
  

 

ประกาศรับสมัครข้อเสนอทุนโครงการในภูมิภาคอินโด – พม่า 

 

วันที่เปิดรับสมัคร: 8 มกราคม 2564  

วันที่ปิดรับสมัคร: 5 กุมภาพันธ์ 2564  

ขนาดทุนโครงการ: ทุนโครงการขนาดเล็ก (ไม่เกิน เหรียญสหรัฐ 40,000) 

ทุนโครงการขนาดใหญ่ ($ 40,000 ถึง $ 250,000)  

ประเทศที่ได้รับสิทธิ์: ประเทศกัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม  

แนวทางยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีเปิดรับข้อเสนอ:  

- แนวทางยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 และ 2 และการลงทุนที่ส าคัญข้อ 8.3  

ภาษาที่ใช้ในการยื่นสมัคร:  

- ข้อเสนอทุนโครงการขนาดใหญ่ เปิดรับสมัครโดย CEPF ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษา

โปรตุเกสและภาษาสเปน  

- ข้อเสนอทุนโครงการขนาดเล็ก เปิดรับสมัครโดย IUCN ในรูปแบบภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร 

ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม 

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) และ องค์การระหว่างประเทศเพ่ืออการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) 

เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรชนพ้ืนเมือง องค์กร

สตรี บริษัทเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินโครงการอนุรักษ์พ้ืนที่ส าคัญด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพในภูมิภาคอินโด – พม่า ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องตามเง่ือนไขการรับสมัครที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับ

นี้ 

 



  

 

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) หรือที่เรียกโดยย่อว่า ซีอีพีเอฟ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ปกป้องรักษาภูมิภาคท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพรวมทั้งภูมิภาคท่ีเกิดภัยคุกคามมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นที่รู้จัก

ในนาม “พ้ืนที่ส าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” (biodiversity hotspots) ซ่ึงเกิดจากความริเริ่มร่วมกันของ

องค์กรต่างๆอาทิ l’Agence Française de Développement, Conservation International, สหภาพยุโรป (EU), 

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF), รัฐบาลญี่ปุ่น และธนาคารโลก นอกจากนี้องค์กร Margaret A. Cargill 

Philanthropies ไดเ้ข้ามาร่วมสนับสนุนเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ส าคัญของภูมิภาคอินโด-พม่า โดยมีเป้าหมายหลักในการ

ผลักดันให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พ้ืนที่ส าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอินโด - พม่า ครอบคลุมพ้ืนที่บกของประเทศกัมพูชา ลาว 

พม่า ไทย เวียดนามและบางส่วนในตอนใต้ของประเทศจีน ประกาศเพ่ือเปิดรับข้อเสนอทุนโครงการฉบับนี้ มี

ข้อจ ากัดให้ทุนเฉพาะโครงการที่ระบุถึงการลงทุนทีส่ าคัญอย่างน้อยหนึ่งหรือมากกว่าตามรายการตามเงื่อนไขที่

ก าหนดไว้ ทั้งนีค้าดว่า CEPF จะออกประกาศรับข้อเสนอทุนโครงการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมความส าคัญในการ

ลงทุนอื่นๆ ภายในปี 2564 และ 2565 โดยประกาศเหล่านี้จะถูกน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์และจดหมายข่าว

อิเลคทรอนิคส์ของ CEPF  

โครงการต้องประกอบไปด้วยข้อก าหนดตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (i) ต้องมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ในการ

ลงทุนที่ส าคัญมากที่สุดภายใต้ประกาศนี้ (ii) มีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้

และน าไปสู่ผลการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนอย่างเข้มแข็ง (iii) ต่อยอดมาจากโครงการในอดีตและสนับสนุโครงการที่ก าลัง

ด าเนินอยู่ (iv) แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ และ (v) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์

ขององค์กรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน อนึ่ง CEPF ยินดีรับสมัครจากทั้งผู้รับทุนในปัจจุบันและในอดีต รวมทั้งองค์กร

ที่ไม่เคยได้รับเงินทุนจาก CEPF มาก่อน  

ผู้สมัครควรท าความคุ้นเคยกับรายงานองค์ประกอบระบบนิเวศในพื้นที่ส าคัญของภูมิภาคอินโด – พม่า และหาก

มีข้อค าถามหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดโครงการ สามารถติดต่อฝ่ายบริหารจัดการโครงการภูมิภาคอินโด - 

พม่า (RIT) ที่ส านักงาน IUCN (อีเมล: CEPF-Indoburma@iucn.org )ผู้สมัครสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ CEPF 

เพ่ือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อคุณสมบัตผิู้สมัคร; ค าแนะน าก่อนสมัคร; และวิธีการสมัคร 

https://www.cepf.net/resources/ecosystem-profile-documents/indo-burma-ecosystem-profile-update-2020
https://www.cepf.net/grants/eligibility
https://www.cepf.net/grants/before-you-apply
https://www.cepf.net/grants/how-to-apply


  

 

หลักเกณฑ์ส าคัญในการขอรับทุนภายใต้ประกาศฉบับนี้  

แนวทางยุทธศาสตร์ที ่1. การปกป้องชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามทั่วโลกโดยการลดภัยคุกคามท่ีส าคัญ  

หมายเหตุ: โครงการจะต้องมุ่งเน้นไปยังชนิดพันธุ์ที่ส าคัญอย่างน้อยหนึ่งชนิดตามตารางที่ 28 ที่แสดงไว้ในรายงาน

องค์ประกอบของระบบนิเวศ อาทิเช่น Ailao (Bufo ailaoanus) สัตว์ในกลุ่มคางคกซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์ที่มี

รายชื่ออยู่ในการลงทุนของ CEPF ภายหลังจากการประเมินสถานะภัยคุกคามทั่วโลกครั้งใหมใ่น IUCN Red List. 

CEPF และ IUCN เปิดรับข้อเสนอโครงการทีร่ะบุถึงล าดับความส าคัญในการลงทุนข้อต่างๆ อย่างน้อยหนึ่งรายการ

ดังต่อไปนี้:  

1.1 สร้างความยั่งยืนให้กับโครงการอนุรักษ์ในระยะยาวส าหรับกลุ่มประชากรหลักของชนิดพันธุ์ที่ส าคัญ  

1.2 ฟ้ืนฟูจ านวนประชากรของชนิดพันธุ์ที่ส าคัญในธรรมชาติให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ตามแนวทางปฏิบัติสากล 

1.3 ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามทั่วโลกซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและ

การกระจายพันธุ์ให้ดีขึ้น 

1.4 งานวิจัยและแหล่งทุนนวัตกรรมน าร่องเพ่ือการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ 

1.5 ให้การสนับสนุนนักอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ในระดับชุมชนเพื่อด าเนินการจัดจ าแนกชนิดพันธุ์ที่ส าคญัในท้องถิ่น 

แนวทางยุทธศาสตร์ที่ 2. ลดความเสี่ยงโรคระบาดจากสัตว์โดยลดการค้าและการบริโภคที่ผิดกฎหมายและภัย

คุกคามต่อสัตว์ป่า 

CEPF และ IUCN เปิดรับข้อเสนอโครงการทีร่ะบุถึงล าดับความส าคัญในการลงทุนข้อต่างๆ อย่างน้อยหนึ่งรายการ

ดังต่อไปนี้: 

2.1 สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายเพ่ือช่วยแก้ไขสถานการณ์เครือข่ายการค้าสัตว์ป่าระดับสูงโดยการ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีระดับโลกเพ่ือการสืบสวนข่าวกรองและผู้ให้ข้อมูล 

 



  

 

2.2 อ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายตลอดจนภาคส่วนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health 

Approach) 

2.3 ท างานร่วมกับเอกชนและรัฐวิสาหกิจโดยเน้นเฉพาะด้านโลจิสติกส์และสื่อออนไลน์เพ่ือลดการเกี่ยวโยงกับ

การค้าสัตว์ป่า 

2.4 สนับสนุนการรณรงค์ที่ตั้งเป้าหมายเพ่ือลดความต้องการและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจจับและรายงานอาชญากรรมสัตว์ป่า 

2.5 สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการด าเนินการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทาง

ชีวภาพกับสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดจากสัตว์ 

แนวทางยุทธศาสตร์ที่ 8. เสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคประชาสังคมในการท างานด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ชุมชน และวิถีชีวิตในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับรากหญ้า 

CEPF และ IUCN เปิดรับข้อเสนอโครงการทีร่ะบุถึงล าดับความส าคัญในการลงทุนดังต่อไปนี้::  

8.3 สร้างกลไกในการจับคู่อาสาสมัครให้สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมขององค์กรภาคประชาสังคม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  

ประกาศฉบับนี้เปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค อินโด - พม่า 

ผู้สมัครในนามบุคคลจะต้องยื่นสมัครร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมแทนที่จะสมัครเองโดยตรงเป็นการส่วนตัว  

หมายเหตุ โครงการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้น าขององค์กรในท้องถิ่นและ / หรือการมุ่งเน้นที่ชัดเจนใน

การเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคมในท้องถิ่นจะได้รับสิทธิพิเศษ รวมทั้งโครงการที่มีการพิจารณาบทบาท

ของหญิงชายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านบทบาทหญิงชายและชุดเครื่องมือด้านบทบาทหญิงชาย ของ CEPF 

ด้วยเช่นกัน 

https://www.cepf.net/sites/default/files/CEPF-gender-policy-English.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-toolkit-2018-en.pdf


  

 

อย่างไรก็ตาม เงินงบประมาณไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมดังต่อไปนี้: (i) การซื้อที่ดิน; (ii) การก าจัดหรือเปลี่ยนแปลง

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทางกายภาพใดๆ (รวมถึงทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางโบราณคดี บรรพชีวิน ประวัติศาสตร์ 

ศาสนา หรือคุณค่าทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์) (iii) การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชนโดยไม่สมัครใจ หรือ 

(iv) การลงทุนในกองทุนทุกประเภท โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ 

CEPF ซึ่งสามารถค้นหาเพิ่มเติมไดท้ี่นี่  

วิธีการสมัคร 

ผู้สมัครทุนโครงการขนาดเล็ก (ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ) สามารถยื่นสมัครโดยใช้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม โดยใช้ แบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ผู้สมัครควรจัดเตรียมข้อเสนอโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินโครงการไม่เกิน 1-2 ปี โดยระบุวันเริ่มต้นโครงการ

โดยประมาณเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ส าหรับข้อเสนอโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแนะน าให้ส่งเป็นไฟล์แนบทาง

อีเมลไปที่ CEPF-Indoburma@iucn.org  ชื่อไฟล์ข้อเสนอโครงการที่น าส่ง ให้ใช้รูปแบบดังนี้: Organization 

acronym_CEPF SG Call 1 ตัวอย่างเช่น IUCN_CEPF SG Call 1 ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับถึงวิธีการ

ด าเนินการหลังจากการสมัครผ่านทางอีเมลแล้ว ผู้สมัครสามารถส่งค าถามหรือข้อกังวลที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการรับ

สมัครนี้ไปท่ี CEPF-Indoburma@iucn.org  

ขั้นตอนแรก ข้อเสนอโครงการที่ส่งมาทั้งหมดจะถูกคัดกรองเพ่ือยืนยันคุณสมบัติก่อน จากนั้นข้อเสนอโครงการที่

ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการตรวจสอบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่น ามาประกอบ หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการ

ตรวจสอบ ข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์จะถูกน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกในระหว่างการประชุมของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติ (NAC) ที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละประเทศในภูมิภาคอินโด - พม่า ทั้งนี้ผลการพิจารณา

คัดเลือกโครงการที่ได้รับทุนจะถูกประกาศหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ จาก NAC แล้ว 

ผู้สมัครโครงการทุนขนาดใหญ่ (40,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จะต้องสมัครผ่าน 

ConservationGrants ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ของ CEPF ผู้เข้าใช้งานระบบนี้เป็นครั้งแรกจ าเป็นต้องลงทะเบียน

เพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ขึ้นมาก่อน ส าหรับผู้สมัครที่ประสบปัญหาทางเทคนิคใดๆ เกี่ยวกับการสมัครผ่านระบบ

ออนไลน์ กรุณาติดต่อ Conservationgrants@conservation.org เพ่ือรับค าแนะน าในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

http://www.cepf.net/grants/Pages/safeguard_policies.aspx
https://www.iucn.org/regions/asia/our-work/regional-projects/critical-ecosystem-partnership-fund-cepf/how-apply-cepf-funds
https://conservationgrants.force.com/
https://conservationgrants.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin
https://conservationgrants.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin
mailto:Conservationgrants@conservation.org


  

 

ขั้นตอนแรกในกระบวนการสมัครคือ การยื่นข้อเสนอโครงการ ซึงสามารถยื่นส่งได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาโปรตุเกส หรือภาษาสเปน ผู้สมัครควรจัดเตรียมข้อเสนอโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินโครงการ 1-3 ปี โดย 

ระบุวันเริ่มต้นโครงการโดยประมาณเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะ

ได้รับการตรวจสอบด้านเทคนิคโดยฝ่ายเลขานุการของ CEPF และ IUCN ภายใต้เงื่อนไขท่ีได้กล่าวมาในเบื้องต้น  

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเชิญให้มาน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นผู้สมัครจะได้รับแจ้งผล

การคัดเลือกในภายหลังไมว่่าจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกระบวนการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์หรือไม่  

ค าแนะน าโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ จะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ผ่านการ

คัดเลือกพร้อมทั้งจดหมายเชิญ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีเวลา 6 สัปดาห์ ในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับ

สมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยการ

แนะแนวจากเลขานุการ CEPF และเจ้าหน้าที่ IUCN  

ผู้สมัครจะต้องน าส่งข้อเสนอทุนโครงการ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. ตามเวลาอินโดจีน 

(ICT) ข้อเสนอทุนโครงการใดๆ ที่ส่งหลังจากเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับ

ทันทีหลังจากที่ข้อเสนอทุนโครงการน าส่งส าเร็จ 

ค าตอบส าหรับค าถามท่ีพบบ่อย (ภาษาอังกฤษ) สามารถพบได้ ที่นี่  

 

สามารถรับข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าเพิ่มเติมได้ที:่ 

CEPF Regional Implementation Team, IUCN Asia Regional Office,  

63 ซอย สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  

อีเมล: CEPF-Indoburma@iucn.org  

โทร: +66 2662 4029; แฟกซ์: +66 2662 4389 

https://www.iucn.org/regions/asia/our-work/regional-projects/critical-ecosystem-partnership-fund-cepf/how-apply-cepf-funds

