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ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของไทยมีบทบาทหลัก

ในการให้บริการสาธารณะโดยการจัดสรรงบประมาณ

และทรัพยากรส่วนรวมจ�านวนมาก อย่างไรก็ดี ภาครัฐ

ไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดได้ตรงกับความ

ต้องการที่หลากหลายของสมาชิกแต่ละคนในสังคม และการ

ให้บริการทางสังคมที่ภาครัฐด�าเนินการส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้น

ไปท่ีการแก้ไขปัญหามากกว่าการป้องกันปัญหาที่อาจเกิด

ขึ้นในอนาคต ท�าให้การบริการทางสังคมของภาครัฐไม่มี

ประสิทธภิาพ อกีท้ังการจดัสรรงบประมาณภาครัฐในปัจจบัุน

ก็ยงัไม่มีหลักเกณฑ์ทีจ่ะน�าไปสูป่ระสทิธภิาพและประสทิธผิล

อันเป็นผลมาจากการขาดการติดตามผล อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและบุคลากรท่ีจะท�าการ

ประเมินผลการด�าเนินงาน ขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 

ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างก็มีความตื่นตัวและ

ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยสะท้อนให้

เห็นได้จากจ�านวนเงินบริจาคของคนไทยในแต่ละปี รวมถึง

การท�า CSR (Corporate Social Responsibility) ของภาค

เอกชนและการด�าเนินการของภาคประชาสังคมที่แพร่หลาย

อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี แต่ละฝ่ายยังคงท�างานแยกส่วน

และขาดการติดตามผลการด�าเนินงาน 

คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์

เพือ่สงัคม (Social Impact Partnership Model) ซึง่เป็นความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

และได้ด�าเนินการแล้ว ๘๙ โครงการใน ๑๙ ประเทศทั่วโลก 

เป็นแนวทางหนึง่ทีน่่าสนใจท่ีน่าจะสามารถน�ามาปรบัใช้เพือ่

พฒันาบริการทางสงัคมในประเทศไทยได้ จงึควรมีการศึกษา

รูปแบบของความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคมที่เหมาะ

สมกับประเทศไทย เพื่อน�าไปสู่การออกมาตรการสนับสนุน

ที่จะช่วยยกระดับบริการทางสังคมให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

าร

ความร่วมมือทีเ่น้นผลลัพธ์เพือ่สงัคม (Social Impact 

Partnership: SIP) คอื ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ใน

การออกแบบ ด�าเนนิการ และให้ทนุสนบัสนนุโครงการทีเ่น้น

เชงิป้องกัน (preventive) และให้ความช่วยเหลอืตัง้แต่แรกเริม่ 

(early intervention) เพือ่ให้เกดิผลกระทบทางสังคมทางบวก

ทีเ่ป็นรูปธรรม และลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกัน

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของความร่วมมือที่เน้น

ผลลัพธ์เพื่อสังคม ซึ่งผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วย นักลงทุน 

(Investor) โดยภาคเอกชนและประชาชนจะร่วมลงทุนใน

โครงการทีมี่เป้าประสงค์ทีช่ดัเจนในการด�าเนนิงานเพือ่สงัคม 

เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา

ของเด็กด้อยโอกาส โดยท�าสัญญากับผู้จ่ายเงิน (Payor) ซึ่ง

โดยมากแล้วมักเป็นภาครัฐท่ีมีภาระหน้าท่ีต้องด�าเนนิงานดงั

กล่าว ว่าจะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน

หากโครงการดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์ เมื่อตกลงท�าสัญญา

แล้วจะมีองค์กรกลาง (Intermediary) ท�าหน้าที่ประสานงาน

และบรหิารจดัการเงนิทุนทีไ่ด้รับซึง่จะถกูน�าไปให้ผูใ้ห้บริการ

ทางสังคม (Social service provider) เช่น มูลนิธิหรือองค์กร

สาธารณกศุลด�าเนนิการตามเป้าประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ ในกรณี

ที่ผลลัพธ์ของการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ

โครงการ ซึง่จะพจิารณาจากตวัชีว้ดัทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น อตัรา

การเข้าถงึการศกึษาของกลุม่เด็กด้อยโอกาสในประเทศไม่ต�า่

กว่าร้อยละ 80 ภายในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะมีการประเมิน

ผลการด�าเนินงานโดยผู้ประเมิน (Evaluator) ที่องค์กรกลาง

จัดหามา
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ผู้จ่ายเงินหรือรัฐบาลซึ่งเดิมทีมีต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีจะ

ต้องจัดบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงอยู่แล้ว ก็จะน�าต้นทุน

งบประมาณดังกล่าวมาจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนตาม

ที่ได้ตกลงท�าสัญญาไว้ในตอนแรก ซึ่งรูปแบบการลงทุนเพื่อ

สังคมดังกล่าวจึงจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน

ขององค์กรท่ีให้บรกิารทางสงัคม ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายของ

ภาครัฐได้โดยจะจ่ายเฉพาะโครงการทีป่ระสบผลส�าเรจ็เท่านัน้ 

นอกจากนีภ้าคเอกชนและประชาชนทัว่ไปก็ได้ประโยชน์จาก

ผลตอบแทนทางการเงินและผลลัพธ์จากการแก้ไขปัญหา

สังคมท่ีมีความยั่งยืน อนึ่ง ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อ

สังคมถูกเรียกแตกต่างกันไป เช่น “พันธบัตรเพื่อสังคม” 

หรือ “Social Impact Bond (SIB)” และ “Pay for Success” 

(PFS)  เป็นต้น

องค์ประกอบของโครงการความร่วมมือท่ีเน้นผลลพัธ์

เพื่อสังคมประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่

• องค์ประกอบด้านการเงนิ (Financing Compo-
nent) – ความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม
สามารถมีแหล่งเงินทุนได้จากหลายแหล่ง 
เช่น ระดมทุนผ่านพันธบัตร เงินบริจาคจาก
ประชาชนที่มีจิตสาธารณะหรือบริษัทเอกชน 
หรือการจัดตั้งกองทุน เป็นต้น โดยเงินทุนนั้น
จะน�ามาให้องค์กรภาคสังคมด�าเนินโครงการ
เพื่อสังคม แทนการใช้งบประมาณและด�าเนิน
งานโดยภาครัฐซึ่งสัญญาว่าจะจ่ายคืนเงิน
ลงทุนและผลตอบแทนให้กับนักลงทุนต่อเม่ือ
โครงการประสบผลส�าเร็จ 
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• องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ (Man-
agement Component) – เนื่องจากโครงการ
ความร่วมมือทีเ่น้นผลลัพธ์เพือ่สังคมประกอบ
ด้วยหลายภาคส่วนในการด�าเนินงาน หลาย
โครงการจงึมีองค์กรตวักลางเพือ่ประสานงาน
ท�าหน้าที่ต่างๆ เช่น ร่วมวางแผนโครงการกับ
นักลงทุน จัดหาและคัดเลือกผู้ให้บริการเพื่อ
ด�าเนินงาน บริหารและจัดสรรเงินทุนให้แก่ผู้
ให้บริการ ด�าเนินการหรือจัดหาผู้ประเมินผล
ส�าเร็จ และอ�านวยความสะดวกในการจ่ายเงนิ
ทนุและผลตอบแทนจากภาครัฐให้กับนกัลงทนุ 
ในขณะเดียวกัน บางโครงการที่มีขนาดเล็กก็
อาจไม่จ�าเป็นต้องมีองค์กรตัวกลาง โดยผู้จ่าย
เงนิ เช่น รัฐบาลท้องถิน่ อาจด�าเนนิการบรหิาร
จัดการเอง

• องค์ประกอบด้านการประเมินผล (Evaluation 
Component) – เนือ่งจากความร่วมมือท่ีเน้น
ผลลัพธ์เพื่อสังคมต้องการสร้างผลลัพธ์ทาง
สังคมที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ เพื่อสร้าง
ความม่ันใจให้แก่นักลงทุนในการให้เงินทุน 
และเพือ่ให้รัฐบาลแน่ใจว่าจะจ่ายเงนิต้นและผล
ตอบแทน (ซึง่กคื็องบประมาณของรัฐทีต้่องจ่าย
เพือ่ให้บรกิารทางสงัคมอยูแ่ล้ว) ให้กับนกัลงทนุ
ในโครงการทีป่ระสบผลส�าเร็จเท่านัน้ จงึต้องมี
การตรวจสอบติดตามผลลัพธ์ของการด�าเนิน
งานของผูใ้ห้บรกิาร โดยต้องมีการจดัท�าตวัชีว้ดั
ทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิงาน
เพือ่ประเมินผลส�าเร็จโดยผูป้ระเมินทีมี่ความรู้
และประสบการณ์ในด้านนัน้ๆ และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสยีกับผลส�าเรจ็ของโครงการ

ผลจากการวิจัยท�าให้ได้รูปแบบของความร่วมมือ

ท่ีเน้นผลลัพธ์เพื่อสังคมที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทยใน

ด้านการพัฒนาการศึกษา การให้บริการส่งเสริมสุขภาพหรือ

ป้องกนัโรค การเพิม่ผลติภาพธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และการฝึกอาชีพหรือส่งเสริมการจ้างงาน ดังนี้ 

าร า าร า

สืบเนื่องจากปัญหาหลักของการศึกษาไทย คือ 

คุณภาพของการศึกษา ซึ่งสะท้อนจากคะแนน O-NET ใน

วิชาหลักที่มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่ถึง ๔๐ คะแนน ดัง

นั้น รูปแบบโครงการ SIP ด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับ

ประเทศไทยในเบ้ืองต้น คือ โครงการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาด้วยการเพิ่มคะแนน O-NET ในนักเรียนชั้นมัธยมต้น

โดยใช้นวตักรรมด้านการศกึษาของบริษทั Learn Education 

โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

• ผู้ลงทุน คือ องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กร
บริหารส่วนจังหวัด เพราะองค์กรเหล่านี้มีงบ
ประมาณเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาอยู่แล้ว
ทุกปี 

• องค์กรกลาง อาจจะต้องจดัตัง้ขึน้มาใหม่ในรปู
แบบ SPV (special-purpose vehicle) ซึง่เป็น
นิติบุคคลเฉพาะกิจ

• ผู้จ่ายเงิน คือ องค์กรเอกชนเพื่อสังคม เช่น 
บริษัทเอกชนในพื้นท่ี สถาบันพัฒนามิตรผล 
มูลนิธิ SCG หรือจากภาครัฐ เช่น กองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นต้น 

• ผู้ให้บริการทางสังคม คือ บริษัท Learn Edu-
cation ทีพ่ฒันาระบบคอมพวิเตอร์เพือ่ช่วยใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ตัวชี้วัดควรเป็นคะแนนสอบ O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ท่ีเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกับกลุ่ม control และควรมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและให้
ค�าแนะน�าด้านความเหมาะสมของการให้
บริการ และสามารถช่วยชี้แนะในเร่ืองของ 
self-assessment ได้ระหว่างการให้บริการ 

• ผู ้ ประ เ มินควรเป ็นองค ์กรอิสระ  เช ่น 
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยด้านการศึกษา 
เป็นต้น 



7ที รา

าร ร าร ร า รอ อ ร

เม่ือพิจารณาสถิติด้านสุขภาพของคนไทยพบว่ามี

การเจบ็ป่วยทีค่นไทยประสบบ่อยแต่สามารถป้องกันได้ และ

สามารถน�ามาปรบัใช้กับรปูแบบ SIP ได้ 3 โครงการ ได้แก่ การ

ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน การเตรียมความ 

พร้อมให้แก่แม่วัยรุ่น และการควบคุมการติดเชื้อเอชไอวีโดย

ในที่นี้จะยกโครงการการควบคุมการติดเชื้อเอชไอวีมาเป็น

ตัวอย่าง 

ในปัจจุบัน ระบบประกันสุขภาพได้ครอบคลุมการ

รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการให้ยาต้านไวรัส ซึ่งส�านักงาน

หลักประกนัสุขภาพแห่งชาตไิด้มีงบประมาณส�าหรบัดูแลผูต้ดิ

เชื้อเอชไอวีและเอดส์ในปี พ.ศ. 2559  มูลค่า  3,011.90 ล้าน

บาท ส�าหรับผู้ติดเชื้อที่ทราบสถานะจ�านวน 270,993 คน  ผู้

ติดเชื้อจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา แต่ภาครัฐจะเป็นผู้รับ

ผดิชอบค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน อย่างไร

ก็ดี ค่าใช้จ่ายจะสงูขึน้หากผูต้ดิเชือ้ด้ือยาสตูรปกต ิท�าให้ต้อง

รับยาสตูรพเิศษ ซึง่มีราคาตัง้แต่ 9,000 บาทไปจนถงึ 30,000 

บาท  ซึง่เป็นไปได้ว่าหากสามารถควบคมุการตดิเชือ้เอชไอวี

โดยด�าเนินการในเชิงป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ ก็

อาจลดงบประมาณส�าหรับรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกองทุน

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรืองบ

ประมาณและกองทุนอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องได้แก่

• ผู้จ่ายเงิน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดที่ด�าเนินโครงการ เนื่องจากมีงบ
ประมาณเป็นของตนเอง และประชาชนใน
พื้นที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์

• องค์กรกลาง ได้แก่ คณะท�างานท่ีจดัตัง้ขึน้เป็น
ผู้ประสานงาน หรือองค์กรภาคสังคมที่น่าเชื่อ
ถือ เช่น สภากาชาด

• ผู ้ ให ้บริการทางสังคม ได้แก่ ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล

• นักลงทุน ได้แก่ บริษัทที่มีนโยบายสนับสนุน
ด้านสาธารณสขุ เช่น บีเอม็ดับเบิลยู กรุ๊ป ซึง่มี

โครงการป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวใีนประเทศ
แอฟริกาใต้

• ผู ้ประเมิน ได้แก่ แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญด้าน 
เอชไอวี

าร า ร าด า าด
อ

ในด้านการพัฒนาผลิตภาพธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) พบว่า รัฐมีโครงการช่วยเหลือ SMEs อยู่

หลายโครงการแต่ขาดการบูรณาการ มีความซ�า้ซ้อน ไม่ครบ

วงจร และไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของบริษัท 

ดังนั้น จึงควรให้องค์กรภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย และสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ซึ่งทั้งสามสภามีความคุ้นเคยกับ SMEs ในพื้นที่เข้ามาเป็น

ผู้ให้บริการเอง ผ่านโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบ

ธุรกิจและการประกอบวิชาชีพแบบครบวงจร ทั้งนี้ ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ได้แก่

• ผู้จ่ายเงิน ได้แก่ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

• องค์กรกลางและผู้ให้บริการ คือ ท้ังสามสภา 
ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอการค ้าไทยและสภาหอการค ้าแห ่ง
ประเทศไทย และสภาอุตสากรรมท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย

• กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ SMEs ทีท้ั่งสามสภาเคย
ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมมาก่อน

• ผูป้ระเมิน ได้แก่ สสว. และหน่วยงานนอก เช่น 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยขึ้นอยู่กับแต่ละ
กิจกรรม

าร อา ี รอ ร าร า า

ในด้านการฝึกอาชพีและการจ้างงาน พบว่ามีกลุ่มเป้า

หมายหลายกลุ่มที่มีปัญหา เช่น ผู้ว่างงาน แรงงานที่ประสบ
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ปัญหาความไม่สอดคล้องในแนวตั้ง แรงงานที่ประสบปัญหา

ความไม่สอดคล้องในแนวนอน แรงงานท่ีขาดทักษะทั่วไป 

ผู้พิการ และผู้พ้นโทษ โดยในส่วนนี้จะยกตัวอย่างโครงการ

สนับสนุนการจ้างงานส�าหรับผู้พิการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องดังนี้

• ผู้จ่ายเงิน ได้แก่ กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

• องค์กรกลาง ได้แก่ ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุ
และสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิและองค์กรเพื่อ
สังคม

• นักลงทุน ได้แก่ ภาคธุรกิจโดยใช้เงิน CSR 
และนักลงทุนจิตสาธารณะ

• ผู้ให้บริการ ได้แก่ มูลนิธิ องค์กรเพื่อสังคม 
และกิจการเพื่อสังคม โดยการจัดตั้งสถานที่
ท�างานให้กับผู้พิการ การฝึกทักษะเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ และการ
ประสานงานกับภาคธุรกิจเพื่อจัดหาต�าแหน่ง
งานที่เหมาะสม

• ผูป้ระเมิน ได้แก่ มหาวทิยาลยั หรือสถาบันวจิยั

อ อ า

คณะผูว้จิยัมีข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการออกแบบ

ระบบความร่วมมือทีเ่น้นผลลัพธ์เพือ่สงัคม โดยแบ่งออกเป็น

ข้อเสนอแนะท่ีด�าเนินการได้ทันที และข้อเสนอแนะในระยะ

ยาว ดังนี้

อ อ ทีดา ารไดท ที

(1) รัฐบาลควรท�าหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักท่ี

จะผลักดันให้เกิดรูปแบบ SIP ในประเทศไทย ในฐานะผู้ท่ี

จะได้ประโยชน์จากการด�าเนินโครงการความร่วมมือที่เน้น

ผลลัพธ์เพื่อสังคม จากการประหยัดงบประมาณ (ท้ังในแง่

เงินงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือ) และเพื่อเป็นการส่ง

สัญญาณเพิ่มความเชื่อม่ันให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชา

สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในระยะแรก รัฐบาลควรจัดตั้งเวทีที่ เป ิดกว ้าง

ส�าหรับผู ้เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และภาควิชาการ ให้เข้ามาร่วมแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและประสบการณ์เพื่อออกแบบโครงการ SIP ใน

ประเทศไทย โดยเวทีดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นคณะที่

ปรึกษาเพื่อสังคม คล้ายกับ Council for Social Action 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งองค์กรกลางอย่าง So-

cial Finance และโครงการ SIP แรกของโลกท่ีประเทศ 

สหราชอาณาจักร โดยคณะท่ีปรึกษาเพื่อสังคมดังกล่าวจะ

มีหน้าที่หลัก คือ ประสานงานและปรึกษากับหน่วยงาน

ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันด�าเนิน

โครงการ SIP ในแต่ละด้าน และก�าหนดประเด็นที่ต้องการ

ด�าเนินโครงการน�าร่อง โดยอาจน�าผลการศึกษาจากรายงาน

ฉบับนี้ทั้งสี่ด้านที่กล่าวมาแล้ว เป็นตัวตั้งต้นในการพิจารณา 

นอกจากนี ้คณะท่ีปรกึษาเพือ่สังคมยงัควรมองหาแนวทางใน

การจัดตั้งองค์กรกลางอย่าง Social Finance เพื่อจะมาเป็น

องค์กรขับเคลื่อนโครงการ SIP ต่อไปในระยะยาวด้วย

(2) หน่วยงานของรัฐเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การให้บริการสังคมที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ค่าใช้จ่ายต่อหวั (unit cost) ของบริการต่างๆ และจดัให้มีการ
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วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของบริการที่สนใจ

จะให้มีการด�าเนินโครงการ SIP เพื่อใช้ในการประเมินความ

เป็นไปได้ของโครงการในอนาคต

(3) การด�าเนินโครงการ SIP ควรเป็นโครงการขนาด

เล็กในระดับพืน้ที ่เพือ่ให้สามารถด�าเนนิการแก้ไขและพฒันา

ประเด็นทางสงัคมในเชงิลกึได้ หรืออาจเป็นโครงการทีด่�าเนนิ

การในระดับพื้นที่หลายโครงการในพื้นท่ีแตกต่างกัน แต่

สามารถเชือ่มโยงกันไปสู่เป้าหมายท่ีจะส่งผลกระทบในระดับ

ประเทศได้ โดยองค์ประกอบของโครงการท่ีเหมาะสมกับ

ประเทศไทยควรเป็นดังนี้

• องค์ประกอบด้านการเงนิ (Financing Compo-
nent) – ผู้จ่ายเงิน (Payor) ควรเป็นกองทุนที่
เก่ียวข้องกับประเด็นท่ีจะด�าเนนิโครงการ เช่น 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พกิาร หรอืกองทนุส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ส่วนประเด็นท่ียังไม่มีกองทุน
ก็ควรใช้งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐท่ี
เกีย่วข้อง เนือ่งจากในปัจจบัุนยงัไม่มีกฎหมาย
ทีอ่นญุาตให้รฐัจ่ายเงนิคืนแก่นกัลงทนุได้ ทัง้นี้ 
ในระยะแรกรัฐบาลควรใช้มาตรการลดหย่อน
ภาษีแก่นักลงทุนหากโครงการประสบผล
ส�าเร็จแทน  และในระยะยาว เมื่อมีการแก้ไข
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องแล้ว หากนกัลงทนุเหน็
ด้วย ก็ควรมีการจ่ายเงนิลงทุนตัง้ต้นคืนแก่นกั
ลงทนุพร้อมผลตอบแทนแล้วแต่ตกลงในแต่ละ
โครงการ

• องค์ประกอบด้านการบรหิารจดัการ (Manage-
ment Component) – เนื่องจากโครงการ SIP 
ประกอบด้วยหลายภาคส่วนในการด�าเนนิงาน 
จึงควรมีองค์กรตัวกลางเพื่อประสานงานและ
ท�าหน้าท่ีต่างๆ เช่น ออกแบบและวางแผน
โครงการร่วมกับผูจ่้ายเงนิและนกัลงทุน จดัหา
และคดัเลือกผูใ้ห้บริการเพือ่ด�าเนนิงาน จดัสรร
เงินทุนและติดตามการด�าเนินงานของผู้ให้
บริการ จัดหาผู้ประเมินผล และอ�านวยความ
สะดวกในการจ่ายเงินทุนและผลตอบแทนให้

กับนักลงทุน โดยองค์กรกลางต้องเป็นองค์กร
นอกภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลก�าไร และเป็น
อสิระไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัภาคส่วนใด
ภาคส่วนหนึ่ง 

• องค์ประกอบด้านการประเมนิผล (Evaluation 
Component) – เนื่องจากโครงการ SIP เป็น
ความร่วมมือท่ีต้องการสร้างผลลพัธ์ทางสงัคม
ท่ีเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ เพื่อสร้างความ
ม่ันใจให้แก่นักลงทุนในการให้เงินทุน และ
เพื่อให้รัฐบาลแน่ใจว่าจะจ่ายเงินต้นและผล
ตอบแทนให้กับนักลงทุนในโครงการที่ประสบ
ผลส�าเร็จเท่านั้น จึงต้องมีการจัดท�าตัวชี้วัดท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ
ประเมินผลส�าเร็จ โดยผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนั้นๆ และ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีกับผลส�าเร็จของโครงการ 
โดยอาจเป็นมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยที่
มีประวัติในการประเมินโครงการมาก่อนและ
มีความเชี่ยวชาญในการใช้เคร่ืองมือประเมิน
ผลกระทบเพื่อสังคม เช่น SROI เป็นต้น

ส�าหรับโครงการน�าร่องจ�าเป็นต้องเป็นโครงการท่ี

ริเร่ิมโดยรัฐบาล หรือได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลอย่าง

เปิดเผย เนือ่งจากภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมจะได้เกิด

ความม่ันใจในการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ โดยจัดให้มี

การศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) ในการด�าเนิน

โครงการน�าร่อง  ในเชงิลกึทีมี่รายละเอยีดทีพ่ร้อมส�าหรบัการ

ด�าเนินโครงการต่อไป โดยอาจมีการด�าเนินโครงการน�าร่อง

มากกว่าหนึง่โครงการในด้านทีต่่างกัน และควรเป็นโครงการ

ทีมี่กลุ่มเป้าหมายจ�านวนไม่มาก ท้ังนี ้ต้องมีการจดัเกบ็ข้อมูล

ในการด�าเนนิโครงการอย่างเป็นระบบเพือ่ให้สามารถน�ามาใช้

พัฒนาโครงการในอนาคตได้

ทั้งนี้ รูปแบบโครงการ SIP อาจไม่เหมาะสมส�าหรับ

บริการสาธารณะทุกด้าน บริการบางอย่างก็จ�าเป็นต้องให้

รัฐบาลด�าเนินการเองเพราะมีอ�านาจตามกฎหมายที่ระบุไว้

ชดัเจน และภาคประชาสังคมไม่สามารถให้บริการแทนได้ เช่น 
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บริการรักษาความสงบโดยต�ารวจ เป็นต้น นอกจากนี้ ภาค

เอกชนก็จะมีความสนใจที่จะลงทุนในบางด้านเท่านั้น โดย

มักเป็นด้านที่เอกชนได้ประโยชน์ เช่น การพัฒนาศักยภาพ 

SMEs หรือด้านที่เป็นประเด็นส�าหรับระดมทุนบริจาคแต่

ดั้งเดิม เช่น การพัฒนาการศึกษา หรือการช่วยเหลือกลุ่มผู้

ด้อยโอกาส เป็นต้น

(4) ประชาสมัพนัธ์แนวคดิโครงการ SIP แก่ผูท้ีมี่ส่วน

เก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรภาคประชา

สังคม และประชาชนทั่วไป โดยนอกจากการสื่อสารเกี่ยวกับ

รูปแบบการด�าเนินการ ข้อดีและข้อพึงระวังในการด�าเนิน

โครงการแล้ว ควรประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้เกิดแนวคิดใน

การลงทุนเพื่อสังคม (social investment) แทนการบริจาค

แบบให้เปล่าที่ไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนด้วย 

อ อ ร า

(1) รัฐบาลควรมีการศึกษาเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมกฎ

ระเบียบที่จะเอื้อให้เกิดโครงการความร่วมมือท่ีเน้นผลลัพธ์

เพื่อสังคม โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น 

กระทรวงการคลัง ศึกษากฎหมายและระเบียบที่ออกภายใต้

กฎหมายที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น 

• พระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

ในกรณีที่ต้องการด�าเนินโครงการที่ครอบคลุม

พื้นท่ีใหญ่โดยใช้พันธบัตรเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็น

ตัวเลือกที่น่าพิจารณาหากมีโครงการน�าร่องท่ี

ประสบผลส�าเรจ็และต้องการขยายผล (scale up)

• พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

เพื่อให้เกิดความแน่นอนว่าการด�าเนินโครงการ 

SIP ระยะยาว จะสามารถจ่ายเงินคืนให้กับ 

นักลงทุนเมื่อโครงการประสบผลส�าเร็จได้ 

• กฎหมายท่ีจะสนับสนุนให้เกิดโครงการความ 

ร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคมแบบองค์รวม 

กล่าวคอื มีการระบุท่ีมาของเงนิงบประมาณหน้าที ่

ของหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนโครงการ 

การให้รัฐสามารถจ่ายเงินคืนให้แก่เอกชนใน

ฐานะนักลงทุนได้หากเป็นโครงการ SIP การ

จัดตั้งหน่วยงานกลางที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลท่ี

จ�าเป็นและให้ค�าปรึกษา เป็นต้น โดยอาจออก

เป็นกฎหมายลักษณะเดียวกับ Social Impact 

Partnership Act ของสหรัฐอเมริกา

(2) เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน ควรมีการจัดตั้งองค์กรท่ีจะเข้ามามีบทบาทเป็น

กลไกขับเคลื่อนในระยะยาว โดยเป็นองค์กรกลางเหมือน

กับ Social Finance ท่ีเป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงหา

ผลก�าไร และเป็นอิสระไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับภาค

ส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เชี่ยวชาญทาง

ด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน และด้านการ

จัดการข้อมูล โดยหน้าท่ีขององค์กรดังกล่าวควรครอบคลุม

ถึงการให้บริการค�าปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการริเริ่มโครงการ SIP 

หรือบริการช่วยเหลือทางเทคนิค เช่น การฝึกอบรมวิธีการ

ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการจัดท�าบัญชีส�าหรับ

องค์กรท่ีต้องการเป็นผู้ให้บริการทางสังคม และฝึกอบรมวิธี

การประเมินโครงการ เช่น SROI ส�าหรับองค์กรที่ต้องการ

เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ประเมิน เป็นต้น

ทัง้นี ้ในการจดัตัง้องค์กรกลางดังกล่าว อาจมีการเชญิ 

Social Finance เข้ามาช่วยให้ค�าปรึกษา ดังที่หลายประเทศ

ท�า โดยบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้จัด

ตั้ง Social Finance ของประเทศขึ้น ส่วนในประเทศอื่น เช่น 

แคนาดา และโปรตุเกส จะเป็นการช่วยให้ค�าแนะน�าองค์กร

ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วในการด�าเนินงานในฐานะองค์กรกลาง

(3) ในกรณีที่โครงการน�าร่องประสบผลส�าเร็จ ควรมี

การประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ของโครงการต่อสาธารณะในวง

กว้าง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

เข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ โดยอาจใช้มาตรการคนืเงนิต้นพร้อม

ผลตอบแทนในกรณีที่โครงการประสบผลส�าเร็จ และการให้

น�าเงินลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้เหมือนเงินบริจาคในกรณีท่ี

โครงการไม่ประสบผลส�าเร็จ


