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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศ
นายทะเบีย นพรรคการเมือ ง เรื่ อง ตอบรับ การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ขอบั ง คั บ พรรค และ
คณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และตอมานายทะเบียน
พรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
มีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ จํานวน ๑๓ คน นั้น
บัดนี้ หัวหนาพรรคพลังสหกรณไดแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังนี้
๑. ที่ประชุมใหญสามัญพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ไดมีม ติยกเลิกนโยบายพรรคพลั งสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแกไขเพิ่ม เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖) และใหใช
นโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
นโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ และไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญสามัญ พรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มี ม ติ ย กเลิ ก นโยบายพรรคพลั ง สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นโยบายพรรคพลั ง สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแกไขเพิ่ม เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖) และใหใช
นโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
นโยบายพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๗
นโยบายพรรคพลังสหกรณ ทั้งหมดมี ๗ ดาน ดังนี้
๑. ดานเศรษฐกิจ
๒. ดานการศึกษา
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ดานสังคม
ดานการเมือง
ดานสหกรณ
ดานสิ่งแวดลอม
ดานปรับโครงสรางสวนราชการ
๑. นโยบายดานเศรษฐกิจ
ประชาธิปไตยกินได
๑.๑ ลดคาใชจาย เพิ่มรายได
๑.๑.๑ รวมกันซื้อ เพื่อลดตนทุนการผลิตและการดํารงชีพ
หลักการ คือ สหกรณทั่วประเทศ หรือ สหกรณในเครือขายตกลงรวมกันวา
จะรวมกันซื้อสินคาอะไร ประเภทใด ยี่หอใด แลวทําการสั่งซื้อครั้งเดียวกัน จะทําใหไดสินคานั้น ๆ
ราคาถูกลง
๑.๑.๒ รวมกันขาย เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
หลักการ คือ หากผูผลิตรวมตัวกัน ในระบบสหกรณและกําหนดราคาขาย
รวมกัน ไมตางคนตางขาย ก็สามารถกําหนดราคาการขายไดอยางมีเอกภาพ
๑.๒ ตั้งกองทุนรวมของขบวนการสหกรณ เพื่อระดมทุนและใหการบริการแกสหกรณ
หลักการ คือ ระดมเงินที่เหลือจากสหกรณทั่วประเทศเขากองทุน และใหรัฐบาล
สนับ สนุน สมทบเทาจํานวนที่ระดมได และใหบริการสินเชื่อแกสหกรณที่ขาดสภาพคลองหรือเงินทุน
หมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา และใหรัฐบาลรับประกันสินเชื่อ หรืออาจตั้งบริษัทลูก เพื่อรับประกัน
ความเสี่ยงของวงเงินสินเชื่อ
๑.๓ ประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร (พืช ปศุสัตว ประมง)
หลั ก การ คื อ จั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ รั บ ประกั น ภั ย ผลผลิ ต โดยเกษตรกรต อ งชํ า ระ
คาประกันผลผลิต แตหากเกิดภัยพิบัติตอผลผลิตทางการเกษตรจะไดรับคาชดเชย ดังนั้น เกษตรกร
จะมีความมั่นคงจากอาชีพเมื่อเกิดภัยพิบัติ
๑.๔ สงเสริมใหภาคเอกชนลงทุน และรวมกิจกรรมกับสหกรณ
หลักการ คือ แกกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหภาคเอกชนสามารถลงทุนในสหกรณไ ด
โดยใหภาคเอกชนเปรียบเสมือนสมาชิกหนึ่งคน หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียง
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๒. นโยบายดานการศึกษา
๒.๑ ปรับหลักสูตรการศึกษา เพื่อบมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมประจําใจ และมี
ภาวะผูนํา เมื่อเติบโตมาจะไดเปนผูใหญที่มีภาวะผูนํา และมีคุณธรรม
หลักการ คือ พรรคตระหนักวาปญหาตาง ๆ ในประเทศที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนดานใด ๆ
แกนแทของปญหาทั้งสิ้น คือการที่ประชาชนของประเทศยังขาดคุณธรรม หรือ ยังไมตระหนักหลักของ
คุณธรรมอยางถองแท จึงทําใหประชาชนไมสามารถแยกแยะวาสิ่งใดดี สิ่งใดเลว จนทําใหเกิดความคิดที่
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง และเกิดการหาเหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเองหรือกลุมของตนเอง โดยมิได
หาเหตุผลที่อิงกับคุณธรรมอยางแทจริง จึงเกิดปญหาทุกดานตามมาดังปรากฏอยู
๒.๒ สงเสริมการศึกษาเชิงวิชาชีพ ทํางานระหวางเรียน/จบมามีงานทํา
หลักการ คือ จัดใหสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการใหมีการประสานกัน
เพื่อผลิตนักศึกษาใหสอดคลองกับสถานประกอบการ
๒.๓ เรียนฟรีจริง ถึงปริญญาตรี ตามเกณฑอายุ (ไมมีคาใชจายใด ๆ อีกทั้งสิ้น)
หลักการคือ นักเรียนตั้งแตอนุบาล จนถึงปริญญาตรี หากเปนโรงเรียนในสังกัดราชการ
จะตองเรียนฟรีโดยไมมีคาใชจายใด ๆ อีกทั้งสิ้น
๒.๔ กํ า หนดหลั ก สู ต รให มี วิ ช าสหกรณ ใ นทุ ก ระดั บ ชั้ น การศึ ก ษา เพื่ อ เป น แนวทางใน
การดําเนินชีวิตเนนวิถีสหกรณ
หลักการ คือ มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา ไดซึมซับวิธีสหกรณ เพื่อใชวิธีสหกรณ
ในการดําเนินชีวิต
๓. นโยบายดานสังคม
๓.๑ สรางกิจกรรมความรวมมือใหเกิดความรัก ความปรองดองในครอบครัว/ชุมชน
หลักการ คือ ราชการแตละหนวยงานตองจัดใหมีงบประมาณ เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ที่เปนประโยชนตอครอบครัว สังคม ในดานความรักความสามัคคี
๓.๒ สรางจิตสํานึกโดยการใหมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการรณรงคตอตานยาเสพติด
หลักการ คือ ราชการแตละหนวยงานตองรวมกันรณรงคใหเห็นภัยจากยาเสพติด
และหาวิธีการปองกันของแตละทองที่ และสรางกิจกรรมเพื่อดึงผูที่หลงผิดใหกลับมาสูสังคม สรางจิตสํานึก
ใหสังคมยอมรับผูหลงผิดโดยการใหโอกาส เพื่อใหผูหลงผิดไมรูสึกเปนที่นารังเกียจของสังคม
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๓.๓ เนนการปราบปรามยาเสพติดที่ผูผลิตและผูจําหนายรายใหญเปนสําคัญ และใหใช
บทลงโทษประหารชีวิต
หลักการ คือ ปราบปรามผูคาและผูผลิต และบังคับ ใชกฎหมายอยางจริงจังและ
เปนธรรม และหากคดีถึงที่สุด บังคับใชกฎหมายยึดทรัพย และประหารชีวิต
๓.๔. เพิ่มบทบาทสตรี ใหมีความเสมอภาค
หลักการ คือ สงเสริมใหความรูกับกลุมสตรี แมบานที่ขาดโอกาสในการเรียนรูและ
สรางอาชีพใหกลุมสตรีแมบาน โดยอาชีพตองเหมาะสมกับสภาพของภูมิประเทศ และผลิตผลที่มีอยูใน
ที่นั้น ๆ สวนสตรีที่เปนผูมีความสามารถอยูแลว จะสงเสริมใหสังคมใหเห็นคุณคา และจัดใหมีเวทีเพื่อให
แสดงออกอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหสังคมไดรับทราบถึงศักยภาพของสตรี
๓.๕ อาสาสมัครดานตาง ๆ ที่ราชการคัดเลือกแตงตั้งสมควรไดรับคาตอบแทน
หลักการ คือ อาสาสมัครตาง ๆ ที่ชวยเหลืองานราชการใหไดรับคาตอบแทน
๓.๖ ใหมีสหกรณแบบอเนกประสงคในทุกตําบล เชื่อมโยงเครือขายอยางยั่งยืนใหสอดรับ
กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สงเสริมใหสหกรณระดับตําบลมีเครื่องมือการตลาดสอดรับกับนโยบายรัฐ
๓.๗ สงเสริมสวัสดิการตาง ๆ แกประชาชนผานสหกรณ
- ที่อยูอาศัย
- ตลาดชุมชน
- สุขอนามัย
- Green Area
- ศูนยเยาวชน
- สงเคราะหคนชรา/คนพิการ
๓.๘ สงเสริมการทําเกษตรกรรมในที่ดินแปลงรวมรูปแบบสหกรณในทุกหมูบาน
๓.๙ จัดสรรที่ดินทํากินใหกับเกษตรกร
๓.๑๐ สนับสนุนและผลักดันใหขาราชการกลับเขาทํางานในทองถิ่นของตนเอง เพื่อลดคาใชจาย
คาครองชีพ และแกไขปญหาครอบครัว
หลัก การ คื อ ขา ราชการที่เ กิด หรือ มีถิ่ น ที่ อยู อาศั ยใด ก็ ควรทํา งานในถิ่ น นั้ น ๆ
เพื่อใหสะดวกตอการดํารงชีพไดดูแลครอบครัวอยางใกลชิด ลดคาครองชีพ ลดปญหาครอบครัว และ
ไดรับใชบานเกิดของตนเอง
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๓.๑๑ ส่งเสริมและเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีศักยภาพในการทํางาน
ได้ทํางานเพื่อสร้างเสริมสังคม
๓.๑๒ สนับสนุนชนกลุ่มน้อยให้มีสิทธิเทียมกันทางสังคมทุกชนเผ่า เพื่อให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้เท่าเทียมกัน และมีสิทธิ์หรือส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งผูกพันกับชีวิตของชนกลุ่มน้อย
๔. นโยบายด้านการเมือง
๔.๑ ธํารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔.๒ ปฏิรูปการเมือง
๔.๒.๑ ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
๔.๒.๑.๑ ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและ
ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เป็นเหตุอ้างในการคอร์รัปชัน
๔.๒.๑.๒ แก้กฎหมายคดีคอร์รัปชั่นไม่มีอายุความและหากข้าราชการหรือ
นักการเมืองกระทําผิด โทษสูงสุด คือประหารชีวิต และยึดทรัพย์ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔.๒.๒ เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง
หลักการ คือ เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
เลือกประมุข ฝ่ายบริหาร โดยที่ฝ่ายบริหารไม่ต้องยึดโยงกับ สส.ฝ่ายนิติบัญญัติ
๔.๒.๓ งดเอกสิทธิ์ สส.
ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอดถอน สส. สว. โดยเข้าชื่อ ๕๐๐,๐๐๐ คน
รมต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน นายกรัฐมนตรี ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ส่งให้ศาลฎีกาประกาศ แต่ผู้ถูกยื่นชื่อถอดถอน
สามารถอุทธรณ์ ข้อหาโดยใช้เสียงประชาชนลงชื่อมากกว่าหนึ่งเท่าตัว
หลักการ คือ ยกเลิกเอกสิทธิ์ เกี่ยวกับคดีอาญาต่าง ๆ ยกเว้นหมิ่นประมาท
๔.๒.๔ เลือกตั้งผู้ว่า
เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ว่าฯ มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง และโยกย้ายลงไป
แต่ละจังหวัด แต่ผู้ว่าไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมองค์กรเอกลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัดอย่างแท้จริง โดยคุณสมบัติต้องจบปริญญาตรี อายุ ๔๕ ปี แต่ไม่เกิน ๖๕ ปี ดํารงตําแหน่ง
๒ วาระ ๆ ละ ๔ ปี ห้ามสังกัดพรรคการเมืองในระยะเวลา ๕ ปี ต้องเกิดหรือเรียนอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
๑๕ ปี
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๔.๒.๕ สนั บ สนุ น ให ผู มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง สั ง กั ด พรรคการเมื อ ง และมี ส ว นกํ า กั บ ให
พรรคการเมืองเขมแข็ง
โดยการบริจาคใหพรรคการเมือง วันละ ๑ บาท (เพื่อใหพรรคการเมือง
มีเงินทุนเพื่อดําเนินการทางการเมือง ทั้งดานการลงพื้นที่ดูแลประชาชน หรือหาเสียง โดยเงินบริจาค
ของสมาชิก จึงไมมีเหตุใหมีการถอนทุนซึ่งเปนสาเหตุของการทุจริตคอรรัปชัน
หลักการคือ หากในอนาคต ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจําเปนตองตองสังกัดพรรคการเมือง
จะทําใหเห็นภาพชัดเจนวา พรรคการเมืองใดที่มีความสามารถบริหารประเทศไดดี และหากผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งมีหนาที่ บํารุงพรรคการเมืองที่สังกัดวันละ ๑ บาท หรือ ๓๖๕ บาท/ป จะมีเงินในระบบ
พรรคการเมือง ไมต่ํากวา ๑.๗๕ หมื่นลานบาท เทากับผูที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไดจางพรรคการเมืองที่ตนสังกัด
ใหทํางานเพื่อสวนรวมโดยคาจางของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งเอง และจํานวนเงินดังกลาว มากมายเพียงพอ
ที่พรรคการเมืองและนักการเมือง ใชบริหารแลวจึงไมมีความชอบธรรมในการคอรรัปชันอีกตอไป และ
หากยังมีนักการเมืองคนใดยังกลาคอรรัปชันใหยอนกลับไปใช ขอ ๔.๒.๑.๒
๕. นโยบายดานสหกรณ
๕.๑ ปรับปรุงและแกกฎหมายสหกรณ
๕.๑.๑ ประเภทสหกรณ (อิสลาม)
หลักการ คือ เพื่อใหมีสหกรณประเภทอิสลาม และสามารถเขียนขอบังคับ
ของสหกรณเองได โดยใชหลักการใหสอดคลองกับศาสนา
๕.๑.๒ ทบทวนการดํารงตําแหนงของกรรมการ/ผูตรวจสอบกิจการ
หลักการ คือ เนื่องจากกรรมการที่มีผลงานดี มีความตั้งใจทํางาน แตตองเวนวรรค
ตามกฎหมาย และเนื่องจากบางสหกรณมีสมาชิกนอยมาก จึงขาดแคลนผูที่มีความสามารถมาดําเนินการ
๕.๑.๓ สนับสนุนการลงทุนของสหกรณ/ เอกชนกับสหกรณ
หลั ก การ คื อ แก ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง ให ภ าคเอกชนสามารถลงทุ น ใน
สหกรณได โดยใหภาคเอกชนเปรียบเสมือนสมาชิกหนึ่งคน หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียง
๕.๑.๔ เปดโอกาสสมาชิกสมทบ
หลักการ คือ ใหประชาชนทั่วไป มีโอกาสสนับสนุนสหกรณที่สรางประโยชน
ใหสวนรวม
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๕.๒ ปรับปรุงแกไขโครงสรางสวนราชการดานสหกรณ แยกนายทะเบียนสหกรณออกจาก
กรมสงเสริมสหกรณการตรวจสอบบัญชีเพื่อการพัฒนา
หลัก การ คือ เนื่องจากนายทะเบียนเปน เจาหนาที่โดยตําแหนง จากกรมสงเสริม
สหกรณทําใหการปฏิบัติงานลาชา
๕.๓ รวมมือกับสหกรณตางประเทศ ดานวิชาการ/การคา/การลงทุน/การพลังงาน
หลักการคือ ใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนใหสันนิบาตสหกรณเปนองคกรที่มีคุณภาพ
และเปนองคกรที่มีคุณภาพ และเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการเปนองคกรกลางในการประสานงาน
กับสหกรณตางประเทศอยางจริงจัง
๕.๔ สนับสนุนใหสหกรณจัดสวัสดิการแกกรรมการ/พนักงาน/สมาชิก
หลักการ คือ ใหรัฐใหคําแนะนําแกสหกรณทั่วไปใหตระหนักถึงความเสียสละของ
กรรมการ พนักงานจึงสมควรจัดใหมีสวัสดิการจากสหกรณ เชน ขาราชการ
๖. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
๖.๑ สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนฐานชุมชน
กําหนดใหมีแหลงพื้นที่สีเขียวเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยของประเทศ เพื่อสรางความ
มั่นคงทางอาหาร ๑ ตําบล ๑ แหลงผลิตอาหารที่มั่นคงของชาติ โดยใหชุมชนเปนผูผลิตภายใตบริบท
ของชุมชน
๖.๒ หลั ก การพื้ น ฐานเพื่ อ การปฏิ รู ป การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
โดยฐานชุมชน
๖.๒.๑ มุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
๖.๒.๒ มุงเนนการกําหนดใหเกิดสื่อสาธารณะ
๖.๒.๓ มุงเนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชิงพื้นที่
๖.๒.๔ มุงเนนการบูรณาการองคความรู ดานสังคม/วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๓ ปฏิรูปกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ไมสอดคลองกับ
วิถีชีวิตและไมเปนธรรมกับชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อใหสอดคลองตามบริบทตาง ๆ
ของชุมชนและใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของชุมชนโดยชุมชนอยางแทจริง
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๖.๔ ปฏิรูปองคกรและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๔.๑ แก ไ ขปรั บ ปรุ ง ระเบีย บวา ด ว ยอาสาสมัค รพิทั ก ษท รั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมหมูบาน และผลักดันใหเปน พ.ร.บ. เพื่อใหเครือขาย ทสม.สามารถขับเคลื่อนไดจริง และ
สมาชิกที่เปนกรรมการระดับหมูบาน ใหมีคาตอบแทนเปนรายเดือน เชนเดียวกับ อสม.
๖.๔.๒ สนับสนุนชนกลุมนอยใหมีสิทธิเทียมกันทางสังคมทุกชนเผา เพื่อใหสามารถ
อยูในสังคมไดเทาเทียมกัน และมีสิทธิ์หรือสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ ซึ่งผูกพันกับชีวิตของชนกลุม
นอย
๗. นโยบายปรับโครงสรางสวนราชการ
๗.๑ ตั้งกระทรวงสหกรณ
หลักการ คือ สหกรณเปนองคกรของบุคคลที่เขารวมกิจกรรมในการแกไขปญหา
รวมกันโดยอุดมการณสหกรณ ซึ่งเปนกระบวนการรวมมือของบุคคล แตในปจจุบันสหกรณเปนเพียง
กรม อยูในกระทรวงเกษตร และไมไดรับความใสใจและใหความสําคัญเทาที่ควร จึงควรยกระดับเปน
กระทรวง เพื่อใหเปนเอกภาพในการพัฒนาสหกรณ เพราะการพัฒนาสหกรณ คือการพัฒนาบุคคลไป
ดวยเชนกัน
๗.๒ สนับ สนุ น และผลักดั น ใหขา ราชการกลั บ เขาทํ างานในทอ งถิ่น ของตนเอง เพื่อลด
คาใชจาย คาครองชีพ และแกไขปญหาครอบครัว
หลั กการ คือ ข าราชการที่ เกิ ด หรื อมี ถิ่น ที่อ ยูอ าศัย ใด ก็ค วรทํ างานในถิ่น นั้น ๆ
เพื่อใหสะดวกตอการดํารงชีพ ไดดูแลครอบครัวอยางใกลชิด ลดคาครองชีพ ลดปญหาครอบครัว และ
ไดรับใชบานเกิดของตนเอง
๗.๓ แกไขปรับปรุง พ.ร.บ. สภาเกษตร เพื่อใหสภาเกษตรกรสามารถขับเคลื่อนไดจริง
และสมาชิกสภาเกษตรที่ไดรับการเลือกตั้งระดับหมูบานขึ้นมาไดรับคาตอบแทนรายเดือน (ตัวอยาง เชน อสม.)
หลักการ คือ อาสาสมัครตาง ๆ ที่ชวยเหลืองานราชการใหไดรับคาตอบแทน
๗.๔ ประเมิ น ผลงานข า ราชการทุ ก ภาคส ว นโดยคณะกรรมการแต ล ะระดั บ ที่ ม าจาก
การเลือกตั้ง
โดยคณะกรรมการมาจากการเลื อ กตั้ ง ประกอบด ว ยประชาชนและอั ย การและ
ผูพิพากษาที่อยูในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ
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๒. การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ
๒.๑ กรณี วาที่รอยตรี ทวีป ยอดเศรณี หัวหนาพรรคพลังสหกรณลาออกจากตําแหนง
ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณ
พนจากตําแหนงทั้งคณะจํานวนทั้งสิ้น ๑๓ คน ตามขอบังคับพรรคพลังสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๒๒
(๒) และ (๖) ดังนี้
(๑) วาที่รอยตรี ทวีป ยอดเศรณี
หัวหนาพรรค
(๒) นายสมเกียรติ อมตะธงไชย
รองหัวหนาพรรค
(๓) นายวิทยา รักษาทิพย
รองหัวหนาพรรค
(๔) นายสมเกียรติ โสภณพงศพิพัฒน
รองหัวหนาพรรค
(๕) นายทนงศักดิ์ กุลชูศักดิ์
รองหัวหนาพรรค
(๖) นายอดิศักดิ์ ฟกแฟง
เลขาธิการพรรค
(๗) นางปอรญา ยศมา
รองเลขาธิการพรรค
(๘) นางสาวรัตติกา มัสกุล
เหรัญญิกพรรค
(๙) นายทวิรวัฒน บัวขาว
โฆษกพรรค
(๑๐) นายนพรัต ลําเนาครุฑ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นายธงชัย ทองอวม
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายมานัส บัวทอง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นายวีรพงษ มุกดา
กรรมการบริหารพรรค
๒.๒ กรณีที่ประชุมใหญสามัญพรรคพลังสหกรณ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณชุดใหม จํานวน ๑๔ คน ดังนี้
(๑) นายจักรี สุจริตธรรม
หัวหนาพรรค
(๒) นายสมเกียรติ อมตะธงไชย
รองหัวหนาพรรค
(๓) วาที่รอยตรี ทวีป ยอดเศรณี
รองหัวหนาพรรค
(๔) นายอดิศักดิ์ ฟกแฟง
เลขาธิการพรรค
(๕) นายชยุต หนูสาย
รองเลขาธิการพรรค
(๖) นางสาวรัตติกา มัสกุล
เหรัญญิกพรรค

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๖๖ ง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

(๗) นายนพรัต ลําเนาครุฑ
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๘) นางสาวสิรินาถ แพทยังกุล
โฆษกพรรค
(๙) นางพรทิพย ปกเขมายัง
กรรมการบริหารพรรค
(๑๐) นายภิญโญ เกียรติภิญโญ
กรรมการบริหารพรรค
(๑๑) นายภาณุพงศ ภัทรคนงาม
กรรมการบริหารพรรค
(๑๒) นายวินิจ ปณฑวนิช
กรรมการบริหารพรรค
(๑๓) นายสุรพงศ มานะดีพรอม
กรรมการบริหารพรรค
(๑๔) นายรชตพงษ มาคงกุล
กรรมการบริหารพรรค
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให
ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสหกรณดังกลาวขางตนแลว
ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

