
เรื�อง โครงการลงทุนเพื�อสงัคม (Social Investment Project - SIP)

ฉบบัที� 50/2541                                                                วนัที� 8 มถินุายน 2541

ดว้ยปญัหาวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิที�ประเทศไทยกาํลงัเผชญิอยูใ่นปจัจุบนัไดส้ง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่ภาวะการ
จา้งงาน ซึ�งจากการคาดการณ์ของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมจะมผีูว้า่งงานและผูถ้กูเลกิจา้งเนื�องจากภาวะ
เศรษฐกจิในปี 2541 ประมาณ 2 ลา้นคน กระทรวงการคลงัไดเ้ล็งเห็นถงึปญัหาดงักลา่วที�จะขยายผลไปสูป่ญัหาทาง
สงัคมในอนาคตเป็นอยา่งมาก และเห็นความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�รฐับาลจะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลือโดยเร็ว แตโ่ดยที�รฐับาล
มงีบประมาณที�จะนํามาใชจ้า่ยเพื�อแกไ้ขปญัหาดงักลา่วอยา่งจาํกดั ดงันั�น กระทรวงการคลงัจงึไดพ้จิารณาทาบทาม
ขอกูเ้งนิจากธนาคารโลกและรฐับาลญี�ปุ่ นเพื�อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาทางสงัคมแกผู่ท้ี �ไดร้บัผลกระทบ โดยไดจ้ดัทาํ
เป็นโครงการเงนิกูภ้ายใตชื้�อ "โครงการลงทนุเพื�อสงัคม (Social Investment Project - SIP)" โดยมสีาระสาํคญั
ดงันี�

1. วตัถปุระสงค์

เพื�อใหส้ามารถบรกิารทางสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดก้าํหนดวตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินโครงการ ออกเป็น 4
ประการคอื

1.1 เพื�อบรรเทาปญัหาทางสงัคมอนัเนื�องมาจากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการแกป้ญัหาการวา่งงานดว้ย
การสรา้งงานและโอกาสในการสรา้งรายไดแ้กบ่คุคลผูไ้ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณ์ดงักลา่ว โดยเฉพาะในกลุม่ผูม้ี
รายไดน้้อยและยากจน

1.2 เพื�อปฏรูิปการใหบ้รกิารทางสงัคมโดยการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการบรหิารงาน และการใหบ้รกิารของ
องคก์รสว่นทอ้งถิ�น

1.3 เพื�อสง่เสรมิการกระจายอาํนาจการใหบ้รกิารทางสงัคมและการพฒันาโครงการสาธารณูปโภคพื�นฐานขนาดเล็ก
การเพิ�มอาํนาจและความเขม้แข็งของทอ้งถิ�น และการสรา้งเศรษฐกจิชุมชนใหม้เีครือขา่ยที�สมบรูณ์และมี
ประสทิธภิาพ

1.4 เพื�อปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารทางสงัคมใหม้ปีระสทิธภิาพ และโปรง่ใส โดยการสง่เสรมิใหค้นในทอ้งถิ�นมี
สว่นรว่มในการพฒันาสงัคม และเน้นใหบ้รกิารทางสงัคมข ั�นพื�นฐานแกก่ลุม่ผูว้า่งงาน และกลุม่ผูม้รีายไดน้้อยและ
ยากจน

2. ลกัษณะของโครงการ

ภายใตว้ตัถปุระสงคข์องโครงการดงักลา่ว กจิกรรมการดาํเนินโครงการ จะมลีกัษณะสาํคญัคอื

2.1 เป็นโครงการที�กอ่ใหเ้กดิการจา้งงานและเสรมิสรา้งรายไดโ้ดยใหค้วามสาํคญัแกผู่ว้า่งงาน ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้ี
รายไดน้้อย ประกอบดว้ยกจิกรรมดา้นการทอ่งเที�ยว การพฒันาอตุสาหกรรมชนบท การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานที�
ใชแ้รงงานเป็น สดัสว่นสงู การฝึกอาชีพและพฒันาฝีมอืแรงงาน

2.2 เป็นโครงการที�ขยายบรกิารสวสัดกิารสงัคมเพื�อรองรบัผูไ้ดร้บัผล กระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิ ผูส้งูอายแุละผูด้อ้ย
โอกาส

2.3 เป็นโครงการที�เสรมิสรา้งขดีความสามารถและความเขม้แข็งของ 
ชุมชนเพื�อการมสีว่นรว่มในการวางแผนแกไ้ขปญัหาและพฒันาชุมชนของตนอยา่งย ั�งยนื

2.4 เป็นโครงการที�มกีารกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิ�น โดยเสรมิสรา้งขดีความสามารถขององคก์รบรหิารสว่นทอ้งถิ�นเพื�อ
ใหส้ามารถพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม ตามความตอ้งการของคนในพื�นที�เป็นหลกั โดยมพืี�นที�ดาํเนิน
โครงการคอื พื�นที�ในเมอืง และชนบทท ั�วประเทศ

�



3. การดาํเนินโครงการ การดาํเนินโครงการและกระบวนการไดม้าซึ�งโครงการยอ่ย แบง่ออกเป็น 2 แนวทาง คอื

3.1 แนวทางที� 1 เป็นการแกไ้ขปญัหาในระยะส ั�นโดยการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่จิกรรม โครงการของภาครฐัที�มี
จุดมุง่หมายเพื�อแกป้ญัหาการวา่งงาน การสญูเสยีรายได ้และการเพิ�มขึ�นของภาระทางสงัคม โดยใหเ้กดิผลในระยะ
ส ั�น เชน่โครงการลงทนุในงานโยธาที�ตอ้งใชแ้รงงานมาก งานฝึกอบรมวชิาชีพแกผู่ว้า่งงาน และงานปรบัปรุงการให้
บรกิารทางสงัคมข ั�นพื�นฐาน โดยเฉพาะการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ ซึ�งเป็นการเสรมิการลงทนุในโครงการที�กระทรวง
ทบวง กรม และหรือรฐัวสิาหกจิ กาํลงัดาํเนินการอยูแ่ละสามารถขยายโครงการไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยจะตอ้งเน้นการ
ปรบัปรุงการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยมหีลกั
เกณฑ์การพจิารณาที�สาํคญั คอื

1) โครงการที�ไดร้บัการสนบัสนุน ควรเป็นโครงการที�สามารถดาํเนินงานไดเ้ร็ว มกีารจา้งงานสงู มแีผนงานและกลุม่
เป้าหมายชดัเจน และเขา้เกณฑ์การพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ที�สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตกิาํหนด

2) โครงการที�ไดร้บัการสนบัสนุน ถา้เป็นโครงการเพื�อเสรมิหรือทดแทนการใชจ้า่ยเงนิจากงบประมาณแผน่ดนิ จะ
ตอ้งกาํหนดตน้ทนุตอ่หน่วย (Unit Cost) ตามมาตรฐานของสาํนกังบประมาณ เพื�อมใิหเ้กดิความลกัล ั�น

3) กจิกรรมของโครงการจะตอ้งเป็นหน้าที�ที�อยูใ่นความรบั ผดิชอบของหน่วยงานผูด้าํเนินโครงการ

4) โครงการที�เสนอจะตอ้งมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั เงื�อนไขของแหลง่เงนิกู้

5) หากเป็นโครงการที�กาํลงัดาํเนินการอยูห่รือเป็นโครงการที�หน่วยงานผูเ้สนอโครงการไดด้าํเนินการมาแลว้ จะนํา
ผลการดาํเนินงานมาพจิารณาดว้ย 3.2 แนวทางที� 2 เป็นการแกไ้ขปญัหาสงัคมในระยะยาว และสรา้งฐานการพฒันา
อยา่งย ั�งยนื โดยการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่จิกรรม โครงการที�มผีลตอ่ปรบัโครงสรา้งทางสงัคมและการกระจายอาํ
นาจในระยะยาว โดยเน้นการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งขององคก์รสว่นทอ้งถิ�น และการเขา้รว่มกจิกรรมของชุมชน
ตา่ง ๆ ซึ�งจะกระทาํผา่นกองทนุที�กระทรวงการคลงัจดัต ั�งขึ�นและมอบหมายใหธ้นาคารออมสนิเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
บรหิารและจดัการ รวม 2 กองทนุ คอื

1) กองทนุเพื�อการลงทนุทางสงัคม (Social Investment Fund หรือ SIF) เป็นกลไกทางการเงนิแกชุ่มชน ซึ�งจดั
ต ั�งขึ�นเพื�อสนองตอบความตอ้งการของชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รอสิระ และรฐับาลทอ้งถิ�น โดยสนบัสนุนเงนิให้
เปลา่แกก่ารลงทนุในโครงการลงทนุขนาดเล็กที�ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและผา่นเกณฑ์การพจิารณา
ของกองทนุ SIF ท ั�งนี�ไดก้าํหนดที�จะนําไปใหค้วามชว่ยเหลือแกโ่ครงการพฒันาขนาดเล็กในสาขาตา่งๆ และเป็น
โครงการที�เสรมิสรา้งความสามารถของชุมชนในดา้นเศรษฐกจิ โครงการพฒันาชุมชน โครงการสวสัดกิารสงัคม
สาํหรบัชุมชน โครงการดา้นสิ�งแวดลอ้ม การทอ่งเที�ยว และวฒันธรรม โดยคาดวา่จะสามารถใหค้วามชว่ยเหลือแก่
โครงการพฒันาขนาดเล็กของชุมชนท ั�วประเทศไดถ้งึกวา่ 11,000 โครงการ

2) กองทนุพฒันาเมอืงในภมูภิาค (Regional Urban Development Fund หรือ RUDF) เป็นกลไกทางการเงนิ
แกชุ่มชนเชน่กนั แตเ่ป็นการจดัต ั�งกองทนุเพื�อใหกู้แ้กเ่ทศบาลในอตัราตลาดเพื�อใชใ้นโครงการพฒันาโครงสรา้งพื�น
ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมของเทศบาลที�กอ่ใหเ้กดิรายได ้โดยมสีาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาตเิป็นที�ปรกึษาเพื�อใหค้าํแนะนําแกเ่ทศบาลที�ไดร้บัการคดัเลือกในการเพิ�มสมรรถนะ
และขดีความสามารถในการจดัเตรียมโครงการและการบรหิารและจดัการ

4. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 
ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 4 ปี ระหวา่ง 2541-2544

- ระยะเวลาการดาํเนินโครงการตามแนวทางที� 1 28 เดอืน 
- ระยะเวลาการดาํเนินโครงการตามแนวทางที� 2 40 เดอืน

5. แหลง่ที�มาของเงนิลงทนุและคา่ใชจ้า่ยโครงการ 
( อตัราแลกเปลี�ยนที� 45 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรฐั )



โครงการลงทนุเพื�อสงัคมมคีา่ใชจ้า่ยโครงการรวมท ั�งสิ�น 21,473.18 ลา้นบาท โดยมแีหลง่ที�มาของเงนิทนุและคา่ใช้
จา่ยโครงการ 
ภายใตแ้นวทางที� 1 และ 2 ดงันี� 
5.1 เงนิกูจ้ากธนาคารโลกจาํนวนประมาณ 13,500 ลา้นบาท หรือ เทยีบเทา่ 300 ลา้นเหรียญสหรฐั เป็นเงนิกูท้ี �ได้
จดัสรรใหแ้กโ่ครงการตามแนวทางที� 1 และ 2 แลว้ จาํนวนประมาณ 291.8 ลา้นเหรียญสหรฐั และ เงนิกูท้ี �ยงัไมไ่ด้
จดัสรรจาํนวนประมาณ 8.2 ลา้นเหรียญสหรฐั

5.2 เงนิกูจ้าก OECF จาํนวนประมาณ 5,550.30 ลา้นบาท หรือเทยีบเทา่ ประมาณ 123.34 ลา้นเหรียญสหรฐั

5.3 เงนิบาทสมทบประมาณ 2,331.88 ลา้นบาท หรือเทยีบเทา่ประมาณ 52.3 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ�งสมทบจากหน่วย
งานผูด้าํเนินโครงการในรูปตวัเงนิ และไมใ่ชต่วัเงนิ ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของคา่ใชจ้า่ยโครงการภายใตแ้นวทางที� 1
และ เงนิสมทบในโครงการภายใตแ้นวทางที� 2 ในอตัรารอ้ยละ 10 และ 25 ของคา่ใชจ้า่ยโครงการ จากผูไ้ดร้บั
ประโยชน์ภายใตก้องทนุ SIF และเทศบาลผูกู้ภ้ายใตก้องทนุ RUDF ตามลาํดบั

5.4 เงนิชว่ยเหลือแบบใหเ้ปลา่ ซึ�ง UNDP และ AUSAID จะใหค้วามชว่ยเหลือทางวชิาการ เพื�อใชใ้นการจดัการ
รวมท ั�งการกาํกบัดแูลและตดิตามการดาํเนินโครงการ (Project Management and Monitoring) ใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงค ์มคีวามโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบไดจ้าํนวนประมาณ 91 ลา้นบาท หรือเทยีบเทา่ประมาณ 2
ลา้นเหรียญสหรฐั

6. การจดัการและการบรหิารโครงการ เพื�อใหก้ารดาํเนินโครงการ เป็นไปอยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ จงึได้
แตง่ต ั�งคณะกรรมการกาํกบันโยบาย (Policy Steering Committee - PSC) ขึ�นเพื�อทาํหน้าที�รบัผดิชอบในการ
กาํกบัควบคมุกรอบนโยบายการดาํเนินโครงการใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งม ีประสทิธภิาพ ท ั�งในดา้นการสรา้งงาน
และการบรรเทาปญัหาความยากจนในระยะส ั�นตามแนวทางที� 1 และการวางฐานเพื�อแกไ้ขปญัหาสงัคมในระยะยาว
โดยการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งขององคก์รสว่นทอ้งถิ�นเพื�อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งย ั�งยนื ในแนวทางที� 2

คณะกรรมการชุดดงักลา่วประกอบดว้ย รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เป็นประธาน และมผีูแ้ทนสาํนกังานคณะ
กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ ผูแ้ทนองคก์รที�ไมใ่ชภ่าครฐั ผูแ้ทน
กระทรวงการคลงัและผูแ้ทน สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั เป็นกรรมการ โดยมอีาํนาจ หน้าที�ดงัตอ่ไปนี�

6.1 กาํหนดกรอบเป้าหมายเกี�ยวกบัการสรา้งงานและการเพิ�มสวสัดกิาร ทางสงัคม และจดัลาํดบัความสาํคญัของการ
ลงทนุทางสงัคมของโครงการในกลุม่เป้าหมาย สาขาเศรษฐกจิ และภาคตา่ง ๆ ของประเทศ

6.2 กาํกบัดแูลใหโ้ครงการบรรลุวตัถปุระสงค ์และดแูลจดัสรรเงนิของ โครงการเพื�อการลงทนุภายใตก้รอบของ
โครงการใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ

6.3 อนุมตัดิา้นงบประมาณและบคุลากรที�จะใชใ้นโครงการ

6.4 อนุมตัขิยายขอบเขตการดาํเนินโครงการในกรณีที�มแีหลง่เงนิทนุและ เงนิใหค้วามชว่ยเหลือเพิ�มเตมิ

6.5 อนุมตัหิลกัเกณฑ์และแนวทางการดาํเนินโครงการและแผนการ ดาํเนินงาน รวมท ั�งใหค้าํชี�แนะและกาํหนด
ทศิทางของโครงการ สาํหรบัการจดัการและบรหิารโครงการไดก้าํหนดใหม้กีารจดัต ั�งหน่วยประสานการดาํเนิน
โครงการ หรือ Program Coordination Unit- PCU ขึ�นภายในสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั
เพื�อทาํหน้าที�ประสานงานโครงการและใหค้วามชว่ยเหลือทางวชิาการเกี�ยวกบัการจดัซื�อจดัจา้ง การเบกิจา่ยเงนิกู้
ตลอดจนการจดัการดา้นการเงนิและการบญัชีแกห่น่วยงานดาํเนินโครงการ หรือ Project Implementation Unit
(PIU) ที�สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิผูด้าํเนินโครงการเงนิกูจ้ะตอ้งจดัต ั�งขึ�นเพื�อเป็นกลไกสาํคญัในการจดัการและ
บรหิารโครงการดงักลา่ว

สาํหรบัการดาํเนินโครงการ ตามแนวทางที� 2 ซึ�งจดัต ั�งเป็นกองทนุโดยมธีนาคารออมสนิเป็นผูบ้รหิารนั�น จะมกีารจดั
ต ั�งสาํนกังานกองทนุ ขึ�นมาเพื�อทาํหน้าที�ในการบรหิารงานกองทนุใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์โดยจะตอ้งอยูภ่ายใต้
กรอบนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการกาํหนดนโยบาย หรือ PSC กาํหนด และจะมหีน่วยประสานดาํเนิน
โครงการ หรือ PCU เป็นผูต้ดิตาม กาํกบัดแูล อกีช ั�นหนึ�ง



ท ั�งนี� การบรหิารงานของกองทนุท ั�ง 2 กองทนุ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ตกลงรว่มระหวา่งกระทรวงการคลงัและธนาคาร
ออมสนิ (Memorandom of Agreement) ที�แหลง่เงนิกูใ้หค้วามเห็นชอบและระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
กองทนุ SIF และ RUDF ที�กระทรวงการคลงัจะไดป้ระกาศใชต้อ่ไป

7. การประเมนิผล ตดิตามและตรวจสอบโครงการ

เพื�อใหส้ามารถกาํกบั ดแูล และตดิตามโครงการใหด้าํเนินงานไดต้ามเป้าหมาย และมปีระสทิธภิาพ จงึไดก้าํหนดใหม้ี
การจดัทาํแผนภมูกิลุม่เป้าหมาย (Targetting Map) โดยพจิารณาจากระดบัความยากจน ภาวะการวา่งงาน และ
ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิอื�นๆ ในพื�นที�ตา่งๆ ท ั�วประเทศ เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมอืในการพจิารณาของคณะกรรมการ
กาํหนดนโยบาย (PSC) ในการจดัสรรทรพัยากรใหไ้ปสูก่ลุม่เป้าหมายที�ไดร้บัผลกระทบทางสงัคมมากที�สดุกอ่น

นอกจากนี� สาํนกังานประสานงานโครงการ (PCU) ซึ�งเป็นหน่วยงานภายใตค้วามรบัผดิชอบของกระทรวงการคลงั
จะทาํหน้าที�ตดิตาม ประเมนิผลและตรวจสอบการดาํเนินงานของโครงการ โดยกาํหนดระเบยีบกฏเกณฑ์และจดัใหม้ี
ระบบรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานที�บรหิารโครงการ พรอ้มท ั�งจดัทาํรายงานความกา้วหน้าเสนอใหค้ณะ
กรรมการกาํกบันโยบาย( PSC) รบัทราบเป็นระยะ

8. ผลประโยชน์ที�ไดร้บัจากโครงการ

โครงการนี�จะชว่ยแกไ้ขปญัหาสาํหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตท ั�งในเมอืงและชนบท โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสที�
ตอ้งถกูเลกิจา้ง รวมท ั�งผูย้ากจนซึ�งไดร้บัผลกระทบจากคา่ครองชีพที�สงูขึ�น ดงันี�

8.1 กจิกรรมสรา้งงานบรกิารโครงสรา้งพื�นฐานขนาดเล็กที�ใชแ้รงงานเป็นสดัสว่นสงูดา้นการคมนาคมขนสง่ และ
การเกษตร ซึ�งจะสามารถรองรบัแรงงานกลบัถิ�น และขยายการจา้งงานไดจ้าํนวนประมาณ 1,785,857 คน- เดอืน

8.2 แรงงานที�ถกูเลกิจา้งและวา่งงานจากอตุสาหกรรมธรุกจิ และบรกิารในภมูภิาค ตลอดจนสตรีผูด้อ้ยโอกาส และผู้
พกิารจาํนวน 920,072 คน จะไดร้บัการฝึกอบรม และเสรมิทกัษะดา้นวชิาชีพซึ�งจะเสรมิสรา้งโอกาสการมงีานทาํ
และชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นไดใ้นระดบัหนึ�ง และจะเป็นรากฐานในการพฒันาตนเองไดใ้นระยะยาว 

8.3 การขยายบรกิารสวสัดกิารสงัคมแกผู่ไ้ดร้บัผลกระทบและครอบครวั ผูม้รีายไดน้้อย ผูส้งูอาย ุเด็ก ผูพ้กิาร
จาํนวนประมาณ 7.7 ลา้นคน

 

สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
มถินุายน 2541
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