รางวัล สนับสนุนชุมชนฟื นฟูและอนุรักษ์ ป่า ประจําปี 2560
ความเป็ นมา
มูลนิธิกองทุนไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ดําเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกําไร ได้ ดําเนินงานด้ านสิงแวดล้อม
ร่ วมกับชุมชนในพืนทีต่างๆ ทัวประเทศไทยมาอย่างต่อเนืองเรามีความเชือมันว่าชุมชนทีอาศัยอยูก่ บั ป่ าหรื อคนต้ นนําไม่ได้
เป็ นผู้ทําลายแต่เ ป็ นผู้ทีดูแลและรักษาป่ าและต้ นนําให้ เราคนเมืองได้ ใช้ ประโยน์ร่วมกัน
ในปี 2547 มูลนิธิกองทุนไทยได้ ริเริ มการมอบรางวัล “สนั บสนุ น ชุ มชนฟื นฟูแ ละอนุ รักษ์ ป่ า” หรื อ รางวัล ป่ า
งามฯ โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ มีวตั ถุป ระสงค์เพือส่งเสริ ม ยกย่อง เป็ นกําลังใจ เผยแพร่ งานและเป็ นทุน
ต่อยอดการทํางานให้ กบั องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุม ชน กลุม่ เด็ก เยาวชน ทีทํ ากิจกรรมเพือการดูแลรั กษา
ฟื นฟูทรัพยากรดิน นํา ป่ า แบบมีสว่ นร่ วมและส่งเสริ มให้ ชุม ชนเข้ ามามี บ ทบาทในการดูแลทรั พ ยากรป่ าไม้ ใน รู ป แบบที
สอดคล้ องกับ วิถีชีวติ และความเชือของชุมชน และความต้ องการของแต่ละพืนที เช่น การปลูกป่ า ป่ าชายเลน การทํ าแนว
ป้องกันไฟป่ า การบวชป่ า จัดศูนย์การเรี ยนแลป่ าชุมชน จัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติฝายชะลอความชืน ธนาคารพันธุ์ไม้
ท้ องถิน กิจกรรมดูแลป่ าต้ นนําการป้ องกันไฟป่ า ฯลฯ โดยมุ่งเน้ นไปทีผลสําเร็ จทีเป็ นรู ปธรรม สามารถเป็ นแบบอย่างในการ
นําไปประยุกต์ใช้ ได้

รางวัลนีมอบให้แก่ ใคร
รางวัลนีมอบให้ แก่ องค์กรชุมชน กลุม่ เยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสัง คมระดับ รากหญ้ า ที
ดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมทีมีรูป ธรรมชัดเจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์ และฟื นฟูป่ า อย่างมี
ส่วนร่ วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

หลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ รางวัล
1. องค์ ก รผู้เ สนอโครงการ ต้ อ งปฏิ บ ัติ ง านในชุม ชนนันมาแล้ ว อย่า งน้ อย 1 ปี และมี ค ณะกรรมการและ
คณะทํางานของกลุม่ ทีชัดเจน
2. มีความชัดเจนของผลงานและความสําเร็ จทีผ่านมา ในด้ านการอนุรักษ์ และฟื นฟูป่า ในประเด็นดังต่อไปนี
 ผลทีเกิดขึนจากการดําเนินงานแก้ ไขปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อมทีเกิดขึนในพืนที
 บทเรี ยนทีเป็ นเทคนิค หรื อ นวัตกรรมในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิงแวดล้อม
3. มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานทีชุมชนจะดําเนินงานต่อไป (แนวทางทีจะต่อยอดและขยายผล)
4. มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชีวัดในการติดตามประเมินผลโครงการ
5. ไม่เป็ นโครงการศึกษาวิจยั
6. ข้ อเสนอโครงการต้ องไม่เกิน 6 หน้ ากระดาษ เอ 4 (ไม่ ต้องเย็บเข้ าเล่ ม)

ระยะเวลา
เปิ ดรับข้ อเสนอโครงการ
การพิจารณาตัดสินให้ รางวัล
ประกาศผลการตัดสิน

วันนี – 15 สิงหาคม 2560
สัปดาห์ ที 4 ของเดือนสิงหาคม 2560
1 กันยายน พฤศจิกายน 2560

พิธีมอบรางวัล

วันอังคารที 26 กันยายน 2560

การพิจารณาตัดสิน และการมอบรางวัล
 การพิจ ารณาตัดสิน ให้ รางวัล โดยคณะกรรมการพิจ ารณาโครงการ ซึงประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิที มี
ประสบการณ์ในงานด้ านการอนุรักษ์ และฟื นฟูสงแวดล้
ิ
อม ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
และผู้แทนจากมูลนิธิกองทุนไทย สําหรับปี 2560 นี มีจาํ นวน 5 รางวัล
 โครงการทีได้ รับ การพิจารณาตัดสินให้ รางวัล จะได้ รับเกียรติบ ัตร และเงิน รางวัล จํานวน 50,000 บาท โดย
ผู้แทนของโครงการ จะต้ องเข้ ามารั บ มอบรางวัล วัน อังคารที 26 กัน ยายน 2560 ในงาน “ป่ างาม นํ าใส
ร่ วมใจรักษ์ ” ณ ลานนิทรรศการหน้ าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักรั ชโยธิ น
กรุ งเทพมหานคร

รับแบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการ
 ดาวน์ โหลดใบสมัครได้ ที www.tff.or.th และ www.thaingo.in.th
 ส่ งข้ อเสนอโครงการ ได้ ทงทางไปรษณี
ั
ย์ และทาง e-mail
ทางไปรษณีย์ ที
คุณสราวุธ จิรกิ จวานิชย์
โครงการรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื นฟูและอนุรักษ์ป่า
มูลนิธิกองทุนไทย เลขที 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
ทาง E-mail ที E-mail: dsc@tff.or.th หรือ sarawut@tff.or.th
 สอบถามรายละเอียดเพิมเติม
คุณสราวุธ จิรกิ จวานิชย์ (โน๊ ต )
โทรศัพท์ 02-314-4112-3 ต่อ 508 / e-mail: sarawut@tff.or.th
มือถือ 064-740-8426

ปิ ดรับสมัคร 10 สิงหาคม 2560

