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 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย                               

 

 

 

 

การเปิดรับข้อเสนอโครงการจากองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมที่ทำงานกับชมุชนที่เปราะบางและมีความเสี่ยง
ในบริบทของ COVID-19 ในประเทศไทยเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ภายใต้กรอบของโครงการ “การเสริมสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงของมนุษย์และการฟื้นคืนสูส่ภาพปกติใน
ประเทศไทยในบริบทของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เพื่อให้มั่นใจว่าจะไมม่ีใครถูกท้ิงอยู่เบื้องหลังและปกป้องความ

คืบหน้าเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน”  

 

 

ความเป็นมา 

UNDP เป็นหน่วยงานการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติซ่ึงทำงานเพื่อสนับสนุนงานของประเทศต่างๆในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 
SDGs  ในประเทศไทย UNDP ทำงานรว่มกับรัฐบาลไทย ภาคประชาสังคม พันธมิตรระดับประเทศและประชาชนไทยเพื่อหาแนวทางแก้ไขความทา้
ทายในการพัฒนาที่มีอยู่อยา่งต่อเนื่อง   
 
จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโควดิ-19 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของ GDP ของประเทศในปี 2563 จากที่
ขยายตัว 2.8% เป็นหดตัว 5.3 ซ่ึงเป็นผลการดำเนินงานที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินเอเชียในปี 2540  แม้วา่ โควิด-19 จะส่งผลกระทบไปทั้งสังคม
แต่ผู้ที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับผลกระทบหนักที่สุด  โดยที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่มากที่สุดคือผู้ที่เสี่ยงต่อการถกู
ทิ้งไว้ข้างหลังในการพัฒนาซ่ึงรวมถึงผู้หญิง ผู้สูงอายุและเยาวชน ผู้ที่ทำงานในวสิาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง
เช่นคนพิการ (PWDs), บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ผู้ติดเช้ือเอชไอวี คนเร่ร่อน บุคคลไร้สัญชาติหรือบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อย ความ
ยากจนและความไม่เท่าเทียมกันของประเทศอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากจำนวน 'คนจนใหม่' ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ซ่ึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
อย่างมาก จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่เป็นพิเศษซึ่งรวมถึงความท้าทายที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงทางอาหาร   
 
ในขณะที่วิกฤตส่งผลกระทบต่อแต่ละบคุคลในระดับที่แตกต่างกัน กลุ่มที่เปราะบางและกลุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบที่ทำให้ล้าหลังมากขึ้นและผลักดันให้
ความไม่เท่าเทียมกันไปอยู่ในจุดที่สูงสุด ในทางกลับกันวกิฤตที่เกิดขึ้นนี้ได้แสดงถึงความท้าทายที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในการปกปอ้ง
ความก้าวหนา้เพื่อบรรลุไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำแนวทางการมีส่วนร่วม มติิหญิงชายและสิทธิมนุษยชนมา
ใช้ในการรับมือกับวิกฤต  
 
UNDP ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์การสหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือโดยทันทีในการรับมือ การเตรียมการและการฟื้นฟูจากการระบาด
ใหญ่ของ COVID-19 เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในขณะเดียวกันก็เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทีจ่ะบรรลุไปสู่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 
ภายใต้กรอบความรว่มมือแห่งสหประชาชาติ (พ.ศ. 2560-2564) และเอกสารโครงการของ UNDP สำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) ที่
สอดคล้องกับ “การเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์และแผนรับมือกับโควิด-19” ขององค์การอนามัยโลก  โครงการเสริมสร้างการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม 
ความมั่นคงของมนุษย์และความยืดหยุ่นของประเทศไทยในบริบทของการระบาดของ โควิด-19 เพื่อให้มั่นใจวา่การไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลังและการปกป้อง
ความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนได้ถูกพัฒนาขึ้น  โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวทางสังคมและเศรษฐกิจและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนของคนไทย ซ่ึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจวา่จะมกีารเสริมพลังทั้งในระดับภาค
และระดับชาติและในมุมมองของการส่งเสริมความพยายามในการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่านีจ้ะใหก้ารสนับสนุนแก่กิจกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจที่มีเน้นมิติหญิงชาย ปรบัปรุงการเข้าถึงบริการขั้น
พื้นฐาน ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มที่เปราะบางและได้รับผลกระทบมากที่สุด ซ่ึงรวมถึงเยาวชน ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย ชุมชน
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ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ และผู้ที่มีรายได้ที่อยู่ทั้งในระบบและนอกระบบเศรษฐกิจผ่านความ
ร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในพืน้ที่ (CSO) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั่วประเทศ 
 
เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่านีจ้ะถกูจัดสรรให้กับองค์กรภาคประชาสังคมที่มีโครงการต่าง ๆ ที่ทำงานในด้านต่างๆ ตามทีไ่ด้กล่าวไว้ด้านล่างและผา่น
เกณฑ์และเง่ือนไขอื่น ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้  

ลักษณะงานที่จะได้รับการพจิารณาในการมอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าได้แก ่   
 

ประเภท ก งานที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจที่มีความละเอียดที่เน้นมติิหญิงชาย เป็นการปรับปรุงการเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารที่กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มที่เปราะบางและได้รับผลกระทบมากที่สดุ
รวมถึงเยาวชน คนพิการ ชนกลุ่มน้อย ชมุชนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ผู้เสียหายจากความรุนแรงทาง
เพศและเศรษฐกิจนอกระบบที่มีรายได้น้อยผ่านการร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ (CSO) องค์การนอกภาครัฐ 
(NGOs) ทั่วประเทศ  
 

ประเภท ข เพื่อส่งเสริมการฟื้นคืนสู่สภาพเดิมของชุมชน การทำงานรว่มกันทางสังคมและความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งผ่านการสนับสนุนและปรับปรุงการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมและประชาชน และการสนับสนุนทางเทคนิคแก่การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แนวทางป้องกันความขัดแย้งที่เนน้
การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันทางสังคม.  
 

 
องค์กรท่ีสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าได้ทั้งแบบประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้ง
สองประเภท  

องค์กรที่สมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการในเรื่องที่ต้องการมากที่สุดซึ่งเป็นความต้องการ
ที่เฉพาะและท้าทายมากท่ีสดุ โดยจะต้องเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลผุลตามที่ต้องการตามที่อธิบายไว้ในกิจกรรม
ด้านล่าง  องค์กรที่สมัครอาจพิจารณาถึงการพัฒนาแนวร่วมองค์กรภาคประชาสังคมหรือพันธมิตร / แพลตฟอร์ม   

ขอบเขต  

ข้อเสนอโครงการอาจมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นสำคญัสองประการต่อไปนี ้

1. การสนับสนุนกลุม่เป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีมีการคำนึงถึงมิติหญิงชายในการลดผลกระทบของการระบาดใหญต่่อ
ความมั่นคงทางอาหาร 

2. การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การคุม้ครองทางสังคม การดำรงชีวิต ฯลฯ ผ่านการฟื้นฟูสู่สภาพเดมิของชุมชนตลอดจน
วิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมและองิธรรมชาติ (NbS)  
 

  

หัวข้อโครงการที่สามารถนำเสนอเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ประเภท ก  การให้ความช่วยเหลือชุมชนที่เปราะบางและมีความเสี่ยงมากท่ีสุด    
 การจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ สิ่งจำเป็นพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
 การสร้างความเข้มแข็งในการดำรงชีวิตและการฟื้นฟูสูส่ภาพเดิมโดยการสนับสนุนการจัดตั้งวสิาหกิจ

เพื่อสังคมและผู้ประกอบการชุมชนผ่านการสร้างความตระหนัก การฝึกอบรมและการสนับสนุนอ่ืนๆ   
 

ประเภท ข  การนำร่องนวัตกรรมทางสังคมเพือ่การพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น 
 การสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อแบ่งปันข้อมูลการผลิตและการบริโภคอาหารใน

ชุมชนท้องถิ่น และ  
 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นสำหรับการมสี่วนร่วมการวางแผนและการดำเนินการใน

ท้องถิ่น  
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ข้อเสนอโครงการควรมีทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าผลกระทบที่ยั่งยืนในแตล่ะด้านนั้นคาดว่าจะบรรลุ
ได้อย่างไร โดยข้อเสนอโครงการทีใ่ห้เน้นความยั่งยืนของการดำเนินการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
องค์การที่สามารถสมัครได้ 

• องค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีประสบการณ์อย่างน้อยสี่ปีในดา้นการบริหารโครงการ การ
วิจัยนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการและลักษณะงานท่ีคล้ายกัน มี
ประสบการณ์ในการบรหิารโครงการที่มีขนาดงบประมาณเทียบเคียงได้ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา องค์กรควรไดร้ับการจด
ทะเบียนตามข้อกำหนดทางกฎหมายของไทยและจะต้องสามารถจดัทำข้อบัญญัติขององค์กรพร้อมกับหนังสือรับรอง
ด้านการเงินเมื่อมีการร้องขอ   

• ถึงแม้ว่าจะไมไ่ด้ข้อบังคับ แตอ่งค์กรภาคประชาสังคมสามารถยืน่ข้อเสนอในลักษณะที่เป็นการร่วมมือกันหรือเป็น
พันธมิตรกันได้ ในกรณีนีผู้้สมัครหลักจะต้องส่งจดหมายสนับสนุนจากผู้สมัครร่วมที่เกี่ยวข้องโดยระบุบทบาทของ
ผู้สมคัรร่วม ในกรณีของการร่วมมอืกันหรือเป็นพันธมิตรกัน ผู้สมัครหลักจะต้องมีประสบการณ์ที่พิสจูน์แล้วอย่างน้อย
สี่ปีในการบรหิารโครงการ การวิจยันโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการและสิ่งที่
คล้ายกัน (ดดู้านบน) ในขณะทีผู่้สมคัรร่วมจะต้องมีประสบการณอ์ย่างน้อยสองปี จากประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วใน
ด้านที่ใกล้เคียงกัน  

ขั้นตอนการยื่นแผนโครงการเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

ผู้ที่ต้องการส่งข้อเสนอโครงการเพือ่ขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า ต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้: 

1. สำเนาทะเบียนการจดทะเบียนองค์กร  
2. แผนงานท่ีเสนอ (ดูภาคผนวก A); 
3. แบบฟอร์มงบประมาณ (ดภูาคผนวก A)  

 
สิ่งสำคัญ: โปรดส่งแบบฟอร์มการยื่นขอเงินอุดหนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ในไฟลเ์ดียว (รูปแบบ pdf) ที่ลงนามและสแกนไปยัง
อีเมลต่อไปนี้ LowValueGrants.th@undp.org ผลลัพธ์และกรอบทรัพยากร (ดูภาคผนวก ก) พร้อมกับแบบฟอร์มงบประมาณ 
(ดูภาคผนวก ก) จะถูกส่งเป็นเอกสารแยกต่างหากทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Excel หากต้องการคำช้ีแจงเพิ่มเติมสามารถส่ง
คำถามไปยังท่ีอยู่อีเมลเดียวกันกับที่ระบุไว้ข้างต้น หากมีคำถามจะจดัให้มีคำตอบภายในสองวันทำการ  

หมดเขตรับสมัคร วันที ่29 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. กรุงเทพฯ ประเทศไทย ใบสมัครที่ได้รับหลังกำหนดจะไมไ่ดร้ับการ
พิจารณา 

หมายเหตุ: การประชุมปรึกษาหารือกับผู้สมัครทีส่นใจจะจดัขึ้นใน 20 ตุลาคม 2563 (14:00 PM) ตามที่อยูด่ังนี้: อาคาร
สหประชาชาติชั้น 12 th, Block A.    

จำนวนเงินข้ันต่ำและสูงสดุที่จัดสรรสำหรับแตล่ะข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปลา่อยู่ คือ ระหว่าง 20,000 
ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำสุด) และ 50,000 ดอลลารส์หรัฐ (สูงสดุ) ข้อเสนอโครงการที่มีเงินเดือนเจ้าหน้าที่โครงการเกิน 25% ของ
งบประมาณทั้งหมดจะถูกตัดสิทธิ์โดยไมไ่ดร้ับการพิจารณาเพิ่มเติม ข้อเสนอที่มีการร่วมทุนและการสนับสนุนภายในองค์กรจะ
ได้รับการส่งเสรมิอย่างยิ่ง  

ค่าใช้จ่ายที่สามารถรวมในข้อเสนอโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทน / เงินเดือน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม ค่าเช่า 
อุปกรณ์เครื่องเขียนและสำนักงาน การพิมพ์และการแปล การสรา้งเครื่องมือออนไลน์และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับงานนี ้ 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ การบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จา่ยในการดำเนินการทาง
ธุรกิจและค่าใช้จ่ายที่คล้ายกันนี้ไมส่ามารถใช้ได้กับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่านี้ 

กรอบเวลาการดำเนินโครงการ 

mailto:LowValueGrants.th@undp.org
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ระยะเวลาดำเนินการสำหรับโครงการที่ไดร้ับการอนุมตัิจะต้องไม่เกนิหก (6) เดือน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาจนถึงวันท่ี
กิจกรรมที่เกีย่วข้องทั้งหมดสำเร็จ 

กระบวนการคัดเลือก  

การตัดสินใจในการมอบทุนจะดำเนินการโดยคณะกรรมการคดัเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า 
(GSB) คณะกรรมการจะประกอบด้วยตัวแทนของ UNDP ที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมในกระบวนการนี้  

การตัดสินใจของคณะกรรมการคดัเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (GSB) ทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ
จะดำเนินการไม่เกินสามสัปดาหห์ลังจากวันปิดรับสมัคร UNDP จะแจ้งผูส้มัครที่ประสบความสำเรจ็เป็นลายลักษณ์อักษรไม่
เกินสองสัปดาห์หลังจากวันที่คณะกรรมการคัดเลือกเงินอุดหนุนแบบให้เปล่า (GSB) ตัดสินใจ  

หมายเหตุ: หากจำนวนรวมของเงินทุนสำหรับการสมัครที่ได้รับการคัดเลือกเกินจำนวนงบประมาณโดยรวมคณะกรรมจะ
มอบเงินทุนตามคะแนนรวมสำหรบัแต่ละใบสมัครโดยเริม่จากใบสมคัรที่ได้คะแนนสูงสุดจนกว่าจะครบกำหนดงบประมาณ
ที่มีอยู่ อย่างไรกต็ามหากยังมีใบสมัครที่มสีิทธ์ิซึ่งไมส่ามารถมอบเงินทุนได้เนื่องจากมเีงินไม่เพียงพอ ใบสมัครที่ไมไ่ดร้ับทุน
เหล่านี้จะอยู่ในรายชื่อสำรองตามความยินยอมของคณะกรรมตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ใบสมัครที่
ได้รับทุนถูกถอนออกในภายหลังหรือพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ใบสมัครนั้นจะถูกแทนท่ีจากรายชื่อสำรองตามลำดับ
คะแนนสำหรับการใหเ้งินสนับสนนุ  

 

หมายเหตุ: ภายใต้สถานการณ์พเิศษบุคคลสามารถเป็นผู้รับเงินสนบัสนุนได้หากกลุม่ชายขอบนั้น (เช่น บุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ LGBTQ คนท่ีได้รับผลกระทบจากความเจ็บปว่ยบางอย่าง ฯลฯ ) ไม่สามารถบรรลุและจัดตั้งกลุม่ที่มี
สถานะทางกฎหมายได้  ผู้แทนของ UNDP ประจำประเทศไทยอาจอนุมัติข้อเสนอโครงการทีม่ีแสดงให้เห็นถึงเป้าหมาย
การทำงานและเนื้องานท่ีจะทำการส่งมอบงานท่ีมีเนื้อหาทีส่อดคล้องกับผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการในการสนับสนุน
ชุมชนที่เปราะบางและอยู่ในความเสี่ยงในประเทศไทยในบริบทของ COVID-19  มูลค่าของสัญญาแตล่ะรายจะถูกจำกดัไว้
ที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการจัดซื้อขนาดเล็ก (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) 

 
ใบสมัครจะถกูตัดสิทธิ์และจะไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ิมเติมหาก:  

• ไม่ปฏิบตัิตามลำดับความสำคญัหรอืคำแนะนำที่ระบไุว้ในประกาศนี้ 
• ขัดแย้งกับหลักการไมเ่ลือกปฏิบัตแิละความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 
เกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนน 

โครงการที่เสนอจะถูกเลือกตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านล่าง 

ตารางที่ 1. เกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนน 

 เกณฑ์การคัดเลือก คะแนน 

   
1 โครงการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะสนับสนุนประเด็นสำคัญ 3 ประการของโครงการนี้

อย่างไรรวมถึง ก) การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการคำนึงถึงมิติหญิงชายใน
การลดผลกระทบของการระบาดใหญ่ตอ่ความมั่นคงทางอาหารของพวกเขา  ข) การเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน การดำรงชีวิตในการคุ้มครองทางสังคม ฯลฯ ผ่านความยืดหยุ่นของชุมชน
ตลอดจนวิธแีก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และองิจากธรรมชาติ  แผนโครงการที่สะทอ้นให้เห็นว่า
กิจกรรมเหล่าน้ีมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนอย่างไรจะได้เปรยีบ 

สูงสุด 30 คะแนน 

2 งบประมาณโครงการมีความเกี่ยวข้อง สูงสุด 20 คะแนน 

3 องค์กรที่ยื่นข้อเสนอมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง สูงสุด 10 คะแนน 

4 โครงการมีความสอดคล้องและเป็นไปได้ในทางเทคนิค สูงสุด 10 คะแนน 

5 โครงการมีความยั่งยืน สูงสุด 10 คะแนน 
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6 โครงการมีการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มคน
ชายขอบและกลุ่มเสี่ยง 

สูงสุด 10 คะแนน 

7 โครงการมีศักยภาพที่สูงสำหรับความสำเร็จ สูงสุด 10 คะแนน 

ทั้งหมด  100 คะแนน  

 

เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจะมอบให้ตามลักษณะและความเกี่ยวข้องของโครงการ จะมีการตกลงกำหนดการชำระเงินก่อนเซ็น
สัญญา  

สิ่งสำคัญ: จะมีการแจ้งทางอีเมลว่าให้ทราบว่าไดร้ับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าไม่เกินสามวันทำการ
หลังจากท่ีไดร้ับใบสมัครของท่าน หากไม่ได้รับการติดต่อจากเราภายในกรอบเวลานีโ้ปรดติดต่อเราในช่วงสองวันถัดไปและขอ
การยืนยันการรับอีเมล มิฉะนั้น UNDP จะไมร่ับผดิชอบต่อปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นในแง่ของการพิจารณาใบสมัคร  

เอกสารที่แนบมาด้วย: 

ภาคผนวก A. แบบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าวงเงินน้อย  

ภาคผนวก B. รูปแบบการรายงาน  
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าวงเงินน้อย  

(ภาคผนวก ก ของข้อตกลงการรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปลา่วงเงินน้อยนี้ เปน็เพียงแบบฟอร์มมาตรฐาน สามารถ
ปรับเปลี่ยนโดยสถาบันผู้ขอรับทุนตามความเหมาะสม)  

จัดเตรยีมโดยสถาบันผูร้ับ ข้อเสนอโครงการนี้จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการกำกับและดูแล / คณะกรรมการโครงการ / คณะกรรมการ
การคดัเลือก เพื่อขออนมุัติ  

 

หมายเลขโครงการ:  

วันที่: ____________ 

ชื่อโครงการ: ___________________________________________________ 

 

ชื่อของสถาบันผู้รับ: ___________________________________________ 

 

จำนวนเงินที่ขอรับทนุ (สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ) : ____________  

 

1. วัตถุประสงค์การใช้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 
• ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้เงินช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า และอธิบายผลที่จะได้จากการใช้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 
• อธิบายเหตผุลทีผู่้ขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปลา่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 
2. กิจกรรมและแผนงานที่เสนอ 

• อธิบายกิจกรรมที่จะดำเนินการใหส้ำเรจ็เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
• ขยายความว่ามีกลุ่มเป้าหมายใด/พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดหรือไม่ที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินช่วยเหลอืแบบให้เปล่า

ทีไ่ม่ใช่สถาบันผูร้ับ หากมี ให้ระบกุลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเป้าหมาย และวิธีการคดัเลอืกผู้รับ
ผลประโยชน์นั้น 

 

แผนงาน 

กิจกรรมที่วางแผนไว้1 
ระยะเวลา2 งบประมาณที่

วางแผนไว้สำหรบั
กิจกรรม  

(ในสกุลเงินของเงิน
ช่วยเหลือ)3 

T1 T2 T3 T4 

1.1 กิจกรรม     $ 

1.2  กิจกรรม     $ 

1.3  กิจกรรม     $ 

รวม $ 
1  ระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการให้ลุล่วงโดยเงนิช่วยเหลือแบบให้เปล่า เพิ่มบรรทัดของกจิกรรมได้เท่าทีจ่ำเป็น  

2 ระบุระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า และระบวุ่าแต่ละกิจกรรมจะดำเนินการใหแ้ล้วเสร็จเมื่อใด ทั้งนี้ ระยะเวลาควร
สอดคล้องกับงวดการจ่ายเงิน (เช่น รายไตรมาส, ทุก 6 เดือน, หรือรายปี) เพิ่มชอ่งระยะเวลาได้เท่าที่จำเป็น 

3 ระบุงบประมาณในสกุลเงินของเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า  
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3. เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
ระบตุัวช้ีวัดที่จะนำมาใช้วัดผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า โดยจะต้องมีตัวช้ีวัดอย่างน้อย 1 ตัวช้ีวัด 
หรือมากกว่าหากช่วยให้เกดิการวดัผลทีด่ียิ่งขึ้น 
 
 

ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล เส้นฐานข้อมูล 

(baseline) 

ผลสัมฤทธิ์ทีส่ำคัญในแต่ละช่วงเวลา 

ระยะที่1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 
… 

เป้าหมาย
สุดท้าย 

1.1        

1.2       

 
 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ระบุความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการให้เงินช่วยเหลอืแบบให้เปล่า 
และมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อลดความเสีย่ง ความเสีย่งให้รวมถงึความมั่นคงปลอดภัย, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบตัิการ, ความเสีย่งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และความเสีย่งอ่ืนๆ   

 

ความเส่ียง ระดับความเส่ียง 
(มาก/ปานกลาง/น้อย) 

มาตรการลดความเส่ียง 

   
   
   

*ระดับความเสี่ยงขึ้นอยูก่ับความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสีย่งนัน้มากนอ้ยเพียงใด และผลที่จะตามมาหากเกิดความเสีย่งนัน้จริง 

 

5. งบประมาณของเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าที่ให้แก่สถาบันผู้รับ (ระบุสกุลเงิน) 
 

ระยะเวลาตัง้แต่____________ ถึง____________ 

ประเภทค่าใช้จ่าย งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 ยอดรวม 

บุคลากร     

ค่าขนส่ง/เดินทาง     

สถานท่ี     

การอบรม/สัมมนา ฯลฯ     

สัญญา (เช่น การตรวจสอบ)     

วัสดุ/อุปกรณ ์     

อื่นๆ (ระบ)ุ     

เบ็ดเตล็ด     

รวม     

 

* โปรดทราบว่าประเภทของงบประมาณทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าเท่านั้น  

**  ประเภทของงบประมาณและจำนวนงวดนี้เป็นแนวทางที่แนะนำ ผู้รับอาจเลอืกใช้หัวข้อประเภทอื่นๆ ที่สะท้อนค่าใช้จ่ายและความ
ต้องการของผู้รับได้ตรงกว่านี้ 

*** เพ่ิมจำนวนงวดได้เท่าที่ต้องการ 



หน้า 8 
 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 
(ปรับให้สอดคล้องกับข้อเสนอฉบบัสมบรูณ์ และใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าวงเงินน้อย) 

รายงานการปฏิบัติงานและรายงานทางการเงนิจดัเตรยีมโดยสถาบันผูร้ับ   
 

ชื่อสถาบนัผู้รับ _______________      ป_ี______ 

ระยะเวลาของรายงาน: 

• รายงานฉบับนี้จะต้องจัดเตรียมโดยสถาบันผู้รับและได้รับความเห็นชอบจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

• สถาบันผู้รับต้องแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้สนับสนุนรายงาน  

• ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้จะต้องสอดคลอ้งกับข้อมูลที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน 

• ให้แนบข้อเสนอโครงการที่ได้รับความเห็นชอบมากับรายงานฉบบันี้ด้วย 

 

การปฏิบัติงาน 

1- ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนงาน (แบบสะสม โดยรวมถึงระยะเวลาปัจจุบันด้วย) 
 

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

ระยะเวลา2 งบประมาณที่วางแผนไว้ใช้
ทำกิจกรรม  

(ในสกุลเงินของเงิน
ช่วยเหลือ)3 

เงินช่วยเหลือท่ีได้รับ
สำหรับใช้ทำกิจกรรม (ใน
สกุลเงินของเงินช่วยเหลือ) 

ไตร
มาส 
1 

ไตร
มาส 
2 

ไตร
มาส 
3 

ไตร
มาส 
4 

1.1 กิจกรรม     $  

1.2 กิจกรรม     $  

1.3 กิจกรรม     $  

ยอดรวม $  

 
2- เป้าหมายการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล เส้น
ฐานข้อมูล 

(baseline) 

กำหนดการ/เป้าหมายของ
ระยะเวลาการรายงาน 

ระยะเวลาการรายงานเมือ่
เทยีบกับความสามารถใน

การปฏิบัติงานจริงกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว ้

1.1      
1.2     

 
3- ความท้าทายและบทเรียนที่ได้รับ 

รายงานทางการเงิน: *หมายเหตุ: รายงานทางการเงินสามารถเสนอเป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของเงินช่วยเหลือแบบให้
เปล่าที่ได้รับในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเภทค่าใช้จ่ายทั่วไป งบประมาณที่กำหนดไว ้ ค่าใช้จ่ายตามจริง 

บุคลากร   

ค่าขนส่ง/เดินทาง   

ค่าสถานที ่   

การจัดอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ   

สัญญา (เช่น การตรวจสอบ)   

อุปกรณ์และเครื่องมือ   
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อื่นๆ (ระบุ)   

เบ็ดเตล็ด   

รวม   

 
 

 


