รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา
ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๕๗ การกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คํานึงถึง ความเห็นของ
สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด นโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณา
นโยบายนั้น อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) วงเงินที่ต้องใช้ และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดําเนินการ
(๒) ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดําเนินนโยบาย
(๓) ผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบาย
ในกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดทํารายการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสั่งให้ดําเนินการให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด”
พรรคประชาธิปัตย์จึงดําเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

ที่มาของรายได้ที่ใช้ดาเนินโครงการตามนโยบาย
๑. ปรับลดงบประมาณบางรายการ เช่น งบกลาง รายการสํารองจ่ายฉุกเฉิน สํานักนายกรัฐมนตรี การลด
งบประมาณโครงการเดิมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เป็นต้น
๒. ภาษีใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้มีรายได้สูง
๓. เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
๕. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
๖. เงินร่วมทุนจากเอกชนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา
นโยบาย

จานวนงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท/ปี)

การศึกษา

๖๒,๓๔๘

สวัสดิการสังคม

๑๔๘,๙๒๘

เกษตรคุณภาพ

๑๓๐,๐๐๐

แรงงาน

๕๐,๐๐๐

สาธารณสุข

๗๓๙

รวมงบประมาณทั้งหมด

๓๙๒,๐๑๕

ตาราง รายละเอียดนโยบายที่ใช้ในการประกาศโฆษณา
นโยบาย
ทีใ่ ช้ในการ
ประกาศโฆษณา
เรียนฟรีถึง ปวส.

จานวนเงินที่ใช้
(บาท/ปี)

ประโยชน์-ความคุ้มค่า

ผลกระทบความเสี่ยง

๒๓,๘๕๒,๐๐๐,๐๐๐

เป็นการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
โอกาสความก้าวหน้าแก่นักเรียน
ทางด้านสายอาชีพ ผ่อนปรนภาระ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรหลาน รวมทั้งตอบสนองการผลิต
แรงงานที่มีคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศ
เป็นสวัสดิการแบบถ้วนหน้าให้นักเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ได้รับอาหารมีคุณภาพถูกหลัก
โภชนาการ
เป็นนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา เน้น
ทักษะการสื่อสารตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล โดยเฉพาะการพูดและการฟัง
พร้อมส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
นําไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
๒ ของสังคมไทย
เป็นนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรที่เน้น
กระบวนการคิด เพิ่มครูปฐมวัยทั่ว
ประเทศ เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาเติบโต
อย่างมีคุณภาพในทุกด้านทั้งทางสมอง
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์

ไม่มี

อาหารเช้ากลางวัน
ถึง ม.๓

๒๘,๔๔๑,๐๐๐,๐๐๐

เด็กทุกคนพูด
ภาษาอังกฤษได้
(ด้วย English for
All)

๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐

ศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพดีทั่วไทย

๔,๕๕๕,๐๐๐,๐๐๐

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หมาย
เหตุ

นโยบาย
ทีใ่ ช้ในการ
ประกาศโฆษณา
เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลีย้ งดูเด็กแรก
เกิด

จานวนเงินที่ใช้
(บาท/ปี)

ประโยชน์-ความคุ้มค่า

ผลกระทบความเสี่ยง

๑๗,๘๓๒,๐๐๐,๐๐๐

เด็กไทยทุกคนได้รับสิทธิค่าใช้จ่ายใน
การเลีย้ งดูทุกเดือน จํานวน ๑,๐๐๐
บาทต่อเดือน แบบถ้วนหน้า ตั้งแต่แรก
เกิดจนอายุ ๘ ขวบ (เดือนแรกได้รบั
๕,๐๐๐ บาท)
ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพแบบ
ถ้วนหน้าเท่าเทียมกันคนละ ๑,๐๐๐
บาทในทุกห้วงอายุ จากเดิมได้รับตาม
ห้วงอายุแบบขั้นบันได มีเม็ดเงินใช้จ่าย
ในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น

เมื่อโครงการดําเนินไป
ครบ ๘ ปีรัฐบาลจะต้อง
ใช้เงินเพิ่มเป็นประมาณ
๕๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาทต่อปี
จํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปี
ละ ๔.๘% หรือประมาณ
ปีละ ๓๙๓,๖๐๐ คน
ต้องใช้งบประมาณเพิม่
ประมาณปีละ
๔,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท
ไม่มี เนื่องจากคาดการณ์
ว่าในอนาคตรายจ่ายใน
ส่วนนี้จะลดลงเพราะ
โครงการนี้จะช่วย
ยกระดับรายได้ของผู้
ยากไร้ให้ออกจากความ
ยากจนได้เพิ่มขึ้น
ไม่มี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๓๗,๓๐๒,๐๐๐,๐๐๐

เบี้ยผู้ยากไร้

๖๘,๗๙๔,๐๐๐,๐๐๐

ปรับอัตราเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ

๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บ้านหลังแรก

ประกันรายได้
พืชผลเกษตร

ผู้ยากไร้ที่จะได้รับสิทธิจํานวน
ประมาณ ๑๔.๔๗ ล้านคนในปัจจุบัน
จะได้รับเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นรายละ
๘๐๐ บาทต่อเดือน จากเดิมที่ได้รบั
โดยการใช้จ่ายผ่านบัตรเฉลี่ยรายละ
๓๐๐ บาท

เป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับผู้พิการ
แบบถ้วนหน้า จํานวนกว่า ๒ ล้านราย
สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพ โดย
ได้รับเงินรายเดือนเพิ่มขึ้นจากเดือนละ
๘๐๐ บาทในปัจจุบัน เป็น ๑,๐๐๐
บาท
๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยผูท้ ี่มี
รายได้น้อยที่มีศักยภาพในการกู้ยมื มี
สิทธิในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบีย้ ต่าํ
เพื่อซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัย เป็น
หลักประกันความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิต
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เกษตรกรทีม่ ีอาชีพสวนยางพารา
ปาล์มน้ํามัน ข้าว ข้าวโพด และมัน
สําปะหลัง จะมีหลักประกันในอาชีพ
เกษตรกรรม มีรายได้ที่มั่นคง

ไม่มี

หากพืชเกษตรตาม
โครงการประกันรายได้มี
ราคาตกต่ําที่สุดพร้อม
กันในรอบปี รัฐบาล
จะต้องใช้งบประมาณ

หมาย
เหตุ

นโยบาย
ทีใ่ ช้ในการ
ประกาศโฆษณา

จานวนเงินที่ใช้
(บาท/ปี)

กองทุนน้ําชุมชน
เกษตรกรมีน้ําใช้

๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

ประกันรายได้
แรงงานขั้นต่ํา

๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐

เพิ่มค่าตอบแทน
อสม.

๗๓๙,๐๐๐,๐๐๐

ประโยชน์-ความคุ้มค่า

ผลกระทบความเสี่ยง
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาทต่อปี
ไม่มี

จัดตั้งกองทุนน้ําชุมชน เกษตรมีน้ําใช้
ตลอดปี น้ําถึงทุกไร่นา มีเงินทําแห่งน้ํา
ทุกหมู่บ้าน รัฐมีงบและผูเ้ ชี่ยวชาญ
แนะนําให้ชาวบ้านสามารถจัดการ
แหล่งน้ําด้วยตนเอง
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ รัฐบาลอาจต้องรับภาระ
ประมาณ ๒.๖๖ ล้านคน หลุดพ้นจาก มากขึ้นหากแรงงานไหล
ความยากจน ได้รับค่าจ้างขั้นต่ําต่อวัน เข้าระบบมากขึ้น
ทํางานเพิ่มขึ้น โดยไม่ทําให้รายจ่าย
ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ
อีกทั้งไม่เป็นภาระเพิ่มขึ้นของนายจ้าง
ผู้ประกอบการ
เพิ่มขวัญกําลังใจแก่อาสาสมัคร
ไม่มี
สาธารณสุข (อสม.)ทั่วประเทศ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการดูแลผูส้ ูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ อีกทัง้ มี
หลักประกันชีวิตในอนาคตมากขึ้น
ด้วยรูปแบบสมัครใจนําเงิน
ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นไปสะสมใน
กองทุนการออม ได้รับสิทธิประโยชน์
เป็นเงินบําเหน็จหรือบํานาญตาม
เงื่อนไข

หมาย
เหตุ

