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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย 

 

การเปิดรับข้อเสนอโครงการจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมทีท่ างานกับธุรกิจเกษตร 
และอุตสาหกรรมอาหาร เพือ่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และเคารพสิทธิมนุษยชน  

ในประเทศไทย เพือ่ขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ภายใต้กรอบของโครงการ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 

1. ความเป็นมา 

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) เป็นหน่วยงานการพฒันาของ
องคก์ารสหประชาชาติ ซึ่งท างานเพื่อสนับสนุนงานของประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) ในประเทศไทย UNDP ท างานรว่มกบัรฐับาลไทย ภาคประชาสงัคม พนัธมิตร
ระดบัประเทศ และประชาชนไทย เพื่อหาแนวทางแกไ้ขความทา้ทายในการพฒันาที่มีอยู่อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้UNDP ผ่าน
การด าเนินงานโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ไดมี้ส่วนช่วยสนับสนุนรฐับาลไทยในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติของประเทศไทยว่าดว้ยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี ้UNDP ยังด าเนินงานเพื่อพัฒนาและสรา้งเสริม
ศักยภาพของหน่วยงานและองคก์รภาคธุรกิจและภาครฐั ในการปฏิบัติตามกรอบการท างาน “เคารพ คุม้ครอง และ
เยียวยา” ภายใตห้ลกัการชีแ้นะของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชน หรือหลกัการ UNGPs อย่างต่อเน่ือง โดย
โครงการธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชนของ UNDP ไดร้บัการสนบัสนนุจากสหภาพยโุรป (European Union: EU) 

ในประเทศไทย ภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยใน พ.ศ. 2562 
(ค.ศ. 2019) ภาคธุรกิจดงักล่าวมีส่วนสนับสนุนผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทยเป็นมูลค่าถึง 130,000 ลา้นเหรียญ
สหรฐั ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 4 ของเศรษฐกิจทัง้หมดภายในประเทศ1 นอกจากนี ้ภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารยัง
สนบัสนนุการจา้งงานถึง 17.9 ลา้นต าแหน่ง หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 48 ของการจา้งงานทัง้หมดในประเทศ  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าภาคธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บางประเด็น เช่น ประเด็นดา้นสิทธิแรงงาน สิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม สิทธิในที่ดิน และสิทธิชมุชน เป็นตน้ ทัง้นี ้ในช่วง
ไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ยงัพบหลกัฐานที่บ่งชีว้่าแรงงานขา้มชาติทัง้ที่มีสถานะที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นจ านวน
ส่วนใหญ่ของแรงงานทัง้หมดในภาคธุรกิจดังกล่าว ไดร้บัผลกระทบจากการไดร้บัอัตราค่าจา้งที่ต  ่ากว่าค่าแรงขั้นต ่า มี
สภาพการท างานที่เป็นอนัตราย มีชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน และถกูกกัขงัตวัอนัสืบเน่ืองมาจากการยึดเอกสารส าคญัใน
การเดินทาง นอกจากนี ้ยงัมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบอื่น ๆ ที่พบไดท้ั่วไปในภาคธุรกิจนี ้เช่น การใชแ้รงงานเด็ก 
การใชแ้รงงานบงัคบั การคา้มนษุย ์การยดึที่ดิน และการพลดัถ่ินของชมุชนทอ้งถ่ินและชนเผ่าพืน้เมือง 

ภาคธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตน้ทนุการผลิตและ
การเพิ่มค่าใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ซึ่งท าใหบ้างธุรกิจตอ้งปิดตวัลง โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เหตกุารณ์
ดงักล่าวส่งผลใหแ้รงงานตกงานและวา่งงาน ซึง่ท าใหบ้คุคลกลุม่นีเ้สี่ยงตอ่การถกูละเมิดสิทธิมนษุยชนมากขึน้ 

 
1 Bangkok Post 2021, “Agri-food sector contracts by 6%” ส าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสืบคน้ไดท้ี่ https://www.bangkokpost.com/business/2121175/agri-

food-sector-contracts-by-6-  

https://www.bangkokpost.com/business/2121175/agri-food-sector-contracts-by-6-
https://www.bangkokpost.com/business/2121175/agri-food-sector-contracts-by-6-
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ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ดงักล่าวยงัส่งผลใหห้่วงโซ่อปุทานของธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารหยดุชะงกั 
ซึ่งส่งผลให้อาหารหลักที่บริโภคเป็นประจ าหลายประเภทมีราคาสูงขึน้ ซึ่งผลกระทบนี้ไดท้วีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท  าใหเ้กิดปัญหาดา้นทรพัยากรธรรมชาติตามมา เช่น การขาดแคลนน า้ 
มลพิษ และความเสื่อมโทรมของดิน โดยในทา้ยที่สดุ ปัญหาดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสี่ยงดา้นการผลิต นอกจากนี ้ความ
ไม่แน่นอนของระบบอาหารและตลาดท าให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในการไดม้าซึ่งอาหารที่ถูกสขุอนามยัและปลอดภยั 
รวมถึงการคงไวซ้ึ่งความมั่นคงทางอาหารในครวัเรือนยิ่งแย่ลงไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มครวัเรือนที่มีรายไดต้ ่า การ
ด าเนินธุรกิจที่ผิดวิธียงัก่อใหเ้กิดความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม การด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทอ้งถ่ินรอบขา้ง
อย่างมีนยัส าคญั โดยตวัอย่างการด าเนินธุรกิจที่ผิดวิธี เช่น การเผาพืชผล การใชส้ารก าจดัศตัรูพืชที่มากเกินไป การใชท้ี่ดิน
ในทางที่ผิด และการบรหิารจดัการน า้ที่ผิดพลาด เป็นตน้ 

ภาคธุรกิจจ าเป็นตอ้งด าเนินการอย่างรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อแกไ้ขความทา้ทายขา้งตน้ ซึ่งหนา้ที่ของภาค
ธุรกิจในการแกไ้ขความทา้ทายดงักล่าวได้ถกูระบไุวอ้ย่างชดัเจนในหลกัการ UNGPs ที่คาดหวงัใหภ้าคธุรกิจตรวจสอบให้
แน่ใจวา่การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตน ตลอดจนการด าเนินการของคู่คา้และผูร้บัเหมา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ในห่วงโซค่ณุคา่ จะไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อบคุคลใดบคุคคลหนึ่ง 

2. วัตถุประสงคข์องการใหเ้งนิทุนช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า 

กิจกรรมที่เสนอเพื่อขอรบัเงินทุนควรมีจุดประสงคเ์พื่อสรา้งความตระหนักรูต้่อประเด็นสิทธิมนุษยชน พัฒนามาตรการ
บรรเทาผลกระทบ และพัฒนาความสามารถของภาคธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในการด าเนินธุรกิจอย่าง
รบัผิดชอบทัง้ดา้นสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและ
กิจกรรมในห่วงโซอ่ปุทาน 

โครงการใหเ้งินทนุช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่ามีจดุประสงคห์ลกัดงัตอ่ไปนี ้

1. เพื่อระบุและลดความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจของภาคธุรกิจเกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร 

2. เพื่อน าไปสูก่ารจดัหาอาหารอย่างมีความรบัผิดชอบและถกูสขุอนามยัโดยบคุคล ชมุชน และผูซ้ือ้ในทอ้งถ่ิน  
3. เพื่อสรา้งผลกระทบที่ดีต่อความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภยัดา้นอาหารของครวัเรอืน 

 
3. ขอบเขต 

ขอ้เสนอเพื่อขอรบัเงินทุนควรเสนอหรือแสดงถึงแนวทางที่เป็นนวตักรรมใหม่ ซึ่งมุ่งส่งเสริมความตระหนักรูแ้ละพัฒนา
ความสามารถของภาคธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารในการด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบ และเคารพสิทธิมนษุยชน 
รวมถึงรกัษาความสามารถในการแข่งขนัทางตลาดของธุรกิจดงักล่าว 

นอกจากนี ้องคก์รที่สมัครขอรบัทุนจ าเป็นตอ้งยึดแนวทางตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และค านึงถึงหลกัการไม่เลือก
ปฏิบตัิ ความเสมอภาคทางเพศ และการมีส่วนรว่มของกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มเปราะบาง ในขณะที่จดัท าขอ้เสนอเพื่อ
ขอรบัทนุ 
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ใบสมคัรขอรบัทนุจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบขัน้ต ่าดงัตอ่ไปนี ้

• ระบุประเดน็ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมหรือสิทธิมนุษยชน ซึง่รวมถึง  
1) ผลกระทบของประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้มหรอืสิทธิมนษุยชนตอ่บคุคลหรอืชมุชน  
2) ความเก่ียวขอ้งระหว่างประเด็นดงักล่าวกับธุรกิจ/ เครือข่าย/ สมาคมธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อตุสาหกรรมอาหาร อย่างน้อยหน่ึง (1) แหง่ 
3) กิจกรรมเพื่อแกไ้ขและจดัการความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและสิทธิมนษุยชนที่ระบุขา้งตน้  

• จัดท าแผนการด าเนินงานส าหรับกิจกรรม เพื่อป้องกนัและบรรเทาประเด็นความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้มและ
สิทธิมนษุยชนที่ระบขุา้งตน้  

• จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อสะทอ้นถึงความส าเร็จ ความทา้ทาย และผลกระทบต่อธุรกิจ/ 
เครือข่าย/ สมาคมธุรกิจในอตุสาหกรรมการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร ที่ผูข้อรบัทนุระบขุา้งตน้ 
 

4. องคก์รทีส่ามารถสมัครได้ 

องค์กรที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนต้องเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรในระดับท้องถ่ิน 
ระดับประเทศ หรือระดับชุมชนที่ท  างานเก่ียวกับความยั่ งยืน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน เท่านั้น โดยมี
ประสบการณท์ี่พิสจูนไ์ดอ้ย่างน้อยสาม (3) ปี ทัง้นี ้หากมีประสบการณก์ารท างานกับสมาคม เครือข่าย หรือบริษัทใน
ภาคธุรกิจเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารตา่ง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

หน่วยงานของรฐัและองคก์รที่แสวงหาผลก าไรไม่สามารถสมคัรขอรบัทนุนีไ้ด ้แต่อาจเขา้รว่มเป็นพนัธมิตรของโครงการที่
องคก์รภาคประชาสงัคมเป็นผูส้มคัรหลกั 

องคก์รภาคประชาสงัคมอาจพิจารณาย่ืนขอ้เสนอในลกัษณะที่เป็นการรว่มมือกนัหรือเป็นพนัธมิตรกนัได ้ในกรณีของการ

รว่มมือกนัหรอืเป็นพนัธมิตรกนั ผูส้มคัรหลกัจะตอ้งมีประสบการณท์ี่พิสจูน์ไดอ้ย่างน้อยสาม (3) ปี โดยเป็นประสบการณ์

ในการบริหารโครงการเก่ียวกับความยั่ งยืน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน ในขณะที่ผู้สมัครร่วมจะต้องมี

ประสบการณใ์นดา้นใกลเ้คียงที่พิสจูนไ์ดอ้ย่างน้อยหน่ึง (1) ปี  
 
5. ขั้นตอนการยืน่แผนโครงการเพือ่ขอรับเงนิช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า 

ผูท้ี่ตอ้งการสง่ขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรบัเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า ตอ้งย่ืนเอกสารต่อไปนี ้

1. ส าเนาทะเบียนการจดทะเบียนองคก์ร  
2. โครงสรา้งขององคก์รที่เสนอขอรบัทนุ 
3. ประวตัิย่อของทีมงานโครงการขององคก์รที่เสนอขอรบัทนุ 
4. ตวัอย่างของผลงานที่ผ่านมา (เช่น รายงานประจ าปีหรอืงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง) 
5. แผนงานโครงการที่เสนอ (ดภูาคผนวก ก.) 
6. แบบรายงานงบประมาณ (ดภูาคผนวก ข.) 
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หมายเหตุส าคัญ: โปรดส่งแบบฟอรม์การย่ืนขอเงินอดุหนุนทางอิเล็กทรอนิกสใ์นไฟลเ์ดียว  (รูปแบบ pdf) ที่ลงนามและ
สแกนไปยังอีเมลต่อไปนี้ LowValueGrants.th@undp.org โดยกรุณาใชช่ื้อหัวขอ้อีเมลในการสมัครว่า “การยื่นขอเงิน
อุดหนุนส าหรับโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 

นอกจากนี ้แผนงานโครงการที่เสนอ และกรอบผลลพัธแ์ละทรพัยากร (ดภูาคผนวก ก.) พรอ้มกบัแบบรายงานงบประมาณ 
(ดภูาคผนวก ข.) จ าเป็นตอ้งถกูส่งเป็นเอกสารแยกต่างหากทางอิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบ Excel ทัง้นี ้หากผูส้มคัรตอ้งการ
ค าชีแ้จงเพิ่มเติม สามารถสง่ค าถามไปยงัที่อยู่อีเมลขา้งตน้ โดยผูส้่งค าถามจะไดร้บัค าตอบภายใน 2 วนัท าการ 

หมดเขตรบัสมคัรวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น. (เวลากรุงเทพฯ ประเทศไทย) โดยใบสมคัรที่ทางเราไดร้บั
หลงัจากช่วงเวลาที่ก าหนดจะไม่ไดร้บัการพิจารณา 
 
จ านวนเงินสูงสุดที่จัดสรรส าหรบัแต่ละขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรบัเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า คือ โครงการละ 10,000 
ดอลลารส์หรัฐ จ านวนทัง้สิน้ 2 โครงการ 
 
ขอ้เสนอที่มีค่าใชจ้่ายเงินเดือนเจา้หนา้ที่โครงการเกิน 25% ของงบประมาณทัง้หมด จะถกูตดัสิทธ์ิโดยไม่ไดร้บัการพิจารณา
เพิ่มเติม  
 
คา่ใชจ้่ายที่สามารถรวมในขอ้เสนอโครงการ ไดแ้ก่ คา่ตอบแทน/ เงินเดือน คา่ใชจ้่ายส าหรบัการประชมุเชิงปฏิบตัิการและการ
ฝึกอบรม ค่าเช่า ค่าอุปกรณเ์ครื่องเขียนและส านกังาน ค่าใชจ้่ายส าหรบัการพิมพแ์ละการแปล ค่าใชจ้่ายส าหรบัการสรา้ง
เครื่องมือออนไลน ์และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการนีโ้ดยตรง  
 
ค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้่ายส าหรบัการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน อปุกรณ ์การบ ารุงรกัษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการทางธุรกิจและคา่ใชจ้่ายที่คลา้ยกนันีไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรบัเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่านี ้
 
6. กรอบเวลาการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาส าหรบัการด าเนินโครงการที่ไดร้บัการอนุมตัิจะตอ้งไม่เกินสิบ (10) เดือน นบัจากวนัที่ลงนามในสญัญาจนถึง
วนัที่กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดส าเรจ็ลลุ่วง 
 
7. กระบวนการคัดเลือก  
การตดัสินใจในการมอบทุนจะด าเนินการโดยคณะกรรมการคดัเลือกขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรบัเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า 
(Grant Selection Board: GSB) โดยคณะกรรมการดงักล่าวจะประกอบดว้ยตวัแทนของ UNDP ที่เก่ียวขอ้งและผูเ้ช่ียวชาญ
ท่านอื่นที่มีส่วนรว่มในกระบวนการนี ้ 
 
การตัดสินใจทั้งหมดของคณะกรรมการคัดเลือกขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรบัเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า (GSB) เก่ียวกับ
โครงการจะด าเนินการไม่เกินสามสปัดาหห์ลงัจากวนัปิดรบัสมคัร โดย UNDP จะแจง้ผูส้มคัรที่ประสบความส าเร็จเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรไม่เกินสองสปัดาหห์ลงัจากวนัที่คณะกรรมการคดัเลือกเงินอดุหนนุแบบใหเ้ปล่า (GSB) ตดัสินใจ 
 
ใบสมัครจะถูกตัดสิทธิแ์ละจะไม่ได้รับการพจิารณาเพิม่เตมิ หาก  

• ไม่ปฏิบตัิตามล าดบัความส าคญัหรอืค าแนะน าที่ระบไุวใ้นประกาศฉบบันี ้

mailto:LowValueGrants.th@undp.org%20โด
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• ขดัแยง้กบัหลกัการสิทธิมนษุยชนสากล หลกัการไม่เลือกปฏิบตั ิและความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
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8. เกณฑก์ารคัดเลือกและการใหค้ะแนน 
โครงการที่เสนอจะถกูเลือกและใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นตารางดา้นลา่ง 

 เกณฑก์ารคัดเลือก คะแนน 

1 โครงการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโครงการจะสามารถสนับสนุนผู้รบั
ผลประโยชนข์องโครงการในการสรา้งความตระหนกัรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบและเคารพสิทธิมนษุยชนอย่างไร 

สงูสดุ 30 คะแนน 

2 งบประมาณโครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกรอบเวลา
ด าเนินการ 

สงูสดุ 30 คะแนน 

3 องคก์รที่สมคัรมีประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งตามรายละเอียดในส่วนที่ 4 องคก์ร
ที่สามารถสมคัรได ้

สงูสดุ 20 คะแนน 

4 โครงการมีความยั่งยืนและสามารถตอ่ยอดได ้ สงูสดุ 10 คะแนน 
5 โครงการใช้หลักการของแนวทางที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและพิจารณา

หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคทางเพศ และการมีส่วนร่วมของ
กลุม่คนชายขอบและกลุม่เปราะบาง 

สงูสดุ 10 คะแนน 

ทัง้หมด 100 คะแนน 
 

หมายเหตุส าคัญ: ผูท้ี่สมคัรจะไดร้บัการแจง้ผ่านทางอีเมลวา่ทางเราไดร้บัขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรบัเงินช่วยเหลือแบบให้
เปล่า ไม่เกินสามวนัท าการหลงัจากที่ไดร้บัใบสมคัรของท่าน หากไม่ไดร้บัการติดต่อจาก UNDP ภายในกรอบเวลาดงักล่าว 
โปรดติดต่อเราในช่วงสองวนัถดัไปและขอรบัอีเมลยืนยนัการไดร้บัใบสมคัร มิฉะนัน้ UNDP จะไม่รบัผิดชอบตอ่ปัญหาดา้น
การพิจารณาใบสมคัรที่อาจเกิดขึน้  

เอกสารทีแ่นบมากับประกาศฉบับนี ้ประกอบด้วย 

ภาคผนวก ก. แบบขอ้เสนอโครงการเพื่อขอรบัเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่าวงเงินนอ้ย  

ภาคผนวก ข. รูปแบบการรายงานงบประมาณ  
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ภาคผนวก ก. 

 

ข้อเสนอโครงการเพือ่ขอรับเงนิช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่าวงเงนิน้อย 

(ภาคผนวก ก. ของขอ้ตกลงการรบัเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่าวงเงินนอ้ยนีเ้ป็นเพียงแบบฟอรม์มาตรฐาน  

สามารถปรบัเปลี่ยนโดยสถาบนัผูข้อรบัทนุตามความเหมาะสม)  

จดัเตรียมโดยสถาบนัผูร้บั ขอ้เสนอโครงการนีจ้ะถูกส่งไปยงัคณะกรรมการก ากบัและดูแล / คณะกรรมการโครงการ / 

คณะกรรมการการคดัเลือก เพือ่ขออนมุตั ิ 

 

หมายเลขโครงการ:  

วนัที่: ____________ 

ช่ือโครงการ: ___________________________________________________ 

 

ช่ือของสถาบนัผูร้บั: ___________________________________________ 

 

จ านวนเงินที่ขอรบัทนุ (สกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ) : ____________ 

 

1. วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า 
• ระบุวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า และอธิบายผลที่จะไดจ้ากการใชเ้งินช่วยเหลือแบบให้

เปล่า 
• อธิบายเหตุผลที่ผูข้อรบัเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะด าเนินงานตามวตัถุประสงค์

ดงักล่าว 
 

2. กิจกรรมและแผนงานทีเ่สนอ 
• อธิบายกิจกรรมที่จะด าเนินการใหส้  าเรจ็เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์
• ขยายความว่ามีกลุ่มเป้าหมายใด/พืน้ที่ทางภมูิศาสตรใ์ดหรือไม่ที่จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากเงินช่วยเหลือแบบให้

เปล่าที่ไม่ใช่สถาบนัผูร้บั หากมี ใหร้ะบุกลุ่มเป้าหมาย/พืน้ที่ทางภูมิศาสตรท์ี่เป็นเป้าหมาย และวิธีการคดัเลือก
ผูร้บัผลประโยชนน์ัน้ 
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แผนงาน 

กิจกรรมทีว่างแผนไว้1 ระยะเวลา2 งบประมาณที่
วางแผนไว้

ส าหรับกิจกรรม  
(ในสกุลเงนิของ
เงนิช่วยเหลือ)3 

T1 T2 T3 T4 

1.1  กิจกรรม     $ 
1.2  กิจกรรม     $ 
1.3  กิจกรรม     $ 

รวม $ 
1 ระบกิุจกรรมที่จะด าเนินการใหล้ลุ่วงโดยเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า เพิ่มบรรทดัของกิจกรรมไดเ้ท่าที่จ  าเป็น  
2 ระบุระยะเวลาที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้งินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า และระบุว่าแต่ละกิจกรรมจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
เม่ือใด ทัง้นี ้ระยะเวลาควรสอดคลอ้งกบังวดการจ่ายเงิน (เช่น รายไตรมาส ทกุ 6 เดือน หรือรายปี) เพิ่มช่องระยะเวลา
ไดเ้ท่าที่จ  าเป็น 

3 ระบงุบประมาณในสกลุเงินของเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า  
 

3. เป้าหมายการปฏิบัตงิาน 
ระบุตวัชีว้ดัที่จะน ามาใชว้ดัผลที่จะเกิดขึน้เม่ือมีการใชเ้งินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า โดยจะตอ้งมีตวัชีว้ดัอย่างนอ้ย 1 
ตวัชีว้ดั หรอืมากกวา่หากช่วยใหเ้กิดการวดัผลที่ดียิ่งขึน้ 
 

ตวัชีว้ดั แหลง่ขอ้มลู เสน้

ฐานขอ้มลู 

(baseline) 

ผลสมัฤทธ์ิที่ส  าคญัในแตล่ะช่วงเวลา 
ระยะที่1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 

… 

เปา้หมา
ยสดุทา้ย 

1.1        

1.2       

 
4. การวิเคราะหค์วามเส่ียง 
ระบคุวามเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งที่อาจจะเกิดขึน้และกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์องการใหเ้งินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า 
และมาตรการที่จะด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ความเสี่ยงใหร้วมถึงความมั่นคงปลอดภยั ความเสี่ยงดา้นการเงิน 
ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิการ ความเสี่ยงดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และความเสี่ยงอื่น ๆ   
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ความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง 
(มาก/ปานกลาง/
นอ้ย) 

มาตรการลดความเสี่ยง 

   
   
   

*ระดบัความเสี่ยงขึน้อยู่กบัความเป็นไปไดว้า่จะเกิดความเสี่ยงนัน้มากนอ้ยเพียงใด และผลที่จะตามมาหากเกิดความเสี่ยง

นัน้จรงิ 

 

5. งบประมาณของเงนิช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่าทีใ่หแ้ก่สถาบันผู้รับ (ระบุสกุลเงนิ) 
 

ระยะเวลาตัง้แต่____________ ถึง____________ 

ประเภทคา่ใชจ้่าย งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 ยอดรวม 

บคุลากร     

คา่ขนสง่/เดินทาง     

สถานที่     

การอบรม/สมัมนา ฯลฯ     

สญัญา (เช่น การตรวจสอบ)     

วสัด/ุอปุกรณ ์     

อื่น ๆ (ระบ)ุ     

เบ็ดเตล็ด     

รวม     

 

* โปรดทราบว่าประเภทของงบประมาณทัง้หมดเป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักิจกรรมทีไ่ดร้บัเงินช่วยเหลือแบบให้

เปล่าเทา่นัน้  

**  ประเภทของงบประมาณและจ านวนงวดนีเ้ป็นแนวทางทีแ่นะน า ผูร้บัอาจเลือกใชห้วัขอ้ประเภทอืน่ ๆ ทีส่ะทอ้น

คา่ใชจ่้ายและความตอ้งการของผูร้บัไดต้รงกวา่นี ้

*** เพิ่มจ านวนงวดไดเ้ทา่ทีต่อ้งการ 
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ภาคผนวก ข. 

รูปแบบรายงานงบประมาณ 

(ปรบัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เสนอฉบบัสมบรูณ ์และใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของขอ้ตกลงการรบัเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า

วงเงินนอ้ย) 

รายงานการปฏิบตังิานและรายงานทางการเงนิจดัเตรียมโดยสถาบนัผูร้บั   

 
ช่ือสถาบนัผูร้บั _______________      ปี_______ 

ระยะเวลาของรายงาน: 

• รายงานฉบับนีจ้ะตอ้งจัดเตรียมโดยสถาบันผูร้ ับและไดร้บัความเห็นชอบจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
(UNDP) 

• สถาบนัผูร้บัตอ้งแนบหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชส้นบัสนนุรายงาน  

• ขอ้มลูที่ใหไ้วด้า้นลา่งนีจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน 

• ใหแ้นบขอ้เสนอโครงการที่ไดร้บัความเห็นชอบมากบัรายงานฉบบันีด้ว้ย 

 
การปฏิบัตงิาน 

1- ความสามารถในการปฏิบัตติามแผนงาน (แบบสะสม โดยรวมถึงระยะเวลาปัจจบุนัดว้ย) 
 

กิจกรรมทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ 

ระยะเวลา งบประมาณที่

วางแผนไว้ใช้ท า

กิจกรรม  

(ในสกุลเงนิของเงนิ

ช่วยเหลือ) 

เงนิช่วยเหลือที่

ได้รับส าหรับใช้ท า

กิจกรรม (ในสกุล

เงนิของเงนิ

ช่วยเหลือ) 

ไตร

มาส 

1 

ไตร

มาส 

2 

ไตร

มาส 

3 

ไตร

มาส 

4 

1.1 กิจกรรม     $  

1.2 กิจกรรม     $  

1.3 กิจกรรม     $  

ยอดรวม $  

 
  



 

11 

2- เป้าหมายการปฏิบัตงิาน 
ตวัชีว้ดั แหลง่ขอ้มลู เสน้

ฐานขอ้มลู 

(baseline) 

ก าหนดการ/เป้าหมาย
ของระยะเวลาการ

รายงาน 

ระยะเวลาการ
รายงานเม่ือเทียบ
กบัความสามารถใน
การปฏิบตัิงานจรงิ
กบัเปา้หมายที่ตัง้ไว ้

1.1      
1.2     

 
3- ความทา้ทายและบทเรียนทีไ่ด้รับ 

รายงานทางการเงิน: *หมายเหตุ: รายงานทางการเงินสามารถเสนอเป็นสกุลเงินทอ้งถ่ินได ้แต่ตอ้งไม่เกินมลูค่าของเงิน

ช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่าที่ไดร้บัในสกลุดอลลารส์หรฐัฯ 

ประเภทคา่ใชจ้่ายทั่วไป งบประมาณที่ก าหนดไว ้ คา่ใชจ้่ายตามจรงิ 

บคุลากร   

คา่ขนสง่/เดินทาง   

คา่สถานที่   

การจดัอบรม/การประชมุเชิงปฏิบตัิการ ฯลฯ   

สญัญา (เช่น การตรวจสอบ)   

อปุกรณแ์ละเครื่องมือ   

อื่น ๆ (ระบ)ุ   

เบ็ดเตล็ด   

รวม   

 
 

 

 


