยากร ดิน น้ํา ปาไม อากาศ แรธาตุ ทะเลและชายฝง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ
เพื่อเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน
๘.๒ บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ พรรครักทองถิ่นไทย จะกําหนดแผนและเปาหมาย
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ
ไปสูสวนทองถิ่น โดยสงเสริมความรวมมือจากทุกภาคสวน
๘.๓ ควบคุมและแกปญหามลพิษ พรรครักทองถิ่นไทย จะควบคุมมลพิษจากทุกแหลง
ไมใหสรางความเสียหายตอประชาชนและสิ่งแวดลอม จัดการของเสียอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
กําหนดใหผูกอมลพิษตองมีสวนรวมรับผิดชอบตอการแกปญหามลพิษ ปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการมลพิษใหเครงครัด ชัดเจนและทันสมัย
๘.๔ ปลูกจิต สํานึกในการอนุรักษ พรรครักทองถิ่นไทย จะสงเสริม การสรางจิตสํานึก
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป
เสริมสรางการรวมตัวกันของชุมชนและองคกรเอกชน ในการทํากิจกรรมและรณรงคเพื่อการอนุรักษ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง
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การสงเสริมการประชาสัมพัน ธ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในความสําคัญของสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใหกวางขวาง
๘.๕ วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อความยั่งยืน พรรครักทองถิ่นไทย จะจัดทําระบบขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติใหครบถวน และมีมาตรฐานสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาในทุกระดับ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมใหแกสถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม
๙. นโยบายดานการตางประเทศ
๙.๑ ยกระดับความรวมมือกับนานาประเทศ พรรครักทองถิ่นไทย มีเจตนารมณที่จะดําเนิน
นโยบายที่เปนอิสระ เปนมิตรกับทุกประเทศ โดยจะสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค สงเสริมการแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความรวมมือดานการศึกษา
วิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคกรระหวางประเทศ
๙.๒ เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาค พรรครักทองถิ่นไทย มีความมุงมั่น
ที่จะเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดตอกัน
และประเทศอื่นในภูมิภาค ทั้งเพื่อการพัฒนา การแกไขปญหาและการอยูรวมกันอยางสันติ โดยสนับสนุน
ใหมีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน
๙.๓ เพิ่มบทบาทสําคัญในองคกรระหวางประเทศ พรรครักทองถิ่นไทย มุงมั่นที่จะให
ประเทศไทยเขาไปมีบทบาทสําคัญในเวทีองคกรระหวางประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีสวนรวมในองคการ
สหประชาชาติ องคการการคาโลก องคกรเศรษฐกิจในภูมิภาค และองคกรของกลุมประเทศกําลังพัฒนา
และองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ อันจะนําไปสูการเขาไปเปนสวนสําคัญในการเจรจาและการมีสวนรวม
อยางมีนัยยะ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหวางประเทศ
๙.๔ เพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ พรรครักทองถิ่นไทย จะสงเสริมการคา
การลงทุนและการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ดวยการเสริมสรางและเกื้อกูลใหประเทศสามารถใชประโยชน
จากการจัดระเบียบการคาใหม ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยจะใชนโยบายเชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง
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ระหวางประเทศ เชน ในกรอบขององคการการคาโลก ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค
เขตการคาเสรีอาเซียน รวมทั้งความรวมมือในกรอบของกลุมเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และภูมิภาคอื่น ตลอดจนใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศอยางใกลชิด
ขอบังคับพรรครักทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรครักทองถิ่นไทย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
เปนตนไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ พรรคการเมืองที่ใชขอบังคับนี้เรียกวา “พรรครักทองถิ่นไทย” เขียนเปนภาษาอังกฤษวา
“RAK THONGTHIN THAI PARTY” ชื่อยอภาษาไทย “รถท” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “RTT”
ขอ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย
(๑) พรรครักทองถิ่นไทย ใชเครื่องหมาย

(๒) โดยมีความหมาย ดังนี้
ชื่อพรรครักทองถิ่นไทย หมายความวา การรวมพลังเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของประชาชนชาวไทยทุกคน
ที่จะรวมกันพัฒนาทองถิ่นทุกแหงในประเทศไทย ใหมีความเจริญกาวหนา ดวยความรัก ความสามัคคี
ภาพเครื่องหมายพรรค ประกอบดว ยรูปหัวใจ ภายในมีตัว อักษร “ใจถึงกัน สายสัมพัน ธ
มั่นคง” และรูปมือ
ความหมาย รูปหัวใจ ภายในมีตัวอักษร “ใจถึงกัน สายสัมพันธ มั่นคง” หมายถึง ความรวมแรง
รวมใจในการที่จะพัฒนาประเทศไทย ดวยการที่หัวใจถึงกัน สานสายใยสัมพันธ ใหมั่นคง
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รูปมือชูนิ้วโปง นิ้วชี้ นิ้วกอย หมายถึง ความรัก ความสามัคคี การรวมหัวใจของประชาชน
ชาวไทยทุกคนที่จะรวมกันพัฒนาทองถิ่นทุกแหงในประเทศไทย ใหมีความเจริญกาวหนา
ตัวอักษร “หัวใจรับใชประชาชน” หมายถึง ความมุงมั่นของพรรครักทองถิ่นไทยที่จะรวมกัน
พัฒนาทองถิ่นทั่วประเทศไทย โดยมีอุดมการณที่จะมุงรับใชพี่นองประชาชน
ขอ ๕ สํานักงานใหญของพรรค ตั้งอยู ณ บานเลขที่ ๒๕ ถนนผังเมืองบัญชา ตําบลตลาด
อําเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย ๔๔๐๐๐
ขอ ๖ สาขาพรรครักทองถิ่นไทยที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง ณ ที่ใดใหเรียกวา “สาขาพรรค
รักทองถิ่นไทย ลําดับที่......... จังหวัด.......................”
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ขอ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้มีสิทธิ์เขาเปนสมาชิกของพรรค
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(๓) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไมตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) ไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ขอ ๘ การสมัครเปนสมาชิกพรรคใหยื่นใบสมัครตามแบบพิมพของพรรคดวยตนเอง พรอมดวย
เอกสารประกอบตามที่น ายทะเบียนพรรคการเมืองกํ าหนด และให คํารั บ รองวาตนมิไ ด เปน สมาชิ ก
พรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไมนอยกวาสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ใหนายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกพรรค ตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา
พรอมดวยคําคัดคาน (ถามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติใหรับสมาชิกแลว สมาชิกผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไวเปนหลักฐาน
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ขอ ๙ การคัดคานผูสมัครเปนสมาชิกพรรค ตองทําเปนหนังสือมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน
และตองชี้แจงเหตุผลในการคัดคานประกอบดวย
คํ า คั ด ค า นให ยื่ น ต อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก พรรคหรื อ นายทะเบี ย นสมาชิ ก สาขาแล ว แต ก รณี
และใหสงวนคําคัดคานนั้น ๆ ไวเปนความลับ
ขอ ๑๐ ถาคณะกรรมการบริห ารพรรคมีม ติไ มรับ ผูใ ดเปน สมาชิกพรรคโดยจะมีคํ าคัด คา น
หรือไมก็ตาม ใหมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือวาเปนที่สุด
ขอ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกพรรคตามขอ ๗
(๔) พรรคการเมืองมีมติใหออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอยางรายแรง หรือมีเหตุ
รายแรงอื่น
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเปนพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เปนสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกวาหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหถือวาสมบูรณเมื่อไดยื่นใบลาออกตอนายทะเบียน
สมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้ น สุ ด ของสมาชิ ก ภาพตามวรรคหนึ่ ง (๔) ถ า สมาชิ ก ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง เป น สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรดวย มติของพรรคตองเปนมติของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารพรรคและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติใหลงคะแนนลับ
แตถาสมาชิกผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พรรคมีมติคัดคานวามติดังกลาว
มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐ ธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยวามติดังกลาว
มิ ไ ด มี ลั ก ษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให ถื อ ว า สมาชิ ก ภาพสิ้ น สุ ด ลงนั บ แต
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาว มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ของรั ฐ ธรรมนู ญ สมาชิ กผู นั้ น อาจเขา เป น สมาชิ กของพรรคการเมือ งอื่ น ได ภ ายในสามสิ บ วัน นั บ แต
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมตอไปก็ได

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอ ๑๒ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการรับสมัครสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด
หมวด ๓
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกพรรค
ขอ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอพรรค
(๒) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กจากพรรคให เ ป น ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเปนผูใชสิทธิ
(๓) มีสิทธิไดรับเลือกตั้งหรือแตงตัง้ เปนผูปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค
กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะตาง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเปนแตละกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคยอมมีคุณสมบัติเดนและมีคุณคา ประกอบดวย
(ก) เปนผูมีความรูความสามารถและมีอุดมการณตอแนวทางของพรรค
(ข) เปนผูที่พรอมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทํางานเพื่อพรรค และอุดมการณ
ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายของพรรค
(ค) เปนผูที่มีความรู มีอุดมการณอยางแรงกลา และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษา
อยางถองแท เพื่อเขารวมในการขยายอุดมการณและแนวทางของพรรคสูสาธารณชนตอไป
(ง) เปนผูที่ไมมีปญ หาขัดแยง หรือขอบกพรอง จนไดรับ การตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ขอ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมรับผิดชอบตอเสถียรภาพของพรรค และใหความรวมมือในกิจกรรมของพรรคดวยจิตสํานึก
ในอุดมคติของพรรคในฐานะเปนเจาของพรรครวมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผูที่พรรคไดพิจารณาสงลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และใหความรวมมือ
ในการดําเนินงานของพรรคดวยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความกาวหนาของพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของพรรคอยางเครงครัด ใหการสนับสนุนนโยบายและมติ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๔) รวมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไมนินทาใหรายหรือบอนทําลายตอพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค
หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรค
ขอ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคตอสมาชิกพรรคมีดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหพรรคไดกาวไปสูการมีบทบาท
ทางการเมืองและเขาสูการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเปาหมายตามอุดมการณ
(๒) พรรคจะจัดการสงเสริมสถานภาพของสมาชิก ใหมีสมรรถภาพตอการดํารงชีวิตของตนเอง
และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสมานสามัคคีระหวางมวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะใหสวัสดิการคุมครองจากอิทธิพล อํานาจมืด และสงเสริมอาชีพใหกับมวลสมาชิก
(๔) พรรคจะใหความสําคัญแกมวลสมาชิกพรรคทุกทานอยางเต็มรูปแบบ โดยใหถือวาสมาชิกพรรค
เปนบุคคลสําคัญและเปนองคกรหลักของพรรค
หมวด ๕
การใหความรูทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป
ขอ ๑๖ เพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกสมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะสงผลใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภา
เปนที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงไดกําหนดแนวทางการใหความรูทางการเมืองแกสมาชิก
และประชาชนทั่วไป ดังตอไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ
เพื่อฝกอบรมแกสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทางด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เพื่อกระตุนเตือนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชนของพวกเขา
ยิ่งขึ้น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(๓) พรรคจะสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของทองถิ่นตลอดจนปลูกฝงสิทธิทางการเมืองที่พึงมี
(๔) พรรคจะสง เสริมใหมีการรวมกลุม กัน ของสมาชิกในแตละสาขาอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจทางการเมืองรวมกับบุคลากรของพรรคอยางสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพรความรูทางการเมืองหรือการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
(๖) พรรคจะสงเสริมใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปไดเขาชม หรือเขาฟงการอภิปรายหรือ
บรรยายทางการเมืองอยางทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๑๗ เพื่อใหสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค รวมกันสรางพรรค
ใหเปนพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเปนที่ศรัทธาและไววางใจของปวงชนชาวไทยจึงกําหนดวินัย ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับตองยึดมั่นในอุดมการณ
ของพรรค และไมฝา ฝนตอระเบียบขอบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคําสั่งและประกาศ
ของพรรคอยางจริงจัง
(๒) ไมใชความเปนสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดตอกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมโจมตีหรือวิพากษ
วิจารณสมาชิกพรรคดวยกันหรือองคกรของพรรคตอบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบอนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมปกปดความผิด
และไมละเลยตอการแจงความผิดของสมาชิกพรรค ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียของพรรค ทั้งนี้ตองรีบแจง
ใหกรรมการบริหารพรรคไดรับทราบทันที
(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ตองไมฝาฝนกฎหมายของรัฐ
หรือผิดศีลธรรมอันเปนที่ครหาของบุคคล และวงการทั่วไป
(๖) ผู ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม พึ ง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด มี ม ติ ไ ว ไ ปเป ด เผยต อ บุ ค คลอื่ น
แมจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอพรรคก็ตาม
(๗) ในการดําเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะตองปฏิบัติตามมติของพรรคที่ไดมีมติไว

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอ ๑๘ เพื่อเปนการสงเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําใหการเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ควรไดยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังตอไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
(๒) ประพฤติและดํารงชีพดวยความมีคุณธรรมและอยูในกรอบแหงกฎหมาย
(๓) ตองศึกษาและทําความเขาใจในนโยบายและขอบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือรนในการสรางองคกรพรรคใหเติบใหญดวยการเสียสละ และใหความรู
ความเขาใจของพรรคใหกับผูอื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตองานตามที่ไดรับมอบหมายจากพรรคอยางจริงจัง
(๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
(๗) มีจิตสํานึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๑๙ ใหมีกรรมการคณะหนึง่ เปนคณะกรรมการบริหารพรรคซึง่ เปนองคกรหลักในการบริหารพรรค
จํานวนไมนอยกวาแปดคน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอ ๒๐ การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารพรรคให ดํ า เนิ น การในที่ ป ระชุ ม ใหญ พ รรค
โดยการลงคะแนนลับ ตามลําดับดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามขอ ๑๙
(๒) ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจํานวนตามที่กําหนดใน (๑)
ซึ่งในการเสนอชื่อผูเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนง ตองมีผูเขารวมประชุมรับรอง
ไมนอยกวาสิบคน
ขอ ๒๑ กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม และอาจไดรับเลือกตัง้ ใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ถูกถอดถอนตามกฎหมาย
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหหัวหนาพรรค
แต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารพรรคคนใดคนหนึ่ ง ที่เ หมาะสมเข า ทํ า หน าที่ แ ทน จนกว า จะมี การเลื อ กตั้ ง
แทนตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลง
จากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๒๓ กรรมการบริหารพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) หัวหนาพรรคพนจากตําแหนงตามขอ ๒๒
(๓) กรรมการบริหารพรรควางลงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
เมื่อตําแหนงหัวหนาพรรควางลง ใหรองหัวหนาพรรคตามลําดับตนทําหนาที่แทนหัวหนาพรรค
ถาไมมีรองหัวหนาพรรค ใหกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยูเลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน โดยใหมีอํานาจเรียกประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
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หากคณะกรรมการบริห ารพรรคพน จากตําแหนงทั้งคณะยกเวนตาม (๒) ใหหัว หนาพรรค
มีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหมภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการบริหารพรรค
ที่พนจากตําแหนงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจการของพรรคใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญพรรค
(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตัง้ หนวยงานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายพรรคและ
ขอบังคับพรรค
(๓) ควบคุมไมใหพรรคการเมือง และผูซึ่งพรรคการเมืองสงเขาสมัครรับเลือกตั้งใชเกินวงเงิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงินเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ดังนี้
(ก) คาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหจัดสรร
เปนจํานวนรวมโดยพิจารณาตามจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไวในบัญชีรายชื่อแตละบัญชี
ที่ยื่นตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ใหจัดสรรใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเปนรายบุคคล
(ค) คาใชจายที่จัดสรรตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมือง
(๕) ให ค วามเห็ น ชอบในการแต ง ตั้ ง หรื อ ถอดถอนคณะกรรมการฝ า ยต า ง ๆ ของพรรค
คณะผูบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค
คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของพรรค
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(๖) อนุมัติจัดตั้งสาขาพรรค อนุมัติการเลิกสาขาพรรค และองคกรเสริมสรางพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการตาง ๆ และกระทํา การหรือ สั่ง การใด ๆ เพื่อใหก ารดําเนิน งานของพรรค
เปนไปดวยความเรียบรอยและเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาของพรรค
(๙) กําหนดใหมีการประชุมใหญพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการดานตาง ๆ
ตอที่ประชุมใหญพรรค
(๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
ของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แตงตั้งและถอดถอนผูปฏิบัติงานของพรรคในกิจการตาง ๆ ของพรรคและคณะทํางานเฉพาะกิจ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๑๓) จัด ตั้ ง แผนกต าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อ ดํ า เนิน การตามนโยบายของพรรคและ
ใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหนาที่ใหกรรมการบริหารพรรคและผูปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํา นาจหนา ที่ อื่ น ที่ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคเห็ น สมควร ซึ่ ง ไมขั ด ต อ กฎหมายและ
กฎระเบียบของพรรค
ขอ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) หัวหนาพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(ก) เปนประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เปนผูเรียกประชุมใหญของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค
และเปนประธานของที่ประชุมใหญพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญพรรค
(ค) เปนผูเรียกประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของพรรค และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนเปนผูดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) เปนผูลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
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(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมืองใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของพรรคไดโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรค
เทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับพรรค
(๒) รองหัวหนาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(ก) เปนผูตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมายและใหรับผิดชอบโดยตรงจากหัวหนาพรรคหรือรองหัวหนาพรรค ในกิจการที่หัวหนาพรรค
มอบหมายใหปฏิบัติ
(ข) เปนผูเสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการบริหารพรรค
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคและตอที่ประชุมใหญพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมรวมคณะกรรมการ
บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญพรรค
(ง) เปนผูกํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญพรรค
(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกพรรค มีหนาที่ในการควบคุมรายรับ รายจายเงิน บัญชีทรัพยสินหนี้สินและงบการเงิน
ของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอํานาจหนาทีเ่ กี่ยวกับการรับสมาชิก และการพนจากตําแหนง
ของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหนาที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการตาง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่หัวหนาพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค
มอบหมาย
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หมวด ๘
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อสงเขาสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ขอ ๒๖ การพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
และคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาสงผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
จากรายชื่อตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อผูซึ่งที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองใหความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ใหสงผูใดเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ใหเปนที่สุด
หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๒๗ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมือง
ตองดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาคละหนึ่งสาขา
ขอ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหสมาชิกของพรรคไมนอยกวาหาสิบคนซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลัก ฐานทะเบีย นราษฎรอยูใ นจั ง หวั ด นั้น ๆ จั ด ประชุ ม เพื่ อ ดํ าเนิ น การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง ภายหลังการประชุมเพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองแลว ใหผูที่ไดรับเลือกตั้ง
เปนประธานสาขาพรรคสงรายการแสดงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง รายชื่อ อาชีพ ที่อยู และลายมือชื่อ
ของกรรมการสาขาพรรคการเมื อ ง หนั ง สื อ ยิ น ยอมให ใ ช ส ถานที่ เ ป น ที่ ทํ า การสาขาพรรคการเมื อ ง
ไปยังหัวหนาพรรคเพื่อขออนุมัติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และเมื่อไดรับอนุมัติแลวใหหัวหนาพรรค
มีห นั ง สือ แจง การจัด ตั้ง สาขาพรรคการเมือ งตอ นายทะเบีย นพรรคการเมือ งตามแบบที่ น ายทะเบีย น
พรรคการเมืองกําหนด ภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่งซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรในจังหวัดนัน้ ๆ จํานวนไมนอยกวาแปดคน โดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเปนผูดําเนินการ
ซึ่งประกอบดวย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ขอ ๓๐ กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนบั แตวันที่นายทะเบียน
พรรคการเมืองรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือนับแตวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองกรณีเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองชุดใหม
และอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงอีกได
ขอ ๓๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหดําเนินการในที่ประชุมใหญและใหลงคะแนนลับ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ใหที่ประชุมใหญสาขาพรรคกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามขอ ๒๙
(๒) เลือกประธานสาขาพรรคเปนลําดับแรกแลวเลือกรองประธานและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ
อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่ อบุ ค คลที่ จะไดรั บ เลื อ กตั้ ง เป น คณะกรรมการสาขาพรรคจะตอ งมีผู รั บ รอง
ไมนอยกวาสองคน ผูรับรองและผูใชสิทธิเลือกตั้งตองอยูในที่ประชุมใหญสาขาพรรค
ขอ ๓๒ ใหสาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายพรรค ขอบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๔๗
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๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(๒) เผยแพรนโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดใหมีทะเบียนสมาชิกในเขตทองที่ไวเปนเบื้องตน
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๕) จัดใหมีการเผยแพรความรูทางการเมืองแกสมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป
(๖) เสนอแนะขอขัดของและแนวทางแกไขที่สาขาพรรคไดประสบปญหาตอพรรคเพื่อพิจารณา
(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสภาทองถิ่นอื่น ๆ
ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแตสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๓ กรรมการสาขาพรรคแตละตําแหนงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เปนผูแทนของสาขาพรรคและเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค
(ข) เปนประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานการประชุม
(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ ส าขาพรรคโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค
และเปนประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น สามวั น
ซึ่งหากพนกําหนดดังกลาวใหถือวามติของที่ประชุมนั้นมีผลใชบังคับ
(จ) ในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินการทางการเมือง ใหมีอํานาจปฏิบัติการในนาม
ของสาขาพรรคได โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ
สาขาพรรคเทาที่มีอยูในขณะนั้นและใหถือวาการดําเนินการนั้นเปนมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
ในกรณีประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูที่มีตําแหนงรองลงมาลําดับตนทําหนาที่แทน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง
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(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย และใหรับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรคมอบหมาย
ใหปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ค) เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญสาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รบั ผิดชอบในการควบคุม รายรับ-รายจาย บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอํานาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการตาง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสัมพันธงานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการอื่น ของสาขาพรรค มีอํานาจหนาที่รับผิด ชอบตามที่ประธานสาขาพรรคหรือ
คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ขอ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสาขาพรรคตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อตําแหนงกรรมการสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหประธานสาขาพรรค
แตงตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเขาทําหนาที่แทน จนกวาจะมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางซึ่งตองกระทําภายในเกาสิบ วัน นับแตวัน ที่ไดรับแจงการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจาก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง
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๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นายทะเบียนพรรคการเมือง หากตําแหนงประธานสาขาพรรควางลงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ใหรองประธานสาขาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานสาขาพรรค ใหกรรมการสาขาพรรค
ที่เ หลื ออยูเ ลือ กกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ าหนา ที่แ ทน โดยให มีอํ านาจเรี ยกประชุ มใหญ
เพื่ อ เลื อ กตั้ ง ประธานสาขาพรรคแทนตํ าแหนง ที่ ว างภายในเก าสิ บ วัน นั บ แต วั น ที่ ไ ดรั บ แจ ง ตอบรั บ
การเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ขอ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคการเมืองพนจากตําแหนงทั้งคณะ เมื่อ
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) กรรมการสาขาพรรควางลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
เมื่ อ คณะกรรมการสาขาพรรคพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให ป ระธานสาขาพรรคมี อํ า นาจ
ในการเรียกประชุมใหญ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุด ใหมภายในสี่สิ บหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุใหคณะกรรมการสาขาพรรคพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการสาขาพรรค
ที่พนจากตําแหนง อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวานายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับ
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม
ในกรณีที่ไมมีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู หรือมีแตไมยินยอมดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคชุดใหม คณะกรรมการบริหารพรรคจะดําเนินการเอง หรือมอบหมายใหสมาชิกสาขาพรรค
จํานวนหนึ่งดําเนินการก็ได
ขอ ๓๖ ใหประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเปนผูแทนสมาชิกของสาขานั้น
เขารวมประชุมใหญของพรรค หากประธานสาขาพรรคไมสามารถเขารวมประชุมใหญไดใหมอบหมาย
ใหรองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มารวมประชุมใหญของพรรคแทนก็ได
ขอ ๓๗ ใหจัดการประชุมใหญสาขาพรรคอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบป
และรับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ขอ ๓๘ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว หากตอมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง
ไมครบตามมาตรา ๒๖ ใหดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหครบตามมาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

หมวด ๑๐
การประชุม
สวนที่ ๑
การประชุมใหญพรรคการเมือง
ขอ ๓๙ คณะกรรมการบริหารพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญของพรรคอยางนอย
ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ส ว นการประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ อาจมี ไ ด เ มื่ อ สมาชิ ก ซึ่ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู หรือไมนอยกวาสองพันคน แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน
มีสิทธิเขาชื่อกันใหมีการประชุมใหญวิสามัญของพรรคการเมือง
ขอ ๔๐ องคประชุมของที่ประชุมใหญพรรคการเมืองมีดังตอไปนี้
(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ทั้งหมด
(๒) ผูแทนของสาขาพรรคการเมืองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ไดรับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๔๑ ในการประชุม ใหญตองมีสมาชิกตามขอ ๔๐ มาประชุมไมนอยกวาสองรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๔๒ ให หั ว หน า พรรคเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ ถ า หั ว หน า พรรคไม ม าประชุ ม
ใหรองหัวหนาพรรคลําดับตนทําหนาที่แทน ถารองหัวหนาพรรคลําดับตนไมมาใหรองหัวหนาพรรคลําดับถัดมา
ทํ า หน า ที่ แ ทน ถ า รองหั ว หน า พรรคไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม ให ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ม าประชุ ม
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน และใหเลขาธิการพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
แตถาเลขาธิการพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหร องเลขาธิการพรรคหรือกรรมการ
บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแลวแตกรณีทําหนาที่แทน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอ ๔๓ การดําเนินกิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง รองหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง
รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการ
นโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ไดดําเนินการไปในรอบปที่ผานมา
(๖) แผนการดําเนินการสําหรับปตอไป โดยเฉพาะการหารายได การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปของพรรคการเมือง
(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริห ารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ไมนอยกวาสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหารอยคน
(๙) กิจการอื่นตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตาม (๓) และ (๔) ใหลงคะแนนลับ
ขอ ๔๔ คํ า บอกกล า วเรี ย กประชุ ม ใหญ ทุ ก คราวให หั ว หน า พรรคแจ ง กํ า หนดการประชุ ม
ใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๔๕ ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอยางนอยสองเดือนตอครั้งและหัวหนาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือ
ตามคําขอจากกรรมการบริหารพรรคจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด
รวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุม
เพื่อขอมติอยางชัดเจน

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคตองมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม ใหหัวหนาพรรค
เปนประธานที่ประชุมถาหัวหนาพรรคไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหรองหัวหนาพรรคคนใดคนหนึ่ง
ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน และใหเลขาธิการพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขาธิการพรรค
ไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ ๔๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคใหถือเสียงขางมาก
สวนที่ ๓
การประชุมใหญสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๔๘ คณะกรรมการสาขาพรรคตองจัดใหมีการประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองอยางนอย
ป ล ะหนึ่ 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 สภาผู แ ทนราษฎร ไม ว า จะเป น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรื อ เป น การเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุคคลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมือง
ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ อยูในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น
ขอ ๔๙ องคประชุมของที่ประชุมใหญสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกของสาขาพรรคไมนอยกวาหาสิบคน
การลงมติใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มารวมประชุม กรณีที่มีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหประธานสาขาพรรคเปนประธานในที่ประชุมใหญสาขาพรรค ถาประธานสาขาพรรค
ไมมาประชุมใหรองประธานสาขาพรรคทําหนาที่แทน ถารองประธานสาขาพรรคไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ให ค ณะกรรมการสาขาพรรคที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ใหเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุม
ขอ ๕๑ กิจการดังตอไปนี้ใหกระทําโดยที่ประชุมใหญสาขาพรรคเทานั้น
(๑) กิจการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(๒) รับรองงบการเงินประจําปของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๒ คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญสาขาพรรคทุกคราวใหประธานสาขาพรรคแจงกําหนด
การประชุมใหสมาชิกพรรคทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันโดยใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
และระเบียบวาระการประชุมดวย
สวนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ขอ ๕๓ ใหมีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอยางนอยหนึ่งครั้งตอเดือนและประธานสาขาพรรค
เปนผูกําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเปนพิเศษอีกก็ไดตามความจําเปนหรือตามคํารองขอของคณะกรรมการ
สาขาพรรคจํานวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอใหเปดประชุมเปนพิเศษ ในการขอใหมีประชุมพิเศษจะตองมีวาระ
หรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอยางชัดเจน
ขอ ๕๔ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ตองมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุมโดยใหประธานสาขาพรรค
เปนประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไมอาจปฏิบัติหนาที่ประธานไดก็ใหรองประธานสาขาพรรค
ทําหนาที่แทนและใหเลขานุการสาขาพรรคเปนเลขานุการในที่ประชุม แตถาเลขานุการสาขาพรรคไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหรองเลขานุการสาขาพรรคทําหนาที่แทน
ขอ ๕๕ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคใหถือเสียงขางมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพยสิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ขอ ๕๖ ใหคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดใหมีการทําบัญชีใหถูกตองตามความเปนจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ใหประธานสาขาพรรคการเมืองจัดใหมีการทําบัญชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกตอง ตลอดจนจัดสงบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว
ในบัญชีของพรรคการเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ขอ ๕๗ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบดวย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายไดหรือรายรับ และแสดงคาใชจายหรือรายจาย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกตองสมบูรณโดยครบถวนบัญชีตาม (๑)
และ (๒) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตรายการนั้นเกิดขึ้น
บัญชีตาม (๓) และ (๔) ตองลงรายการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
และคาบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแกพรรคการเมือง
ขอ ๕๘ พรรคอาจมีรายได ดังตอไปนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ไดจากการจําหนายสินคาหรือบริการของพรรค
(๓) เงิน ทรัพยสิน และประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ที่ไดจากการจัดกิจกรรม
หาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย สิ น และประโยชน อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป น เงิ น ได ที่ ไ ด จ ากการบริ จ าค
แกพรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายไดจากทรัพยสินของพรรค
ขอ ๕๙ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียคาบํารุงพรรคประจําป สวนอัตราที่จะเก็บเทาไรและ
จะเก็บเมื่อใดนั้นใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ขอ ๖๐ การบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ขอ ๖๑ การกลาวหาสมาชิกของพรรคคนใดวาไดกระทําหรือละเวนการกระทําอันควรแกการลงโทษ
ตองทําเปนหนังสือถึงหัวหนาพรรคมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ขอ ๖๒ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๖๑ แลวใหหัวหนาพรรคมอบอํานาจใหกรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนขอกลาวหานั้น ถาสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลหัวหนาพรรค
มีอํานาจสั่งยกขอกลาวหานั้นเสียได แตหากสอบสวนแลวเห็นวามีมูลใหเสนอขอกลาวหานั้นพรอมทั้ง
รายงานการสอบสวนตอหัวหนาพรรค เพื่อ
(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แตงตั้งกรรมการหรือสมาชิกไมเกินกวาหาคน เปนกรรมการพิจารณาเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพรรคก็ได
ขอ ๖๓ ในการพิ จารณาข อกล าวหาสมาชิ กต องใหโ อกาสแก ผูถู กกล าวหาแก ขอ กล าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝายตนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงขอกลาวหา
ขอ ๖๔ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหนาพรรคมีอํานาจสั่งการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหระงับเรื่องกลาวหา
(๒) ยกขอกลาวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
(๔) ภาคทัณฑสมาชิกพรรคผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่หัวหนาพรรคเห็นวาควรไดรับการลงโทษ โดยการใหพนจากการเปนสมาชิกพรรค
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคถือเปนที่สุด
ขอ ๖๕ การพนจากสมาชิกพรรคกรณีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามขอ ๖๔ วรรคสอง
ใหหัวหนาพรรคเสนอตอคณะกรรมการบริหารพรรคใหความเห็นชอบในเบื้องตน แลวดําเนินการตอไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ ๑๑ วรรคสาม

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

หมวด ๑๔
การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรค
ขอ ๖๖ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคจะทําไดก็แตดวยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญพรรค
ขอ ๖๗ การแกไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและขอบังคับพรรคตองดําเนินการดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
(๒) ที่ประชุมใหญพรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกพรรคที่มาประชุม
หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ขอ ๖๘ การเลิกพรรคและสาขาพรรคใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ขอ ๖๙ ในกรณีที่พรรคการเมืองตองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ใหทรัพยสินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชําระบัญชีแลวตกเปนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักทองถิ่นไทย
คณะกรรมการบริหารพรรครักทองถิ่นไทย จํานวน ๑๑ คน ดังนี้
๑. นายวิทน โชติเมืองปก

หัวหนาพรรค

๒. นายพูนทรัพย ธุระที

รองหัวหนาพรรค

๓. นายสุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน

เลขาธิการพรรค

๔. นางสาวธิติพร ไชยวงศ

รองเลขาธิการพรรค

๕. นางสาวอุมาพร ไชยโชติ

เหรัญญิกพรรค

๖. นางสาวฐิฎาพร ไหดงยาง

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๗. วาที่รอยโท กรวิชญ พรฟานิมิต

โฆษกพรรค

๘. นางสาวอุบลดา มลาศาสตร

กรรมการบริหารพรรค

๙. นางสาวสุภาพร ปกเคนัง

กรรมการบริหารพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๒ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐. นางสาวดรุณวณิช พิมรินทร
๑๑. นางสาวธิติมา งอกงาม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

