เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคคลองไทย
ตามที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งได มี ป ระกาศนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง ลงวั น ที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคคลองไทย มีคณะกรรมการบริหาร
พรรคคลองไทย จํานวน ๒๑ คน นั้น
บั ด นี้ หั ว หน า พรรคคลองไทยได แ จ ง การเปลี่ ย นแปลงต อ นายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง
ตามมาตรา ๓๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณี ที่ประชุมใหญสามัญประจําปพรรคคลองไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
มีมติแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคคลองไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอ ๗ ดานการศึกษา (๑) ดานเศรษฐกิจ (๖) และดานสังคมและสวัสดิการ และขอ ๙ ดังนี้
ขอบังคับพรรคคลองไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕)
ดว ยที่ป ระชุม ใหญสามัญ ประจําป ๒๕๖๕ พรรคคลองไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวัน ที่
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับพรรคคลองไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับพรรคคลองไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕)”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติใหความเห็นชอบเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ดานการศึกษา (๑) ดานเศรษฐกิจ (๖) และดานสังคม
และสวัสดิการของขอบังคับพรรคคลองไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ดานการศึกษา
(๑) จัดการศึกษาใหแกประชาชนฟรี ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับปริญญาเอก

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ดานเศรษฐกิจ
(๖) สนับสนุนสงเสริมอาชีพของคนไทยทุกสาขาอาชีพใหไดรับการชวยเหลือจากรัฐ
ใหทั่วถึงและเพียงพอตอการประกอบอาชีพนั้น ๆ และมีหลักประกันรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
ตลอดจนการสงเสริมระบบสหกรณกลุมอาชีพตาง ๆ ในวงเงินที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถประกอบกิจการ
ของสหกรณนั้น ๆ ใหมีทุนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดานสังคมและสวัสดิการ
(๑) ปองกันปราบปรามการคายาเสพติด การคามนุษย การเอารัดเอาเปรียบทางสังคม
อยางมีประสิทธิภาพ
(๒) จัดระบบสวัสดิการทางสังคมใหกับประชาชนในทุกชวงวัยใหไดรับการชวยเหลือ
และสนับสนุนใหมีความเปนอยูที่ดี
(๓) เสนอพระราชบัญญัติคลองไทย โดยระบุการจัดสวัสดิการจากรายไดโครงการคลองไทย ดังนี้
(๓.๑) ใหคนไทยทุกคนไดรับหุนโครงการคลองไทยฟรี ๑ หุน
(๓.๒) ใหคนไทยทุกคนไดรับเงินโบนัสจากเงินปนผลกําไรในโครงการคลองไทยทุกป
เริ่มตนปละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓.๓) คนไทยอายุ ๖๐ ป ขึ้ น ไป ให ไ ด รั บ บํ า นาญตลอดชี พ เริ่ ม ต น เดื อ นละ
๑๐,๐๐๐ บาท
(๓.๔) กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล
ใหไดรับเงินบํานาญหลังเกษียณ รวมทั้งผูเกษียณไปกอนแลวทุกคน ตามอัตราคาตอบแทนเดือนสุดทาย
และไดรับเงินเพิ่มอีกเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓.๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) กรรมการหมูบาน คณะกรรมการชุม ชน ตลอดจนอาสาสมัครของหนวยงานรัฐทุกหนว ย
ใหไดรับคาตอบแทน รวมทั้งเพิ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกทหารผานศึกอยางเหมาะสม
(๓.๖) จัด ให มี กองทุน เพื่ อ ชํา ระหนี้จ ากโครงการคลองไทยใหกั บ ประเทศไทย
และการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนและหนี้สินสวนบุคคลใหแกคนไทยทุกกลุมอาชีพ
(๓.๗) จัดใหมีสวัสดิการแกประชาชนในทุก ๆ ดาน ตั้งแตเกิดจนตาย ใหมีความเหมาะสม
และเพียงพอ”

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา้ ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๙ ของขอบังคับพรรคคลองไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารพรรค มีจํานวนไมนอยกวา ๑๕ คน
แตไมเกิน ๒๕ คน ประกอบดวย
(๑) หัวหนาพรรค
(๒) เลขาธิการพรรค
(๓) เหรัญญิกพรรค
(๔) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๕) โฆษกพรรค
(๖) กรรมการบริหารพรรค”
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
แสวง บุญมี
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

