เรื อง โครงการลงทุน เพื อส ังคม (Social Investment Project - SIP)

ฉบับที 50/2541

วันที 8 มิถน
ุ ายน 2541

ด้วยปัญหาวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจทีประเทศไทยกําลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบน
ั ได้สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะการ
จ้างงาน ซึงจากการคาดการณ์ ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจะมีผวู้ า่ งงานและผูถ
้ ก
ู เลิกจ้างเนืองจากภาวะ
เศรษฐกิจในปี 2541 ประมาณ 2 ล้านคน กระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวทีจะขยายผลไปสูป
่ ญ
ั หาทาง
สังคมในอนาคตเป็ นอย่างมาก และเห็นความจําเป็ นอย่างยิงทีรัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว แต่โดยทีรัฐบาล
มีงบประมาณทีจะนํามาใช้จา่ ยเพือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจํากัด ดังนัน กระทรวงการคลังจึงได้พจิ ารณาทาบทาม
ขอกูเ้ งินจากธนาคารโลกและรัฐบาลญีปุ่ นเพือใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมแก่ผท
ู้ ได้
ี รบั ผลกระทบ โดยได้จดั ทํา
เป็ นโครงการเงินกูภ
้ ายใต้ชือ "โครงการลงทุนเพือสังคม (Social Investment Project - SIP)" โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือให้สามารถบริการทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการ ออกเป็ น 4
ประการคือ
1.1 เพือบรรเทาปัญหาทางสังคมอันเนืองมาจากวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแก้ปญ
ั หาการว่างงานด้วย
การสร้างงานและโอกาสในการสร้างรายได้แก่บค
ุ คลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ ดงั กล่าว โดยเฉพาะในกลุม
่ ผูม
้ ี
รายได้น้อยและยากจน
1.2 เพือปฏิรูปการให้บริการทางสังคมโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน และการให้บริการของ
องค์กรส่วนท้องถิน
1.3 เพือส่งเสริมการกระจายอํานาจการให้บริการทางสังคมและการพัฒนาโครงการสาธารณู ปโภคพืนฐานขนาดเล็ก
การเพิมอํานาจและความเข้มแข็งของท้องถิน และการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มเี ครือข่ายทีสมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ
1.4 เพือปรับปรุงระบบการให้บริการทางสังคมให้มป
ี ระสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยการส่งเสริมให้คนในท้องถินมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และเน้นให้บริการทางสังคมขันพืนฐานแก่กลุม
่ ผูว้ า่ งงาน และกลุม
่ ผูม
้ รี ายได้น้อยและ
ยากจน
2. ลักษณะของโครงการ
ภายใต้วตั ถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว กิจกรรมการดําเนินโครงการ จะมีลกั ษณะสําคัญคือ
2.1 เป็ นโครงการทีก่อให้เกิดการจ้างงานและเสริมสร้างรายได้โดยให้ความสําคัญแก่ผวู้ า่ งงาน ผูด
้ อ
้ ยโอกาสและผูม
้ ี
รายได้น้อย ประกอบด้วยกิจกรรมด้านการท่องเทียว การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานที
ใช้แรงงานเป็ น สัดส่วนสูง การฝึ กอาชีพและพัฒนาฝี มือแรงงาน
2.2 เป็ นโครงการทีขยายบริการสวัสดิการสังคมเพือรองรับผูไ้ ด้รบั ผล กระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ผูส
้ งู อายุและผูด
้ อ
้ ย
โอกาส
2.3 เป็ นโครงการทีเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพือการมีสว่ นร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนอย่างยังยืน
2.4 เป็ นโครงการทีมีการกระจายอํานาจสูท
่ อ
้ งถิน โดยเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรบริหารส่วนท้องถินเพือ
ให้สามารถพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความต้องการของคนในพืนทีเป็ นหลัก โดยมีพืนทีดําเนิน
โครงการคือ พืนทีในเมือง และชนบททัวประเทศ

3. การดําเนินโครงการ การดําเนินโครงการและกระบวนการได้มาซึงโครงการย่อย แบ่งออกเป็ น 2 แนวทาง คือ
3.1 แนวทางที 1 เป็ นการแก้ไขปัญหาในระยะสันโดยการสนับสนุนทางการเงินแก่กจิ กรรม โครงการของภาครัฐทีมี
จุดมุง่ หมายเพือแก้ปญ
ั หาการว่างงาน การสูญเสียรายได้ และการเพิมขึนของภาระทางสังคม โดยให้เกิดผลในระยะ
สัน เช่นโครงการลงทุนในงานโยธาทีต้องใช้แรงงานมาก งานฝึ กอบรมวิชาชีพแก่ผวู้ า่ งงาน และงานปรับปรุงการให้
บริการทางสังคมขันพืนฐาน โดยเฉพาะการให้บริการด้านสุขภาพ ซึงเป็ นการเสริมการลงทุนในโครงการทีกระทรวง
ทบวง กรม และหรือรัฐวิสาหกิจ กําลังดําเนินการอยูแ
่ ละสามารถขยายโครงการได้อย่างรวดเร็ว โดยจะต้องเน้นการ
ปรับปรุงการดําเนินโครงการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลัก
เกณฑ์การพิจารณาทีสําคัญ คือ
1) โครงการทีได้รบั การสนับสนุน ควรเป็ นโครงการทีสามารถดําเนินงานได้เร็ว มีการจ้างงานสูง มีแผนงานและกลุม
่
เป้ าหมายชัดเจน และเข้าเกณฑ์การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติกาํ หนด
2) โครงการทีได้รบั การสนับสนุน ถ้าเป็ นโครงการเพือเสริมหรือทดแทนการใช้จา่ ยเงินจากงบประมาณแผ่นดิน จะ
ต้องกําหนดต้นทุนต่อหน่ วย (Unit Cost) ตามมาตรฐานของสํานักงบประมาณ เพือมิให้เกิดความลักลัน
3) กิจกรรมของโครงการจะต้องเป็ นหน้าทีทีอยูใ่ นความรับ ผิดชอบของหน่ วยงานผูด
้ าํ เนินโครงการ
4) โครงการทีเสนอจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ เงือนไขของแหล่งเงินกู้
5) หากเป็ นโครงการทีกําลังดําเนินการอยูห
่ รือเป็ นโครงการทีหน่ วยงานผูเ้ สนอโครงการได้ดาํ เนินการมาแล้ว จะนํา
ผลการดําเนินงานมาพิจารณาด้วย 3.2 แนวทางที 2 เป็ นการแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาว และสร้างฐานการพัฒนา
อย่างยังยืน โดยการสนับสนุนทางการเงินแก่กจิ กรรม โครงการทีมีผลต่อปรับโครงสร้างทางสังคมและการกระจายอํา
นาจในระยะยาว โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรส่วนท้องถิน และการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ต่าง ๆ ซึงจะกระทําผ่านกองทุนทีกระทรวงการคลังจัดตังขึนและมอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
บริหารและจัดการ รวม 2 กองทุน คือ
1) กองทุนเพือการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund หรือ SIF) เป็ นกลไกทางการเงินแก่ชุมชน ซึงจัด
ตังขึนเพือสนองตอบความต้องการของชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรอิสระ และรัฐบาลท้องถิน โดยสนับสนุนเงินให้
เปล่าแก่การลงทุนในโครงการลงทุนขนาดเล็กทีตอบสนองความต้องการของชุมชนและผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ของกองทุน SIF ทังนีได้กาํ หนดทีจะนําไปให้ความช่วยเหลือแก่โครงการพัฒนาขนาดเล็กในสาขาต่างๆ และเป็ น
โครงการทีเสริมสร้างความสามารถของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาชุมชน โครงการสวัสดิการสังคม
สําหรับชุมชน โครงการด้านสิงแวดล้อม การท่องเทียว และวัฒนธรรม โดยคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่
โครงการพัฒนาขนาดเล็กของชุมชนทัวประเทศได้ถงึ กว่า 11,000 โครงการ
2) กองทุนพัฒนาเมืองในภูมภ
ิ าค (Regional Urban Development Fund หรือ RUDF) เป็ นกลไกทางการเงิน
แก่ชุมชนเช่นกัน แต่เป็ นการจัดตังกองทุนเพือให้กแ
ู้ ก่เทศบาลในอัตราตลาดเพือใช้ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน
ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลทีก่อให้เกิดรายได้ โดยมีสาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็ นทีปรึกษาเพือให้คาํ แนะนําแก่เทศบาลทีได้รบั การคัดเลือกในการเพิมสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการจัดเตรียมโครงการและการบริหารและจัดการ
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 4 ปี ระหว่าง 2541-2544
- ระยะเวลาการดําเนินโครงการตามแนวทางที 1 28 เดือน
- ระยะเวลาการดําเนินโครงการตามแนวทางที 2 40 เดือน
5. แหล่งทีมาของเงินลงทุนและค่าใช้จา่ ยโครงการ
( อัตราแลกเปลียนที 45 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ )

โครงการลงทุนเพือสังคมมีคา่ ใช้จา่ ยโครงการรวมทังสิน 21,473.18 ล้านบาท โดยมีแหล่งทีมาของเงินทุนและค่าใช้
จ่ายโครงการ
ภายใต้แนวทางที 1 และ 2 ดังนี
5.1 เงินกูจ้ ากธนาคารโลกจํานวนประมาณ 13,500 ล้านบาท หรือ เทียบเท่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ นเงินกูท
้ ได้
ี
จัดสรรให้แก่โครงการตามแนวทางที 1 และ 2 แล้ว จํานวนประมาณ 291.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และ เงินกูท
้ ยั
ี งไม่ได้
จัดสรรจํานวนประมาณ 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.2 เงินกูจ้ าก OECF จํานวนประมาณ 5,550.30 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ประมาณ 123.34 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.3 เงินบาทสมทบประมาณ 2,331.88 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 52.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึงสมทบจากหน่ วย
งานผูด
้ าํ เนินโครงการในรูปตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของค่าใช้จา่ ยโครงการภายใต้แนวทางที 1
และ เงินสมทบในโครงการภายใต้แนวทางที 2 ในอัตราร้อยละ 10 และ 25 ของค่าใช้จา่ ยโครงการ จากผูไ้ ด้รบั
ประโยชน์ภายใต้กองทุน SIF และเทศบาลผูก
้ ภ
ู้ ายใต้กองทุน RUDF ตามลําดับ
5.4 เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึง UNDP และ AUSAID จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพือใช้ในการจัดการ
รวมทังการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินโครงการ (Project Management and Monitoring) ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้จาํ นวนประมาณ 91 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 2
ล้านเหรียญสหรัฐ
6. การจัดการและการบริหารโครงการ เพือให้การดําเนินโครงการ เป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงได้
แต่งตังคณะกรรมการกํากับนโยบาย (Policy Steering Committee - PSC) ขึนเพือทําหน้าทีรับผิดชอบในการ
กํากับควบคุมกรอบนโยบายการดําเนินโครงการให้มก
ี ารใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ ทังในด้านการสร้างงาน
และการบรรเทาปัญหาความยากจนในระยะสันตามแนวทางที 1 และการวางฐานเพือแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาว
โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรส่วนท้องถินเพือเป็ นฐานในการพัฒนาอย่างยังยืน ในแนวทางที 2
คณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เป็ นประธาน และมีผแ
ู้ ทนสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูแ
้ ทนสํานักงบประมาณ ผูแ
้ ทนองค์กรทีไม่ใช่ภาครัฐ ผูแ
้ ทน
กระทรวงการคลังและผูแ
้ ทน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็ นกรรมการ โดยมีอาํ นาจ หน้าทีดังต่อไปนี
6.1 กําหนดกรอบเป้ าหมายเกียวกับการสร้างงานและการเพิมสวัสดิการ ทางสังคม และจัดลําดับความสําคัญของการ
ลงทุนทางสังคมของโครงการในกลุม
่ เป้ าหมาย สาขาเศรษฐกิจ และภาคต่าง ๆ ของประเทศ
6.2 กํากับดูแลให้โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ และดูแลจัดสรรเงินของ โครงการเพือการลงทุนภายใต้กรอบของ
โครงการให้เกิดประโยชน์สงู สุด
6.3 อนุมตั ด
ิ า้ นงบประมาณและบุคลากรทีจะใช้ในโครงการ
6.4 อนุมตั ข
ิ ยายขอบเขตการดําเนินโครงการในกรณี ทมี
ี แหล่งเงินทุนและ เงินให้ความช่วยเหลือเพิมเติม
6.5 อนุมตั ห
ิ ลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินโครงการและแผนการ ดําเนินงาน รวมทังให้คาํ ชีแนะและกําหนด
ทิศทางของโครงการ สําหรับการจัดการและบริหารโครงการได้กาํ หนดให้มก
ี ารจัดตังหน่ วยประสานการดําเนิน
โครงการ หรือ Program Coordination Unit- PCU ขึนภายในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เพือทําหน้าทีประสานงานโครงการและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินกู้
ตลอดจนการจัดการด้านการเงินและการบัญชีแก่หน่ วยงานดําเนินโครงการ หรือ Project Implementation Unit
(PIU) ทีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผูด
้ าํ เนินโครงการเงินกูจ้ ะต้องจัดตังขึนเพือเป็ นกลไกสําคัญในการจัดการและ
บริหารโครงการดังกล่าว
สําหรับการดําเนินโครงการ ตามแนวทางที 2 ซึงจัดตังเป็ นกองทุนโดยมีธนาคารออมสินเป็ นผูบ
้ ริหารนัน จะมีการจัด
ตังสํานักงานกองทุน ขึนมาเพือทําหน้าทีในการบริหารงานกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โดยจะต้องอยูภ
่ ายใต้
กรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการกํ
ี
าหนดนโยบาย หรือ PSC กําหนด และจะมีหน่ วยประสานดําเนิน
โครงการ หรือ PCU เป็ นผูต
้ ด
ิ ตาม กํากับดูแล อีกชันหนึง

ทังนี การบริหารงานของกองทุนทัง 2 กองทุน จะต้องเป็ นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคาร
ออมสิน (Memorandom of Agreement) ทีแหล่งเงินกูใ้ ห้ความเห็นชอบและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
กองทุน SIF และ RUDF ทีกระทรวงการคลังจะได้ประกาศใช้ตอ
่ ไป
7. การประเมินผล ติดตามและตรวจสอบโครงการ
เพือให้สามารถกํากับ ดูแล และติดตามโครงการให้ดาํ เนินงานได้ตามเป้ าหมาย และมีประสิทธิภาพ จึงได้กาํ หนดให้มี
การจัดทําแผนภูมก
ิ ลุม
่ เป้ าหมาย (Targetting Map) โดยพิจารณาจากระดับความยากจน ภาวะการว่างงาน และ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอืนๆ ในพืนทีต่างๆ ทัวประเทศ เพือใช้เป็ นเครืองมือในการพิจารณาของคณะกรรมการ
กําหนดนโยบาย (PSC) ในการจัดสรรทรัพยากรให้ไปสูก
่ ลุม
่ เป้ าหมายทีได้รบั ผลกระทบทางสังคมมากทีสุดก่อน
นอกจากนี สํานักงานประสานงานโครงการ (PCU) ซึงเป็ นหน่ วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง
จะทําหน้าทีติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ โดยกําหนดระเบียบกฏเกณฑ์และจัดให้มี
ระบบรายงานผลการดําเนินงานของหน่ วยงานทีบริหารโครงการ พร้อมทังจัดทํารายงานความก้าวหน้าเสนอให้คณะ
กรรมการกํากับนโยบาย( PSC) รับทราบเป็ นระยะ
8. ผลประโยชน์ทได้
ี รบั จากโครงการ
โครงการนีจะช่วยแก้ไขปัญหาสําหรับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตทังในเมืองและชนบท โดยเฉพาะผูด
้ อ
้ ยโอกาสที
ต้องถูกเลิกจ้าง รวมทังผูย้ ากจนซึงได้รบั ผลกระทบจากค่าครองชีพทีสูงขึน ดังนี
8.1 กิจกรรมสร้างงานบริการโครงสร้างพืนฐานขนาดเล็กทีใช้แรงงานเป็ นสัดส่วนสูงด้านการคมนาคมขนส่ง และ
การเกษตร ซึงจะสามารถรองรับแรงงานกลับถิน และขยายการจ้างงานได้จาํ นวนประมาณ 1,785,857 คน- เดือน
8.2 แรงงานทีถูกเลิกจ้างและว่างงานจากอุตสาหกรรมธุรกิจ และบริการในภูมภ
ิ าค ตลอดจนสตรีผด
ู้ อ
้ ยโอกาส และผู้
พิการจํานวน 920,072 คน จะได้รบั การฝึ กอบรม และเสริมทักษะด้านวิชาชีพซึงจะเสริมสร้างโอกาสการมีงานทํา
และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึง และจะเป็ นรากฐานในการพัฒนาตนเองได้ในระยะยาว
8.3 การขยายบริการสวัสดิการสังคมแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบและครอบครัว ผูม
้ รี ายได้น้อย ผูส
้ งู อายุ เด็ก ผูพ
้ ก
ิ าร
จํานวนประมาณ 7.7 ล้านคน

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
มิถน
ุ ายน 2541
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