
ระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคม
(Social Safety Net)

1.  บทสรุปผูบริหาร

รฐับาลเห็นความสํ าคัญของระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)  จงึไดมี
โครงการใหความชวยเหลือประชาชนท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยไดจัดสรรเงิน       งบประมาณแผนดินเขามาให
ความชวยเหลือ และไดรับการสนับสนุนเงินใหกูจากธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือความรวมมือระหวางประเทศแหง
ญ่ีปุน ธนาคารพัฒนาเอเซีย เปนตน
ในการน ําเงินเขามาปรับโครงสรางทางสังคมใหแกประชาชนหรือชุมชนใหมีความเขมแข็งขึ้น
 โดยไดจัดสรรเงินไปใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางดานสวัสดิการสังคมแก
ประชาชน ซึง่ปจจุบันการใหบริการดังกลาวของแตละหนวยงานเปนการใหโดยตางคนตางใหความชวยเหลือโดยยัง
ไมมีหนวยงานซ่ึงเปนศูนยกลางในการประสานงานเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลของ
โครงการที่ดํ าเนินการอยู เพ่ือใหสอดคลองและไมเกิดความซ้ํ าซอนกัน  จึงเปนความจ ําเปนอยางยิ่ง
ทีรั่ฐบาลควรจะใหความสํ าคัญตรงจุดนี ้โดยด ําเนินการปฏิรูประบบตาขายความปลอดภัยทางสังคม
ทัง้หมดและใหมีหนวยงานซึ่งเปนศูนยกลางในการรับผิดชอบการประสานงานขึ้นมา เพื่อใหการด ําเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคของระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคมที่มีขึ้นเพื่อเปนบริการขั้น
พืน้ฐานแกประชาชนตอไปในอนาคตและรองรับคนไทยที่ตกหลุมทาง “สังคม” ไดทุกคน

2.  ระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) คืออะไร

ระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) เปนระบบที่เกิดขึ้นมา เพื่อใหความ
ชวยเหลอืประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยเนนใหความชวยเหลือประชาชนกลุมผู
ถูกเลิกจางงาน  กลุมผูดอยโอกาสทางสังคม และกลุมผูยากจน ท่ัวไป  ตลอดจนบรรเทาความเดือดรอนและบรรเทา
ผลกระทบทางสังคมจากปญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นและ
เตรียมความพรอมสํ าหรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือเปนการประกันมาตร
ฐานการด ํารงชีวิตข้ันตนใหแกประชาชน

จากปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมาถือวาเปนเหตุการณผิดปกติซึ่งรัฐบาลไม
ไดเตรียมความชวยเหลือเอาไว ทํ าใหประชาชนไดรับความเดือดรอนมากเพราะเงินออมท่ีมีอยูก็นํ าออกมาใชเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอน  ซ่ึงก็ตองหมดไปเพราะไมมีรายไดประจํ าเขามา
ท ําใหตองหันไปกอปญหาตอสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน รัฐบาลเห็นความสํ าคัญของ
ปญหานี ้จึงไดพยายามจัดหาบริการทางดานสวัสดิการสังคมมาใหประชาชนโดย    ใหสอดคลองกับความตองการ
และเหมาะสมกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถ   ชวยเหลือตนเองไดในระดับหนึ่งและเพ่ือลด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม
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ระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคมในประเทศไทยสามารถจ ําแนกได 3 ขั้น คือ
1.  ระบบการออมแบบผูกพันและไมบังคับ
2.  ระบบการออมแบบบังคับ
3.  ระบบสวัสดกิารสังคม

ระบบตาขายความปลอดภัยข้ันแรก เปนระบบที่รัฐบาลสงเสริมใหประชาชน
มกีารออมเงนิโดยรัฐบาลไมไดบังคับแตใหความชวยเหลือในดานการใหสิทธิประโยชนทางภาษ ี  เปนแรงจูงใจใหมี
การออมเงนิ เชน การจัดต้ังกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ  โดยนายจางและลูกจางสมัครใจกันจัดตั้งกองทุนขึ้นมา เพ่ือเปน
การสรางหลักประกันใหกับผูออมเงนิในยามชรา เกษียณ ทุพพลภาพ หรือตองออกจากงาน และการออมเงินน้ียัง
เปนการสงเสริมการระดมเงินออมของประเทศไทย เพื่อน ําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจอีกดวย

ระบบตาขายความปลอดภัยข้ันท่ีสอง เปนระบบที่รัฐบาลบังคับใหประชาชนผูม ี  รายไดทุกคนมี
การออมเงนิเพ่ือเปนการประกันภัยความเส่ียงรวมกัน  โดยในภาครัฐบาลไดจัดตั้ง   กองทุนบ ําเหน็จบ ํานาญขาราช
การ สวนภาคเอกชนท่ีสถานประกอบการมีลูกจางต้ังแต 10 คนขึน้ไปตองจัดตั้งกองทุนประกันสังคม

ระบบตาขายความปลอดภัยข้ันท่ีสาม เปนระบบสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลให
ความชวยเหลือประชาชนท่ีมีรายไดนอย คนดอยโอกาสทางสังคมและคนยากจนท่ัวไปท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดใหมีการกินดีอยูดี มีความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับหนึ่งโดยไมเปนภาระตอสังคม ซ่ึงการใหความ
ชวยเหลอืนี้เปนหนาที่ที่รัฐบาลจะตองจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอน เพ่ือเสริมสรางใหชุมชนมี
ความเขมแขง็และสามารถใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันได โดยรัฐบาลจะเปนแหลงเงินทุนหลักในการจัดหาสวัส
ดิการและใหความชวยเหลือตาง ๆ

ดงันัน้  จากปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจึงจ ําเปนตองมีระบบตาขายความปลอดภัยทาง
สังคม (Social Safety Net) ขึน้มา เพ่ือเปนตาขายรองรับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ     จากปญหาดังกลาวและเพ่ือ
ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม

3.  บทบาทของภาครัฐบาลตอระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคม

บทบาทของภาครัฐบาลที่ผานมาไดมีการด ําเนินการดานตาง ๆ แกประชาชนอยูแลว เชน การจดั
ตัง้กองทนุสํ ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ ําเหน็จบ ํานาญขาราชการ และกองทุนประกันสังคม เปนตน  การใหสวัสดิการ
ทางดานตาง ๆ เปนการใหสวัสดิการในภาวะปกติ ซ่ึงรัฐบาลจะตอง          จัดหาบริการใหแกประชาชนอยูแลว แต
ในกรณีของการเกิดปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจเปนเหตุการณผิดปกติ ซ่ึงรัฐบาลไมไดจัดเตรียมสวัสดิการเพ่ือรองรับ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวเอาไว    ทํ าใหเกิดปญหาทางสังคมมากขึ้นกวาเดิม

ดงันัน้ จากปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคมเพิ่มเติมจึงเกิดขึ้นมา
เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอน โดยเฉพาะกลุมผูถูกเลิกจาง ผูดอยโอกาส  ทางสังคมและผูยากจนท่ัวไป
โดยรัฐบาลไดจัดโครงการใหความชวยเหลือท้ังระยะส้ันและระยะยาว   โดยผานกิจกรรมของสวนราชการและ
วิสาหกิจ (รายละเอียดความคืบหนาของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบทาย) ซ่ึงสรุปไดดังน้ี
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1.  การแกไขปญหาระยะส้ันจ ําแนกได 3 ดานโดยมีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือในโครงการ
ตาง ๆ ดังนี้

1.1  ดานการศึกษา
     1.1.1  กระทรวงศกึษาธิการ

- โครงการชวยเหลือนักเรียนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
     1.1.2  กระทรวงมหาดไทย

- โครงการเตรียมความพรอมของเด็กผูดอยโอกาสกอนวัยเรียน
   ในเขตเมือง
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
แกเด็กผูดอยโอกาสในศูนย

1.2  ดานสาธารณสุข
     1.2.1  กระทรวงสาธารณสุข

- โครงสรางสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล
- โครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ
- โครงการใหบริการสุขภาพจิตแกประชาชนในภาวะวิกฤต
   เศรษฐกิจ
- โครงการชวยเหลือและปองกันโรคเอดส

     1.2.2  กรุงเทพมหานคร
- โครงการตลาดนัดแรงงาน ศูนยบริการสาธารณสุขเคล่ือนท่ีเพ่ือ
   ชวยลดผลกระทบดานจิตใจผูวางงานในเขตกรุงเทพมหานคร

     1.2.3  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- โครงการศูนยชวยเหลือเรงดวนเพ่ือลดผลกระทบจากวิกฤต
   เศรษฐกิจ

     1.2.4  สํ านักนายกรัฐมนตรี
- โครงการประชาสัมพันธของกรมประชาสัมพันธเพ่ือลด
   ผลกระทบจากผลกระทบดานจิตใจสํ าหรับผูวางงานและผูไดรับ
   วิกฤตเศรษฐกิจ

1.3  ดานการจางงานและปรับปรุงคุณภาพของแรงงาน
     1.3.1  ทบวงมหาวิทยาลัย

- โครงการจางบุคลากรท่ีถูกเลิกจาง/วางงานท่ีมีความรู
   ความสามารถใหปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

     1.3.2  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- โครงการจางบัณฑิตอาสาเสริมสรางความเขมแข็ง
ศนูยสงเคราะหราษฎรประจ ําหมูบาน

- โครงการฝกอบรมอาชีพผูวางงาน
- โครงการฝกอบรมอาชีพสตรีและผูดอยโอกาส
- โครงการฝกอาชีพสตรีและเด็ก
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- โครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร
     1.3.3  กรุงเทพมหานคร

- โครงการฝกอาชีพระยะส้ัน
- โครงการซอมแซมโรงเรียน
- โครงการซอมแซมทางเทา

     1.3.4  กระทรวงอุตสาหกรรม
- โครงการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท

     1.3.5  กระทรวงมหาดไทย
- โครงการสรางฝายน้ํ าลน

     1.3.6  กรมชลประทาน
- โครงการปรับปรุงและซอมแซมระบบชลประทานขนาดเล็ก

     1.3.7  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- โครงการปรับปรุงเอกสารสถานที่ทองเที่ยวปรับปรุงขุดแตงและ
   พัฒนาแหลงโบราณสถาน

2.  การแกไขปญหาระยะยาว
2.1 กระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักในการดูแลโดยไดรับการจัดสรรเงินงบ

ประมาณแผนดินเพื่อน ํามาใหความชวยเหลือทางดานการศึกษาดังน้ี
   -  กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

       หนวย : ลานบาท
ปงบประมาณ 2539 2540 2541 2542 2543 2544 รวม
จํ านวนเงนิ 3,000 8,450 18,300 20,000 25,600 28,000 75,350

2.2 ธนาคารออมสินเปนหนวยงานหลักในการดูแลโดยใชเงินกูจาก
ธนาคารโลก ดังนี้

   -  กองทนุเพ่ือการลงทุนทางสังคมโดยใหการสนับสนุนทางการเงินแบบใหเปลาแก
ชุมชน เพ่ือน ําไปพัฒนาองคกรของชุมชนและใหความชวยเหลือคนยากจนในชุมชนใหมีความเขมแข็ง

   -  กองทนุพัฒนาเมืองในภูมิภาคโดยใหการสนับสนุนทางการเงินแบบ  เงินกูใหกับ
เทศบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการโครงการ  ลงทุนของเทศบาลใน
อนาคต

4.  ปญหาและอุปสรรคตอระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคม
สามารถจํ าแนกไดดังน้ี
1.  แหลงเงินทุน
      เนือ่งจากระบบความปลอดภัยทางสังคมเปนระบบที่เกิดขึ้นมาเพ่ือบรรเทาปญหา  ทางสังคม

ซ่ึงรฐับาลไดเล็งเห็นความสํ าคัญของปญหานี ้แตเนื่องจากรัฐบาลมีขอจ ํากัดคือมีเงิน
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งบประมาณไมเพียงพอ เน่ืองจากเก็บรายไดจากภาษีอากรต่ํ ากวาเปาหมายมาก จึงไดจัดหาเงินโดย        ไดรับการ
สนบัสนุนเงินใหกูจากธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเซีย ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน
เปนตน  มาเพื่อใหความชวยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนท ําใหรัฐบาลมีภาระในการชํ าระหน้ีมาก

2.  ความซ้ํ าซอนของการใหความชวยเหลือ
     ขณะน้ีมีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการดานระบบตาขายความปลอดภัย

ทางสังคม นอกจากนี้ประเทศไทยยังไมมีการจัดทํ าระบบน้ีอยางมีประสิทธิภาพ       เกิดปญหาความซ้ํ าซอนของ
หนาทีค่วามรับผิดชอบของหนวยงาน เกิดปญหาความซ้ํ าซอนดาน        งบประมาณ เกิดปญหาดานการจัดท ําตาขาย
ใหครบทั้ง 3 ตาขายอยางเปนระบบ  ดังนั้นรัฐบาลควรมีการทบทวนโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวของกับระบบตา
ขายความปลอดภัยทางสังคมใหมทั้งระบบและทํ าการปฏิรูปครั้งใหญเพื่อปองกันและรองรับคนที่ตกหลุมทางสังคม
ไดทุกคน

3.  ความสามารถและความโปรงใสของหนวยงาน
หนวยงานท่ีดูแลและใหการบริการทางดานสวัสดิการสังคม ควรมีความสามารถในการบริหาร

จดัการ และหามาตรการใหม ๆ เขามาใหความชวยเหลือเพ่ือลดผลกระทบทางสังคมโดยสามารถบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรเงินไปใหควรมีความยุติธรรมและโปรงใส
ในการจัดสรรเงินไปยังชุมชนตาง ๆ ใหไดรับกันโดยทั่วถึง

5.  สรุป

ในชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ประเทศไทย
ไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว ทํ าใหสถานประกอบการตางปดกิจการ ประชาชนถูกเลิกจางงาน     ผูที่เคยมีเงิน
ออมตองน ําเงินออกมาใช และตองหมดไปเพราะไมมีรายไดประจ ําเขามา ทํ าใหเกิดปญหาทางสังคมเปนอยางมาก
ซ่ึงรัฐบาลเหน็ความสํ าคัญของปญหานี้จึงไดจัดท ําระบบตาขายความปลอดภัย     ทางสังคมเพิ่มขึ้นมาเพื่อบรรเทา
ความเดอืดรอนของประชาชน และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีระบบ เพ่ือลดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม

ปจจบุนัประเทศไทยไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินและไดรับการสนับสนุนเงินใหกูจาก
ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน และธนาคารพัฒนาเอเซีย        ซ่ึงรัฐบาลไดจัดสรร
เงนิดงักลาวใหแกหนวยงานตาง ๆ เพื่อน ําไปใชในโครงการเพื่อปรับโครงสรางทางสังคมใหมีความเขมแข็งซึ่งมีทั้ง
โครงการระยะส้ันและระยะยาวในการใหความชวยเหลือซ่ึงบางหนวยงานก็มีความคลายคลึงและความซ้ํ าซอนกัน
ดงันัน้รัฐบาลควรด ําเนินการปฏิรูประบบตาขายความปลอดภัยทางสังคมใหมทั้งระบบ เพ่ือวางแนวทางการด ําเนิน
การใหครบถวนและใหสอดคลองกันและไมเกิดความซ้ํ าซอน และควรมีหนวยงานกลางขึ้นมาเปนจุดศูนยกลางเพื่อ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือจะไดไมมีความซ้ํ าซอนและหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรเงินไปใหควรมีความ
ยุติธรรมและโปรงใสในการพิจารณาโครงการเพ่ือใหเขาถึงประชาชนโดยท่ัวถึง
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เอกสารแนบ

          ตารางแสดง  ภาพรวมความคืบหนาของโครงการ (1 ตุลาคม 2542 – 30 มถุินายน 2543)
หนวย : บาท

หนวยงานท่ีดูแลโครงการ วงเงินกู จํ านวนเงินกู
ท่ีเบิกแลว

จํ านวนเงินท่ีเบิก
จายใหโครงการ

เงนิทุนจากธนาคารโลก
โครงการระยะส้ัน

1.  กรุงเทพมหานคร
1.1  โครงการฝกอาชีพระยะส้ัน
1.2  โครงการซอมแซมโรงเรียน
1.3  โครงการซอมแซมทางเทา

2.  กระทรวงแรงงาน
2.1  โครงการฝกอาชีพผูวางงาน
2.2  โครงการฝกอาชีพผูดอยโอกาส
2.3  โครงการฝกอาชีพสตรีและเด็ก

3.  กระทรวงมหาดไทย
3.1  โครงการขุดลอกหนาฝาย
3.2  โครงการสรางฝายน้ํ าลน
3.3  โครงการสรางถนนในหมูบาน

4.  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
4.1  โครงการสงเสริมอุตสาหกรรม
      ชนบท

5.  กระทรวงสาธารณสุข
5.1  โครงการประกันสุขภาพผูมี
      รายไดนอย

            5.2  โครงการโรคเอดส

510,769,400

1,119,860,000

2,290,108,000

236,705,800

1,153,421,600

151,467,591

789,808,907

2,009,093,733

10,131,434

534,249,537

128,583,835

758,856,928

1,841,843,972

1,650,440

503,474,693

รวม 5,310,864,800 3,494,751,201 3,234,409,867
โครงการระยะยาว
      1.  ธนาคารออมสิน

1.1  กองทุนลงทุนเพื่อสังคม  (SIF)
                  (เฉพาะสํ าหรับโครงการยอย)

1.2  กองทุนพัฒนาชุมชนเมือง
                  (RUDF)

4,332,000,000

1,140,000,000

1,923,810,000

0

1,563,020,000

0

รวม 5,472,000,000 1,923,810,000 1,563,020,000
เงนิทุนจากธนาคารเพื่อความรวมมือ
ระหวางประเทศแหงญี่ปุน

โครงการระยะส้ัน
1.  กรมชลประทาน
1.1  โครงการปรับปรุงซอมแซม
      ชลประทานขนาดเล็ก

2.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
2.1  โครงการปรับปรุงเอกสาร
      สถานที่ทองเที่ยว

รวม

1,677,580,000

2,261,597,222

785,931,969

1,066,964,471

786,092,130

814,213,674
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3,939,177,222 1,852,896,440 1,600,305,804
รวมทั้งหมด 14,722,042,022 7,271,457,641 6,397,735,671

หมายเหตุ : อัตราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ ตอ 38 บาท และ 100 เยน ตอ 37 บาท
ที่มา       : สํ านักบริหารหน้ีสาธารณะ  กระทรวงการคลัง

สรุปโครงการที่ใชเงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเซยี เพือ่ปรับโครงสรางทางสงัคม งวดที่ 1 (18 มีนาคม 2541)
  หนวย : ลานบาท

ชื่อโครงการ วงเงินทั้งหมด
(มติ ครม.)

เบิกจาก
กระทรวง
การคลัง

ใชจายจริง

1.  โครงการชวยเหลือนักเรียนท่ีได
     รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต (กระทรวงศึกษา)
2.  โครงการบัตรประกันสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข)
3.  โครงการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร (กระทรวง
     แรงงานและสวัสดิการสังคม)
4.  โครงการศึกษาภาวะการวางงานและการมงีานทํ า
     ของประเทศในภาวะวิกฤต (สํ านักงานสถิติแหงชาติ)
5.  โครงการสรางงานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
     ชุมชน

5.1  โครงการฝกอาชีพกรีดยางพารา (กระทรวง
      แรงงานและสวัสดิการสังคม)
5.2  โครงการจางบัณฑิตอาสาและผูมีประสบการณ
      ดานการเงินเสริมสรางความเขมแข็งศูนย
      สงเคราะหราษฎรประจํ าหมูบาน (กระทรวง
      แรงงานและสวัสดิการสังคม)
5.3  โครงการสงเสริมพัฒนาผูนํ ากลุมผูรับงานไปทํ า
      ท่ีบานและสรางเครือขายการรับงานไปทํ าที่บาน
      (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)
5.4  โครงการเกษตรทฤษฎีแบบใหม (กระทรวง
      เกษตรและสหกรณ)

6.  โครงการเตรียมความพรอมของเด็กผูดอยโอกาส
     กอนวัยเรียนในเขตเมือง (กระทรวงมหาดไทย)
7.  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม
     (นม) แกเด็กผูดอยโอกาสในศูนยพัฒนาเด็ก
     (กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย)
8.  โครงการพัฒนาระบบขอมูลการวางงานเพ่ือชวยเหลือ
     ประชาชน (กระทรวงมหาดไทย)

886.200

1,200.000
85

10.031

20.80

852.001

15.094

777

7.303

27.486

5.633

835.368

1,200.000
85

10.031

12.585

852.001

15.094

776.997

7.303

27.486

5.633

825.412

1,200.000
81.097

9.459

9.836

823.421

12.637

72.84

7.303

24.097

5.633

รวม 3,886.547 3,827.497 3,071.734
ที่มา  :  สํ านักบริหารหน้ีสาธารณะ  กระทรวงการคลัง
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   สรุปโครงการที่ใชเงินกูจากธนาคารพัฒนาเอเซียเพื่อปรับโครงสรางทางสังคม งวดที่ 2 (28 ตุลาคม 2542)
     หนวย : ลานบาท

ชื่อโครงการ วงเงินทั้งหมด
มติ ครม.

เบกิจากกระทรวง
การคลัง

ใชจายจริง

1.  โครงการจางบุคลากรท่ีถูกเลิกจาง / วางงานที่
     มคีวามรูความสามารถใหปฏิบัติงานในสถาบัน
     อุดมศึกษาของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)
2.  โครงการใหความชวยเหลือเพ่ือลดผลกระทบ
     ดานจิตใจสํ าหรับผูวางงานและผูไดรับผล
     กระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจประกอบดวย

2.1  โครงการใหบริการสุขภาพจิตแกประชาชน
      ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (กรมสุขภาพจิต
      กระทรวงสาธารณสุข)
2.2  โครงการตลาดนัดแรงงานศูนยบริการ
      สาธารณสุขเคล่ือนท่ีเพ่ือชวยลดผล
      กระทบดานจิตใจผูวางงานในเขต
      กรุงเทพมหานคร (สํ านักอนามัย
      กรุงเทพมหานคร)
2.3  โครงการศูนยชวยเหลือเรงดวนเพ่ือลด
      ผลกระทบดานจิตใจสํ าหรับผูวางงานและ
      ผูไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
      (กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงาน
      และสวัสดิการสังคม)
2.4  โครงการประชาสัมพนัธของกรมประชา
      สัมพันธเพ่ือลดผลกระทบจากผลกระทบ
      ดานจิตใจสํ าหรับผูวางงานและผูไดรับ
      วิกฤตเศรษฐกิจ (กรมประชาสัมพันธ
      สํ านักนายกรัฐมนตรี)

3.  โครงการชวยเหลือนักเรียนท่ีไดรับผลกระทบ
     จากภาวะวิกฤตปการศึกษา 2542 (กระทรวง
     ศึกษาธิการ)
4.  โครงการติดตามประเมนิผลโครงการเงินกูเพ่ือ
     ปรับโครงสรางทางสังคมจากธนาคารพัฒนา
     เอเซีย งวดที่ 1 (สํ านักงานคณะกรรมการ
     พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
5.  โครงการจางบัณฑิตอาสาเสริมสรางความ
     เขมแข็งศูนยสงเคราะหราษฎรประจํ าหมูบาน
     ประจํ าป 2543 (กระทรวงแรงงานและ
     สวัสดิการสังคม)
7.  โครงการของกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดสรร
     เงินเขากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในป

76.15

24.71

3.88

2.2172

0.6438

520

4

712.2839

ยัง

8.5846

ไม

0.5109

ไม

181.75
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     การศึกษา 2542 แกนักเรียนโรงเรียนอาชีว
     ศึกษาและกลุมอ่ืน ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ)

100

รวม 1,443.8849 0.00 190.8456
ที่มา  :  สํ านักบริหารหนีส้าธารณะ    กระทรวงการคลัง

        ตารางแสดง การเปรียบเทียบการสังคมสงเคราะหตอ GDP และงบประมาณรายจาย

   หนวย : ลานบาท
                                  ป
          รายการ

2539 2540 2541 2542 2543 2544

1.  ผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ
    (GDP)
2.  งบประมาณรายจาย
3.  การสังคมสงเคราะห
     สัดสวนตอ GDP
     สัดสวนตองบประมาณ
     3.1  การประกันสังคม
           สัดสวนตอ GDP
           สัดสวนตองบประมาณ
     3.2  สวัสดิการสังคม
           สัดสวนตอ GDP
           สัดสวนตองบประมาณ
     3.3  การสังคมสงเคราะหอ่ืน
           สัดสวนตอ GDP
           สัดสวนตองบประมาณ

4,608,491

834,200
35,972.80

0.78
4.31

32,982.10

0.72
3.95

2,990.70
0.06

0.36

0

0
0

4,727,317

984,000
39,065.90

0.83
3.97

35,174.10

0.74
3.57

3,891.80
0.08

0.39

0

0

0

4,635,925

923,000
34,047.60

0.73
3.69

30,499.60
0.66

3.30

3,548.00
0.08

0.38

0

0
0

4,783,000

825,000
36,544.70

0.76
4.43

33,064.80
0.69

4.01

3,479.90
0.07

0.42

0

0

0

5,137,000

860,000
46,101.10

0.90
5.36

41,719.30
0.81

4.85

4,381.80
0.08

0.51

0

0

0

5,522,000

910,000
51,577.30

0.93
5.67

48,389.70
0.88

5.32

3,155.60

0.06
0.35

32.00

0

0

ที่มา  :  1.  สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
            2,3.  สํ านักงบประมาณ
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ตารางแสดงภาพรวมความคืบหนาของโครงการ (1 ตุลาคม 2542 – 30 มิถุนายน 2543)

PIUs วงเงินกู จํ านวนเงินกูท่ีเบิก
แลว

จํ านวนเงินท่ีเบิก
จายใหโครงการ

โครงการเงินกู World Bank
โครงการระยะส้ัน
     กรุงเทพมหานคร
     กระทรวงแรงงานฯ
     กระทรวงมหาดไทย
     กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
     กระทรวงสาธารณสุข

รวม
โครงการระยะยาว
     กองทุนลงทุนเพ่ือสังคม (SIF)
     (เฉพาะสํ าหรับโครงการยอย)
     กองทุนพัฒนาชุมชนเมือง (RUDF)

รวม
Total Wofld Bank Loan

510,769,400
1,119,860,000
2,290,108,000

236,705,800
1,153,421,200
5,310,864,800

4,332,000,000

1,140,000,000

5,472,000,000
10,782,864,800

151,467,591
789,808,907

2,009,093,733
10,131,434

534,249,537
3,494,751,201

1,923,810,000

1,923,810,000
5,418,561,201

128,583,835
758,856,928
1,841,843,972
1,650,440

503,474,693
3,234,409,867

1,563,020,000

1,563,020,000
4,797,429,867

โครงการเงินกู JBIC
โครงการระยะส้ัน
     กรมชลประทาน (คน-วัน)
     การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

รวม

1,677,580,000
2,261,597,222
3,939,177,222

785,931,969
1,066,964,471
1,852,896,440

786,092,130
814,213,674
1,600,305,804

รวมทั้งสิ้น 14,722,042,022 7,271,457,641 6,397,735,671
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