
  

 

ประกาศรบัสมคัรขอ้เสนอทุนโครงการในภูมภิาคอนิโด – เบอรม์า 
 

วนัทีเ่ปิดรบัสมคัร: 11 พฤศจกิายน 2564  
วนัทีปิ่ดรบัสมคัร:  21 ธนัวาคม 2564  
ขนาดทุนโครงการ: ทนุโครงการขนาดเล็ก (ไม่เกนิ 40,000 เหรยีญสหรฐั) 
                              ทนุโครงการขนาดใหญ่ (40,000 - 250,000 เหรยีญสหรฐั) 
ประเทศทีไ่ดร้บัสทิธิ:์ ประเทศกมัพูชา จนี สปป.ลาว ไทย และเวยีดนาม  
แนวทางยุทธศาสตรส์ าคญัทีเ่ปิดรบัขอ้เสนอ: แนวทางยทุธศาสตรข์อ้ที ่4 และ 8 
ภาษาทีใ่ชใ้นการยืน่สมคัร:  

- ขอ้เสนอทุนโครงการขนาดใหญ่ เปิดรบัสมคัรโดย CEPF ในรปูแบบภาษาองักฤษ ภาษาฝร ัง่เศส 
ภาษาโปรตเุกสและภาษาสเปน  

- ขอ้เสนอทุนโครงการขนาดเล็ก เปิดรบัสมคัรโดย IUCN ในรปูแบบภาษาจนี ภาษาองักฤษ ภาษา
เขมร ภาษาลาว ภาษาเมยีนมาร ์ภาษาไทย และภาษาเวยีดนาม 
 

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) และ องคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการอนุรกัษธ์รรมชาต ิ
(IUCN) เปิดรบัขอ้เสนอทุนโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รชมุชน องคก์รชน
พืน้เมอืง องคก์รสตร ีบรษิทัเอกชน และองคก์รภาคประชาสงัคมอืน่ๆ เพือ่ด าเนินโครงการอนุรกัษพ์ืน้ทีส่ าคญั
ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพในภูมภิาคอนิโด – เบอรม์า ซ ึง่จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งตามเงือ่นไขการรบั
สมคัรทีก่ าหนดไวใ้นประกาศฉบบันี ้
 
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) หรือที่ เ ร ียกโดยย่อว่ า  ซ ีอีพี เ อฟ  ก่อตั้งขึ ้น โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อปกป้องรกัษาภูมิภาคทีม่ีความอุดมสมบูรณท์างชวีภาพรวมทัง้ภูมิภาคทีเ่กดิภยัคุกคามมาก
ทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในนาม “พืน้ทีส่ าคญัดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ” (biodiversity hotspots) 
ซึ่ง เกิดจากความริเ ร ิ่ม ร่วมกันขององคก์รต่ า งๆอาทิ l’Agence Française de Développement, 
Conservation International, สหภาพยุโรป (EU), กองทุนสิ่งแวดลอ้มโลก (GEF), รฐับาลญี่ปุ่ น และ
ธนาคารโลก นอกจากนีอ้งคก์ร Margaret A. Cargill Philanthropies ไดเ้ขา้มารว่มสนับสนุนเพิ่มเตมิใน
พืน้ทีส่ าคญัของภูมภิาคอนิโด - เบอรม์า โดยมเีป้าหมายหลกัในการผลกัดนัใหภ้าคประชาสงัคมเขา้มามสีว่น
รว่มในการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ 
 
พืน้ทีส่ าคญัดา้นความหลากหลายทางชวีภาพในภูมภิาคอนิโด - เบอรม์า ครอบคลุมพืน้ทีท่างบกของประเทศ
กมัพูชา ลาว เมยีนมาร ์ไทย เวยีดนามและบางส่วนในตอนใตข้องประเทศจนี ประกาศเพือ่เปิดรบัขอ้เสนอทุน
โครงการฉบบันี ้มีขอ้จ ากดัใหทุ้นเฉพาะโครงการทีร่ะบุถงึการลงทุนทีส่ าคญัอย่างนอ้ยหน่ึงหรอืมากกว่าตาม
รายการตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว ้ทัง้นีค้าดว่า CEPF จะออกประกาศรบัขอ้เสนอทุนโครงการเพิ่มเตมิเพื่อให ้
ครอบคลุมความส าคญัในการลงทุนอืน่ๆ ภายในปี 2565 โดยประกาศเหล่านีจ้ะถูกน าไปเผยแพรบ่นเว็บไซต ์
และจดหมายขา่วอเิลคทรอนิคสข์อง CEPF  
 
 



  

 
โครงการตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้ก าหนดตามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้(1) ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งใกลเ้คยีงกบัประเด็นที่

แนวทางยุทธศาสตรใ์หค้วามส าคญัมากทีสุ่ดตามประกาศนี ้(2) มีความเป็นไปไดสู้งทีจ่ะบรรลุผลส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวแ้ละน าไปสู่ผลการอนุรกัษท์ีย่ ั่งยนื (3) ต่อยอดมาจากโครงการในอดตีและสนับสนุน
โครงการที่ก าลงัด าเนินอยู่ (4) แสดงใหเ้ห็นถึงความคุม้ค่าของเงินงบประมาณ และ (5) แสดงใหเ้ห็นถึง
ศกัยภาพและประสบการณข์ององคก์รทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด าเนินงาน อน่ึง CEPF ยนิดเีปิดรบัสมคัรจากทัง้
ผูร้บัทนุในปัจจบุนัและในอดตี รวมทัง้องคก์รทีไ่ม่เคยไดร้บัเงนิทนุจาก CEPF มากอ่น  
 
ผูส้มคัรควรท าความคุน้เคยกบั รายงานองคป์ระกอบระบบนิเวศในพืน้ทีส่ าคญัของภูมภิาคอนิโด-
เบอรม์า และหากมขีอ้ค าถามหรอืตอ้งการปรกึษาเกีย่วกบัแนวคดิโครงการ สามารถตดิต่อฝ่ายบรหิารจดัการ
โครงการภูมิภาคอินโด - เบอรม์า (RIT) ที่ส านักงาน IUCN (อีเมล: CEPF-Indoburma@iucn.org )
ผูส้มคัรสามารถเขา้ชมเว็บไซตข์อง CEPF เพือ่ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหวัขอ้คุณสมบตัิ
ผูส้มคัร ค าแนะน าก่อนสมคัร และวธิกีารสมคัร 
 
แนวทางยุทธศาสตรท์ีเ่ปิดรบัการขอรบัทุนภายใตป้ระกาศรบัขอ้เสนอโครงการคร ัง้นี ้ 
 
แนวทางยุทธศาสตรท์ี ่4: ส่งเสรมิและสนบัสนุนการมส่ีวนรว่มของชมุชนทอ้งถิน่ในกระบวนการ
อนุรกัษแ์ละการจดัการพืน้ทีค่วามหลากหลายทางชวีภาพทีถู่กจดัใหเ้ป็นพืน้ทีส่ าคญัล าดบัตน้ 
(priority sites)  
 
หมายเหตุ: โครงการทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาภายใตท้ศิทางเชงิกลยุทธนี์จ้ะตอ้งมุ่งเนน้การท างานไปทีพ่ืน้ที่ๆมี
ความส าคญัดา้นความหลากหลายทางชวีภาพอย่างนอ้ยหน่ึงแห่งในประเทศจนี สปป.ลาว ไทย และเวยีดนาม 
ตามรายการในตารางที่ 27 ในรายงานองคป์ระกอบของระบบนิเวศ (Ecosystem Profile) ยกเวน้ 
Investment Priority 4.4 ซึ่งเน้นไปที่การบ่งช ีพ้ืน้ที่ส าคัญดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ (Key 
Biodiversity Areas: KBA) นอกจากนี ้เพื่อเป็นการส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศในการเขา้ถงึและมี
ส่วนรว่มในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิโครงการต่างๆ จะตอ้งรวมเอาการพจิารณาประเด็นทางเพศเขา้ไว ้
ในการออกแบบและการด าเนินการ 
 
CEPF และ IUCN เ ปิดรบัขอ้เสนอโครงการที่ประสงคด์ าเนินกิจกรรมที่เช ื่อมโยงกับประเด็นส าคัญ 
(Investment Priority) ภายใตแ้นวทางยทุธศาสตรนี์อ้ยา่งนอ้ยหน่ึงรายการดงัตอ่ไปนี:้ 
 
4.1 สนับสนุนใหช้มุชนสามารถวเิคราะหป์ระเด็นการอนุรกัษแ์ละสรา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละโอกาสที ่  
     เกีย่วขอ้งกบัการจดัการและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ 
4.2 น ารอ่ง ขยายขอบเขต และพฒันากลไกความยัง่ยนืส าหรบัป่าชมุชน การประมงชมุชน และพืน้ทีคุ่ม้ครองที ่
     จดัการโดยชมุชนผ่านกระบวนการทีน่ าโดยชมุชนอยา่งแทจ้รงิ  
4.3 พฒันากลไกการจดัการรว่มส าหรบัพืน้ทีคุ่ม้ครอง ทีส่ง่เสรมิใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการแบ่งเขต (zoning)  
     การจดัการ และธรรมาภบิาล  
4.4 ปรบัปรงุการบ่งชีพ้ืน้ที่ๆ มคีวามส าคญัดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ (Key Biodiversity Areas:  

https://www.cepf.net/sites/default/files/ep_indoburma_2020_update_final-sm_0.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/ep_indoburma_2020_update_final-sm_0.pdf
https://www.cepf.net/grants/eligibility
https://www.cepf.net/grants/eligibility
https://www.cepf.net/grants/before-you-apply
https://www.cepf.net/grants/how-to-apply


  

 
     KBA) ในภมูภิาคส าคญัดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ (biodiversity hotspots) โดยใชม้าตรฐาน  
     KBA ใหม่ 
 
แนวทางยุทธศาสตรท์ี ่8: เสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัภาคประชาสงัคมในการท างานดา้นความ
หลากหลายทางชวีภาพ ชมุชน และวถิชีวีติในระดบัภูมภิาค ระดบัชาต ิระดบัทอ้งถิน่ และระดบั
รากหญา้ 
 
หมายเหตุ: เพือ่ใหใ้บสมคัรทุนขนาดใหญ่ไดร้บัการพจิารณา โครงการจะตอ้งมุ่งเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ขององคก์รภาคประชาสงัคมจ านวนหลายแห่ง ผูส้มคัรทีป่ระสงคจ์ะสนับสนุนองคก์รเดยีวเป็นหลกัควรยืน่ใบ
สมคัรในประเภททุนขนาดเล็กแทน โดยมูลค่าสูงสุดของโครงการทนุขนาดเล็กภายใตแ้นวทางยุทธศาสตรท์ี ่8 
นีค้อื 20,000 เหรยีญสหรฐั 
 
CEPF และ IUCN เปิดรบัขอ้เสนอโครงการทีป่ระสงคด์ าเนินกจิกรรมทีเ่ช ือ่มโยงกบัประเด็นส าคญั 
(Investment Priority) ภายใตแ้นวทางยทุธศาสตรนี์ ้อยา่งนอ้ยหน่ึงรายการดงัตอ่ไปนี:้ 
 

8.1  สง่เสรมิกลไกเครอืขา่ยทีจ่ะน าไปสูก่ารด าเนินการรว่มของภาคประชาสงัคมตอ่การรบัมอืกบัภยั    
 คกุคามทีส่ าคญัและเกดิขึน้ใหม่ 

8.2 สง่เสรมิการพฒันาขดีความสามารถดา้นการจดัการองคก์รและดา้นเทคนิคอยา่งยัง่ยนืขององคก์รภาค 
            ประชาสงัคมในประเทศ  
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 
ประกาศฉบบันีเ้ปิดโอกาสใหท้ัง้องคก์รระหว่างประเทศ และองคก์รในทอ้งถิน่ทีต่ ัง้อยู่ในภูมภิาค อนิโด - เบอร ์
มา ส าหรบัผูส้มคัรในนามบุคคล จะตอ้งยืน่สมคัรรว่มกบัองคก์รภาคประชาสงัคมแทนทีจ่ะสมคัรเองโดยตรงเป็น
การส่วนตวั นอกจากนี ้โครงการทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึบทบาทความเป็นผูน้ าขององคก์รในทอ้งถิน่และ / หรอืการ
มุ่งเนน้ทีช่ดัเจนในการเสรมิสรา้งศกัยภาพของภาคประชาสงัคมในทอ้งถิน่จะไดร้บัสทิธพิเิศษ รวมทัง้โครงการที่

มกีารพจิารณาบทบาททางเพศซึง่สอดคลอ้งกบั นโยบายดา้นบทบาททางเพศ/ความเท่าเทยีมทางเพศ
และ ชุดเครือ่งมอืเกีย่วกบับทบาททางเพศ ของ CEPF ดว้ยเชน่กนั และดูเพิม่เตมิ ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบั
บทบาททางเพศของ CEPF 
 
อย่างไรก็ตาม เงินงบประมาณไม่สามารถใชไ้ดก้บักจิกรรมดงัต่อไปนี:้ (i) การซือ้ที่ดิน; (ii) การก าจดัหรอื
เปลีย่นแปลงทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทางกายภาพใดๆ (รวมถงึทรพัยส์นิทีม่คีุณค่าทางโบราณคด ีบรรพชวีนิ 
ประวตัิศาสตร ์ศาสนา หรอืคุณค่าทางธรรมชาติที่เป็นเอกลกัษณ)์ (iii) การอพยพโยกยา้ยถิ่นฐานของ
ประชาชนโดยไม่สมคัรใจ หรอื (iv) การลงทุนในกองทุนทุกประเภท โดยกจิกรรมทัง้หมดจะตอ้งเป็นไปตาม
นโยบายดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มของ CEPF ซึง่สามารถคน้หาเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่  
 
 
 

https://www.cepf.net/sites/default/files/CEPF-gender-policy-English.pdf
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
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-factsheet.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-factsheet.pdf
http://www.cepf.net/grants/Pages/safeguard_policies.aspx


  

วธิกีารสมคัร 
 
ผูส้มคัรทุนโครงการขนาดเล็ก (ไม่เกนิ 40,000 ดอลลารส์หรฐัฯ ส าหรบัแนวทางยุทธศาสตรท์ี ่4 
และไม่เกิน 20,000 ดอลลารส์หรฐัฯ ส าหรบัแนวทางยุทธศาสตรท์ี่ 8) สามารถยื่นสมคัรโดยใช ้
ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร ์ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม โดยใช ้
แบบฟอรม์ ทีส่ามารถดาวนโ์หลดไดท้ีน่ี่ ผูส้มคัรควรจดัเตรยีมขอ้เสนอโครงการทีม่รีะยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
ไม่เกนิ 1-2 ปี โดยระบุวนัเร ิม่ตน้โครงการโดยประมาณเป็นวนัที ่1 มถินุายน 2565 ส าหรบัขอ้เสนอโครงการที่

เสร็จสมบูรณแ์ลว้แนะน าใหส้่งเป็นไฟลแ์นบทางอีเมลไปที่ CEPF-Indoburma@iucn.org  ช ือ่ไฟล ์
ขอ้เสนอโครงการทีน่ าส่ง ใหใ้ชรู้ปแบบดงันี:้ ชือ่ย่อองคก์รภาษาองักฤษ_CEPF SG Letter of Inquiry 
ตวัอย่างเช่น IUCN_CEPF SG Letter of Inquiry ผูส้มคัรจะไดร้บัอเีมลตอบกลบัถงึวธิกีารด าเนินการ
หลงัจากการสมคัรผ่านทางอีเมลแลว้ ผูส้มคัรสามารถส่งค าถามหรอืขอ้กงัวลที่เกดิขึน้จากขัน้ตอนการรบั
สมคัรนีไ้ปที ่CEPF-Indoburma@iucn.org  
 
ขัน้ตอนแรก ขอ้เสนอโครงการที่ส่งมาทัง้หมดจะถูกคดักรองเพื่อยืนยนัคุณสมบัติก่อน จากน้ันขอ้เสนอ
โครงการทีผ่่านการคดักรองคุณสมบตัจิะไดร้บัการตรวจสอบถงึหลกัเกณฑต์่างๆทีน่ ามาประกอบ หลงัเสรจ็สิน้
ขัน้ตอนการตรวจสอบ ขอ้เสนอโครงการทีผ่่านเกณฑจ์ะถูกน าเสนอเขา้สู่การพจิารณาคดัเลอืกในระหวา่งการ
ประชมุของคณะกรรมการทีป่รกึษาแห่งชาต ิ(NAC) ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในแต่ละประเทศในภูมิภาคอนิโด - เบอรม์า 
ทัง้นีผ้ลการพจิารณาคดัเลอืกโครงการทีไ่ดร้บัทนุจะถูกประกาศหลงัเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการพจิารณาขอ้เสนอแนะ
ตา่งๆ จาก NAC แลว้ 
 
ผูส้มคัรโครงการทุนขนาดใหญ่ (40,000 ดอลลารส์หรฐั ถงึ 250,000 ดอลลารส์หรฐั) จะตอ้งสมคัร
ผ่าน ConservationGrants ซ ึง่เป็นระบบออนไลนข์อง CEPF ผูเ้ขา้ใชง้านระบบนีเ้ป็นคร ัง้แรกจ าเป็นตอ้ง
ลงทะเบยีนเพือ่สรา้งบญัชผีูใ้ชง้านใหม่ขึน้มากอ่น ส าหรบัผูส้มคัรทีป่ระสบปัญหาทางเทคนิคใดๆ เกีย่วกบัการ
สมคัรผ่านระบบออนไลน ์กรณุาตดิตอ่ Conservationgrants@conservation.org เพือ่รบัค าแนะน าใน
การแกปั้ญหาดงักลา่ว 
 
ขัน้ตอนแรกในกระบวนการสมคัรคือ การยืน่ขอ้เสนอโครงการ ซึง่สามารถยืน่ส่งไดท้ ัง้ภาษาองักฤษ ภาษา
ฝร ัง่เศส ภาษาโปรตุเกส หรอืภาษาสเปน ผูส้มคัรควรจดัเตรยีมขอ้เสนอโครงการทีม่รีะยะเวลาด าเนินโครงการ 
1-3 ปี โดยระบุวนัเร ิม่ตน้โครงการโดยประมาณเป็นวนัที ่1 มิถุนายน 2565 ขอ้เสนอโครงการทีผ่่านการคดั
กรองคณุสมบตัจิะไดร้บัการตรวจสอบดา้นเทคนิคโดยฝ่ายเลขานุการของ CEPF และ IUCN ภายใตเ้งือ่นไขที่

ไดก้ลา่วมาในเบือ้งตน้  
 
ผูส้มคัรทีผ่่านเกณฑจ์ะไดร้บัเชญิใหม้าน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากน้ันผูส้มคัรจะไดร้บั
แจง้ผลการคดัเลือกในภายหลงัไม่ว่าจะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มกระบวนการจดัเตรยีมขอ้เสนอโครงการฉบบั
สมบูรณห์รอืไม่  
 
 
 

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
mailto:Conservationgrants@conservation.org


  

ค าแนะน าโดยละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการจดัเตรยีมขอ้เสนอโครงการฉบบัสมบูรณ ์จะถูกส่งไปยงัผูส้มคัรที่

ผ่านการคดัเลอืกพรอ้มทัง้จดหมายเชญิ โดยผูผ้่านการคดัเลอืกมีเวลา 6 สปัดาห ์ในการจดัเตรยีมขอ้เสนอ
โครงการฉบบัสมบูรณผ์่านระบบออนไลน ์ทัง้นีใ้นชว่งระยะเวลาดงักลา่วผูผ้่านการคดัเลอืกจะไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ 
 
รว่มการประชมุเชงิปฏิบตัิการเพื่อการพฒันาขอ้เสนอโครงการ ซึง่ผูเ้ขา้รว่มจะมีโอกาสพฒันาขอ้เสนอ
โครงการรว่มกนัเป็นกลุม่โดยการแนะแนวจากเลขานุการ CEPF และเจา้หนา้ที ่IUCN  
 
ผูส้มคัรจะตอ้งน าส่งขอ้เสนอทุนโครงการ ภายในวนัที ่21 ธนัวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ตาม
เวลาอนิโดจนี (ICT) ขอ้เสนอทุนโครงการใดๆ ทีส่่งหลงัจากเวลาดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการพจิารณา ผูส้มคัร
จะไดร้บัอเีมลตอบรบัทนัทหีลงัจากทีข่อ้เสนอทนุโครงการน าสง่ส าเรจ็ 
ค าตอบส าหรบัค าถามทีพ่บบ่อย (ภาษาองักฤษ) สามารถอา่นได ้ทีน่ี่  
 
IUCN จะจดัการใหข้อ้มูลออนไลนเ์กี่ยวกบัการยื่นขอ้เสนอโครงการในระหว่างวนัที่ 22-26 พฤศจิกายน 
2564 โดยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งจะมกีารเผยแพรท่าง Facebook และ Twitter ของ IUCN Asia  
 
 

สามารถรบัขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าเพิม่เตมิไดท้ี:่ 
CEPF Regional Implementation Team, IUCN Asia Regional Office,  

63 ซอย สขุมุวทิ 39 เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
อเีมล: CEPF-Indoburma@iucn.org  

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

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

