เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทรวมพลัง
ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไดมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การรับจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคเพื่อไทรวมพลัง มีคณะกรรมการบริห ารพรรคเพื่อไทรวมพลัง
จํานวน ๙ คน นั้น
บัดนี้ หัว หนาพรรคเพื่อไทรวมพลังไดแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนพรรคการเมือง
ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. กรณีที่ป ระชุ ม ใหญส ามัญ ประจําปพรรคเพื่ อไทรวมพลั ง ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวัน ที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
ขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ดวยที่ประชุมใหญสามัญพรรคเพื่อไทรวมพลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
มีมติแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ที่ประชุมใหญมมี ติใหความเห็นชอบเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘ ของขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๘ สํานักงานใหญพรรคเพื่อไทรวมพลัง ตั้งอยูบานเลขที่ ๖๐๘ หมูที่ ๑๒ ตําบลไรนอย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐”
ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๗) ของขอ ๑๐.๒ ของขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง
พ.ศ. ๒๕๖๔
(๗) เรียนฟรี
เรียนฟรี ปริญญาตรี เริ่มสาขารัฐศาสตร นิติศาสตร การตลาด การบัญชีคอมพิวเตอรธุรกิจ
สิ่งแวดลอม สาธารณสุขแพทยแผนไทย เกษตรศาสตร พัฒนาชุมชนฯ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ยกระดับการศึกษาผูนําชุมชน กํานัน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนทองถิ่น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จบปริญญาตรีภายใน ๑ ป ๖ เดือน พรอมปรับเงินเดือนกํานัน
ผูใหญบาน ๑๕,๐๐๐ บาท สมาชิกองคการบริหารทองถิ่น ภายใน ๒ ป”
ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๔ ของขอ ๑๐.๓ (๔) ของขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง
พ.ศ. ๒๕๖๔
“๔. ปลดหนี้
กลุมเกษตรกร : จัดงบ เพิ่มงบ กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการแกไขหนี้สินและฟนฟูอาชีพ
อยางนอยปละ ๕๐,๐๐๐ ลานบาท
กลุมประชาชนทุกอาชีพ : แกไข พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เพิ่มเติมในมาตรา ๓ กลุมประชาชนทุกอาชีพ แกไขหมวด ๕/๑
มาตรา ๓๗/๑ นอกจากหนี้ในระบบตามกฎหมายแลว ใหรวมหมายถึง หนี้นอกระบบของเกษตรกรดวย
กลุมขาราชการบํานาญ และบุคลากรทางการศึกษา : เสนอรางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟู
และพัฒนาขาราชการบํานาญครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ย ๐.๕๐ – ๑.๕๐ บาท
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท”
ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๙) ของขอ ๑๐.๓ ของขอบัง คับพรรคเพื่อไทรวมพลัง
พ.ศ. ๒๕๖๔
“(๙) สรางนวัตกรรมเกษตรไทย
ปฏิรูปภาคเกษตร โดยใชนวัตกรรมนาโน เทคโนโลยีเขามาเพิ่มผลผลิตในการลดรายจาย ลดตนทุนการผลิต
ลด เลิกการใชปุย ยาปราบศัตรูพืชสงเสริมการใชปุยอินทรีย สรางนวัตกรรมขาวปลอดสารพิษ มันสําปะหลังสีขาว
ผัก ผลไมปลอดภัย ผูซื้อมั่นใจในคุณภาพพรอมยกระดับครัวไทยสูครัวโลก
ปฏิรูปโครงสรางภาคเกษตรใหม ใหมีระบบเครือขายองคกรเกษตรที่ยั่งยืน โดยแกไขพระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไขเพิ่มเติม ๒๕๔๔) โดยเพิ่มโครงสรางองคกรเกษตรกร
ในระดับลางถึงระดับชาติ จัดใหมีตัวแทนกลุมเกษตรกรเฉพาะดาน พัฒนาทักษะดานการบริหารองคกร
ทักษะดานการผลิต แปรรูป การจําหนาย ทั้งตลาดภายใน และตางประเทศ
สงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุนดวยระบบฟารมเพื่อการสงออก อยางนอยปละ ๓๖๐,๐๐๐ ตัว
และสงเสริมการเลี้ยงไกชน พรอมใหมี ๑ ตําบล ๑ สนามไกชน”

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๗) ของขอ ๑๐.๔ ของขอบัง คับพรรคเพื่อไทรวมพลัง
พ.ศ. ๒๕๖๔
“(๗) ลดความเหลื่อมล้ํา ฟนฟูสิ่งแวดลอม
ปฏิรูปที่ทํากิน ยกเลิก สปก. ภทบ.๕ นส. ที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุที่หมดสภาพความเปนปา
และมีประชาชนอาศัยอยูโดยออกเปนโฉนดทุกแปลง ใหแลวเสร็จภายใน ๔ ป พรอมจางพนักงานใหม
จากผูวางงาน บัณฑิตจบใหม เปนผูชวยพนักงานเดินออกเอกสารสิทธิ ภายใตเงื่อนไขการออกโฉนด ๑๕ ไร
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไร จํานวน ๗๕,๐๐๐ อัตรา
สนับสนุนโครงการพระราชดําริ จัดใหมีแผนพัฒนา ยกระดับทุกหมูบานเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
(ศาสตรพระราชา) ภายใน ๕ ป”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๔.๒ ของขอ ๑๐.๖ (๕) ของขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง
พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“๔.๒ ยกสถานีอนามัยประจําตําบล ใหเปนโรงพยาบาลชุมชนแบบองครวมใหครบทุกตําบล
โดยมีแพทยแผนปจจุบัน และแพทยแผนไทย รวมถึงหมอพื้นบาน คอยบริการประชาชนในขั้นตน
ยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ใหเปนผูชวยแพทยแผนไทยประจําหมูบาน ๓๗๐,๐๐๐ คน
โดยมีเงินเดือนขั้นต่ํา ๖,๐๐๐ บาท ตอเดือนภายใน ๕ ป พรอมใหมีโรงพยาบาลแพทยแผนไทย
(การรักษาทางเลือก) จังหวัดละ ๑ แหง”
ขอ ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๘) ของขอ ๑๐.๖ ของขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง
พ.ศ. ๒๕๖๔
“(๘) มีงานทํา
ยกระดับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหเปนสถาบันการเงิน (ธนาคารชุมชน) ๗,๕๐๐ แหง
๑ ตําบล ๑ ธนาคารชุมชน โดยใชงบประมาณอยางนอย ๑๐๐ ลานบาท ตอธนาคารชุมชน และยกราง
พระราชบัญญัติปลดหนี้กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในกรณีที่กองทุนหมูบานไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได
จางพนักงานปฏิบัติหนาที่ในธนาคารชุมชน รับผูวางงาน บัณฑิตจบใหม ปฏิบัติหนาที่ในธนาคารชุมชน
๗,๕๐๐ แหง ๆ ละ ๕ คน รวม ๓๗,๕๐๐ อัตรา

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ฟนฟูวิสาหกิจชุมชน องคกรเกษตรกร พัฒนาเครือขาย เชื่อมโยงเครือขายและออกแบบโครงสราง
การบริหารเครือขายทั้งภาควิสาหกิจชุมชน และองคกรเกษตรกร จากระดับหมูบาน/ชุมชน สูระดับสากล
เรงสรางงาน สรางอาชีพในชุมชน สงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ธุรกิจออนไลน
(Social Internet) ตลาดนัดชุมชน”
๒. นายวสวรรธน พวงพรศรี ลาออกจากตําแหนงหัวหนาพรรคเพื่อไทรวมพลังตามหนังสือลาออก
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยพรรคเพื่อไทรวมพลังไดรบั ทราบการลาออกดังกลาวในวันเดียวกัน
ทําใหความเปนกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทรวมพลังสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) และเปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทรวมพลัง
ที่เหลืออยูจํานวน ๘ คน พนจากตําแหนงทั้งคณะตามขอบังคับพรรคเพื่อไทรวมพลัง พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๒) ไดแก
๒.๑ นายวรเชษฐ เชิดชู
รองหัวหนาพรรค
๒.๒ นายจิรายุ บุญประสิทธิ์
รองหัวหนาพรรค
๒.๓ วาที่รอยตรี วิชัย จิตรพิทักษเลิศ
เลขาธิการพรรค
๒.๔ นายสิทธิชัย กอแกว
รองเลขาธิการพรรค
๒.๕ นายเหมชาติ เชื้อโชติ
โฆษกพรรค
๒.๖ นางสาวมาลี บุญเรือง
เหรัญญิกพรรค
๒.๗ นางสาวไอยลดา ปญญาโสภา
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๒.๘ นายอํานาจ มอญพันธุ
กรรมการบริหารพรรค
๓. ที่ประชุมใหญสามัญประจําปพรรคเพื่อไทรวมพลัง ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๕ มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทรวมพลังชุดใหม จํานวน ๑๐ คน ดังนี้
๓.๑ นายวสวรรธน พวงพรศรี
หัวหนาพรรค
๓.๒ นายสิทธิชัย กอแกว
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๑
๓.๓ นายตวนเซะ มือฆะ
รองหัวหนาพรรค ลําดับที่ ๒
๓.๔ นายวรเชษฐ เชิดชู
เลขาธิการพรรค
๓.๕ นายเหมชาติ เชื้อโชติ
รองเลขาธิการพรรค

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๗๓ ง

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓.๖ นางสาวทิพยวรรณ บุญชม
๓.๗ นางสาววรางคณา สําราญสุข
๓.๘ นายธนากร ประพฤทธิพงษ
๓.๙ นางสาวมาลี บุญเรือง
๓.๑๐ นายชนินทร สุธรรมวิจิตร
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เหรัญญิกพรรค
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
โฆษกพรรค
กรรมการบริหารพรรค
กรรมการบริหารพรรค

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
แสวง บุญมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

