โครงการความร่ วมมือด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อม
ในภูมภิ าคลุ่มแม่ นํา้ โขง

(Energy and Environment Partnership with the Mekong Region - EEP Mekong)
ระยะที่ 2 (2557-2561)
โครงการความร่ วมมือด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อมในภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ า้ โขง หรื อ EEP Mekong เป็ นส่ว นหนึ่ง ของโครงการความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นพลัง งานและสิ่ง แวดล้ อ มระดับ โลก ซึ่ง กระทรวงการ
ต่างประเทศ ประเทศฟิ นแลนด์ (Ministry for Foreign Affairs of
Finland) ได้ ให้ การสนับสนุน นอกจากในลุม่ แม่นํ ้าโขงแล้ ว โครงการ
EEP ยังดําเนินการที่ภูมิภาคแอฟริ กาใต้ และแอฟริ กาตะวันออก
ภูมิภาค Andean ภูมิภาคอเมริ กากลาง และที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่ง
ได้ ดําเนินการเสร็ จสิ ้นไปแล้ ว
EEP Mekong ดําเนินการมาตังแต่
้ ปี พ .ศ.2552 โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศฟิ นแลนด์และกองทุนการพัฒนาแห่งนอร์ ดิก (Nordic
Development Fund) ได้ ร่วมกันสนบสนุนงบประมาณในระยะแรก
(Phase I) เป็ นเงิน 7.9 ล้ านยูโร มีโครงการที่ดําเนินการแล้ วใน
ภูมิภาคแม่นํา้ โขง 4 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา สปป. ลาวและ
เวียดนาม รวมทัง้ สิ ้น 39 โครงการและมีหน่วยงานที่ร่วมพัฒนา
โครงการมากกว่า 75 หน่วยงาน จากทังบริ
้ ษัทเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ
สํ า นั ก งานประสานงานโครงการของ EEP Mekong ได้ เปิ ดให้
หน่วยงานต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนรวม 4
ครั ง้ ได้ รั บ ข้ อ เสนอโครงการรวมทัง้ สิน้ 432 โครงการได้ รั บ การ
คัดเลือกให้ ดําเนินโครงการรวม 39 โครงการ สําหรับการสนับสนุน
โครงการในครัง้ ที่ 4 นี ้ มีกิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยู่ 7 โครงการ
โดยจะแล้ วเสร็ จในปี พ .ศ.2558 งานของ EEP Mekong ทําให้ มีผ้ ู
ได้ รับประโยชน์มากกว่า 50,000 ราย และมีการขยายผลเพื่อต่อยอด
เนื ้องานหลังโครงการสิ ้นสุดอีกจํานวน 13 โครงการ

EEP Mekong ระยะที่ 2 ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงการต่างประเทศฟิ นแลนด์ เป็ นเงิน 9.1 ล้ านยูโร โดยเป็ น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาของรั ฐบาลฟิ นแลนด์เพื่อบรรเทา
ความยากจน และลดผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ด้ วยการให้ ทกุ คนสามารถเข้ าถึงพลังงานอย่างยัง่ ยืนและ
เป็ นจริ ง
วัตถุประสงค์
เพื่อทําให้ เกิดการเข้ าถึงพลังงานได้ อย่างมัน่ ใจ ยัง่ ยืนและในราคาที่
เหมาะสม รวมทังบรรเทาการเปลี
้
ย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ การดําเนินงาน
EEP Mekong จะบูรณาการ Result-based Financing (RBF) และ
Human Right-based Approach (HRBA) ใว้ ในภาพรวมทังหมด
้
ของโครงการและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
1. การเปิ ดรับข้ อเสนอโครงการ (Calls for Proposal)
การเปิ ดรับข้ อเสนอโครงการ จะจัดให้ มีขึ ้น 2 ครัง้ โดยจะเน้ นหนักไป
ยังความร่ วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะต้ องเป็ นหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินกิจกรรม ทังนี
้ ้ องค์กรไม่แสวงผลกําไร สมาคมธุรกิจ และภาค
ส่ว นอื่ น ๆ ก็ ส ามารถที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมได้ ในฐานะของ
หน่วยงานพันธมิตร สําหรับกิจกรรมด้ านพลังงานสะอาดที่จะเสนอ
ขอรับการสนับสนุนนันจะต้
้ องกําหนดการดําเนินกิจกรรมอย่างยัง่ ยืน
ที่จะขยายผลและต่อยอดได้ ไว้ ในแผนธุรกิจภายใต้ กิจกรรมนันๆ
้ ด้ วย

2. Result-base Financing (RBF)
ผู้พฒ
ั นาโครงการ จะต้ องแสดงไว้ ในข้ อเสนอของโครงการให้ ชดั เจน
ว่า การสนับสนุนของ EEP Mekong จะนําไปสูก่ ารพัฒนาตลาดด้ าน
พลังงานสะอาดได้ อย่างไร EEP Mekong จะให้ การสนับสนุนผ่าน
กลไก RBF โดยจะเสนอสิทธิประโยชน์ทางด้ านการเงินแก่โครงการ
หลังจากที่ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็ จเป็ นระยะๆ ตามที่ได้
มีการตกลงกันไว้ ก่อนหน้ า
3. Human Rights-based Approach (HRBA)
EEP Mekong ได้ บูรณาการหลักการของ HRBA และวัตถุประสงค์สําคัญ

ต่างๆ ไว้ ในแผนกิจกรรมและการดําเนินงาน ซึง่ รวมถึงประเด็นสําคัญๆ เช่น การ
มีส่วนร่ วม การให้ อํานาจ การไม่เลือกปฏิบัติ ความโปร่ งใส การตรวจสอบได้
ความเท่าเทียมทางเพศ และความยัง่ ยืน รวมถึงการกํากับดูแลด้ านผลกระทบ
และการตรวจประเมิน

องค์ ประกอบหลักของ EEP Mekong
1. การระดมทรัพยากรทังในระดั
้
บประเทศและภูมิภาคเพื่อหา
แนวทางดําเนินการให้ ชมุ ชนห่างไกลสามารถเข้ าถึงพลังงานทดแทน
ได้ อย่างยัง่ ยืนและในราคาที่สามารถจ่ายได้
2. การสนับสนุนให้ ชมุ ชนห่างไกลเข้ าถึงพลังงานทางเลือก
3. การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริ มการแลกเปลีน่ ยความรู้
ในระดับภูมิภาค
โครงสร้ างองค์ กร
1. EEP Mekong ทํางานอย่างใกล้ ชิดกับกระทรวงต่างๆ ใน
ประเทศกั ม พู ช า สปป. ลาว เมี ย นมาร์ ไทยและเวี ย ตนาม ซึ่ ง

รั บ ผิ ด ชอบดูแ ลเรื่ อ งพลัง งานสะอาด ทัง้ นี ้ ผู้แ ทนจากกระทรวง
ดัง กล่า ว จะถูก เสนอชื่ อ ให้ เ ขาเป็ น คณะกรรมการโครงการ EEP
Mekong โดยคณะกรรมการจะประชุมปี ละ 2 ครั ง้ เพื่ อให้ แนว
ทางการทํางาน และพิจารณางานที่สําคัญๆ ในระหว่างการดําเนิน
โครงการ สํ า หรั บ กองประสานงานระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional
Coordination Unit) ของ EEP Mekong ซึ่งมีสํานักงานอยู่ที่กรุ ง
เวียงจันทน์ สปป. ลาว จะดูแลเรื่ องการจัดทําแผนงาน ดําเนินงาน
และประสานงานกับประเทศสมาชิก
2. จะมีการเปิ ดรับข้ อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกโครงการที่
เห็นว่าจะสามารถสร้ างผลกระทบได้ ในวงกว้ าง ก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์สงู สุดกับกลุม่ เป้าหมายต่างๆ และเจ้ าของโครงการมี
งบประมาณเพียงพอส่วนหนึง่ สําหรับทําโครงการ
3. แต่ละประเทศ จะมีผ้ ปู ระสานงานระดับประเทศซึง่ ทํางาน
ใกล้ ชิดกับกองประสานงานระดับภูมิภาค และสนับสนุนการเปิ ดรับ
ข้ อเสนอโครงการในประเทศของตน นอกจากนันแล้
้ ว ยังรับผิดชอบ
ในเรื่ องการตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาศักยภาพ และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับ EEP ระยะที่ 1
จํานวนประเทศที่เข้ าร่ วม
4
งบประมาณ
7.9 ล้ านยูโร
จํานวนหน่ วยงานที่ให้ ทนุ สนับสนุน 2
จํานวนองค์ กรที่เข้ าร่ วมตลอดโครงการ 75
จํานวนข้ อเสนอโครงการที่ส่งเข้ ามา 432
จํานวนโครงการที่ได้ รับทุนสนับสนุน 39
จํานวนผู้ท่ไี ด้ รับผลประโยชน์ 54,768
จํานวนโครงการที่สามารถขยายและพัฒนาต่ อได้ 13
จํานวนโครงการที่สามารถหาเงินทุนเพิ่ม
1

ต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม กรุณาเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเรา
www.eepmekong.org
หรื อติดต่อ Email: info@eepmekong.org
กองประสานงานระดับภูมิภาค EEP Mekong
ที่ตงั ้ : ชัน้ 6 สถาบันส่งเสริ มพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานและ
เหมืองแร่ เวียงจันทน์ สปป ลาว .
ที่อยู่ทางไปรษณีย์: ตู้ปณ. 4400 เวียงจันทน์ สปป. ลาว

