รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ป่า ประจาปี 2559
ความเป็ นมา
มูลนิธิกองทุนไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ ดาเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกาไร ได้ ดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
ร่วมกับชุมชนในพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเรามีความเชื่อมัน่ ว่าชุมชนที่อาศัยอยู่กบั ป่ าหรื อคนต้ นน ้าไม่ได้
เป็ นผู้ทาลายแต่เป็ นผู้ที่ดแู ลและรักษาป่ าและต้ นน ้าให้ เราคนเมืองได้ ใช้ ประโยน์ร่วมกัน
ในปี 2547 มูลนิธิกองทุนไทยได้ ริเริ่ มการมอบรางวัล “สนั บสนุ นชุมชนฟื ้ นฟูและอนุ รักษ์ ป่า” หรื อ รางวัลป่ า
งามฯ โดยการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ ม ยกย่อง เป็ นกาลังใจ เผยแพร่งานและเป็ นทุน
ต่อยอดการทางานให้ กบั องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุมชน กลุม่ เด็ก เยาวชน ที่ทากิจกรรมเพื่อการดูแลรักษา
ฟื น้ ฟูทรัพยากรดิน น ้า ป่ า แบบมีสว่ นร่ วมและส่งเสริ มให้ ชุมชนเข้ ามามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรป่ าไม้ ใน รู ปแบบที่
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน และความต้ องการของแต่ละพื ้นที่ เช่น การปลูกป่ า ป่ าชายเลน การทาแนว
ป้องกันไฟป่ า การบวชป่ า จัดศูนย์การเรี ยนแลป่ าชุมชน จัดทาเส้ นทางศึกษาธรรมชาติฝายชะลอความชื ้น ธนาคารพันธุ์ไม้
ท้ องถิ่น กิจกรรมดูแลป่ าต้ นน ้าการป้องกันไฟป่ า ฯลฯ โดยมุง่ เน้ นไปที่ผลสาเร็ จที่เป็ นรูปธรรม สามารถเป็ นแบบอย่างในการ
นาไปประยุกต์ใช้ ได้

รางวัลนีม้ อบให้ แก่ ใคร
รางวัลนี ้มอบให้ แก่ องค์กรชุมชน กลุม่ เยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมระดับรากหญ้ า ที่
ดาเนินโครงการหรื อกิจกรรมที่มีรูปธรรมชัด เจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่า อย่างมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

หลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ รางวัล
1. องค์ ก รผู้เสนอโครงการ ต้ อ งปฏิ บัติ ง านในชุม ชนนัน้ มาแล้ ว อย่ า งน้ อ ย 1 ปี และมี ค ณะกรรมการและ
คณะทางานของกลุม่ ที่ชดั เจน
2. มีความชัดเจนของผลงานและความสาเร็ จที่ผา่ นมา ในด้ านการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่า ในประเด็นดังต่อไปนี ้
 ผลทีเ่ กิดขึ ้นจากการดาเนินงานแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
 บทเรี ยนที่เป็ นเทคนิค หรื อ นวัตกรรมในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม
3. มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานที่ชมุ ชนจะดาเนินงานต่อไป (แนวทางที่จะต่อยอดและขยายผล)
4. มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชี ้วัดในการติดตามประเมินผลโครงการ
5. ไม่เป็ นโครงการศึกษาวิจยั
6. ข้ อเสนอโครงการต้ องไม่เกิน 6 หน้ ากระดาษ เอ 4 (ไม่ ต้องเย็บเข้ าเล่ ม)

ระยะเวลา
เปิ ดรับข้ อเสนอโครงการ
การพิจารณาตัดสินให้ รางวัล
ประกาศผลการตัดสิน
พิธีมอบรางวัล

วันนี ้ – 30 กันยายน 2559
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559
20 ธันวาคม 2559

การพิจารณาตัดสิน และการมอบรางวัล
 การพิ จารณาตัด สินให้ รางวัล โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาโครงการ ซึ่งประกอบด้ วย ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี
ประสบการณ์ในงานด้ านการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อม ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
และผู้แทนจากมูลนิธิกองทุนไทย สาหรับปี 2559 นี ้ มีจานวน 10-15 รางวัล
 โครงการทีไ่ ด้ รับการพิจารณาตัดสินให้ รางวัล จะได้ รับเกียรติบตั ร และเงินรางวัลจานวน 50,000 บาท โดย
ผู้แทนของโครงการ จะต้ องเข้ ามารับมอบรางวัล วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ในงาน “ป่ างาม นา้ ใส ร่ วม
ใจรั กษ์ ” ณ ลานนิทรรศการหน้ าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักรัชโยธิ น
กรุงเทพมหานคร

รั บแบบฟอร์ มข้ อเสนอโครงการ
 ดาวน์ โหลดใบสมัครได้ ท่ ี www.tff.or.th และ www.thaingo.in.th
 ส่ งข้ อเสนอโครงการ ได้ ทงั ้ ทางไปรษณีย์ และทาง e-mail
ทางไปรษณีย์ ที่
คุณวิลาศินี ศรี วงษา (เปรี ย้ ว)
โครงการรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ป่า
มูลนิธิกองทุนไทย เลขที่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
ทาง E-mail ที่ lemon.preaw14@gmail.com
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาศินี ศรี วงษา (เปรี ย้ ว)
โทรศัพท์ 02-314-4112-3 ต่อ 510 / e-mail: lemon.preaw14@gmail.com
มือถือ 092-252-7932

ปิ ดรั บสมัคร 30 กันยายน 2559

ใบสมัคร
“รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ป่า” ประจาปี 2559
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลองค์ กรที่เสนอโครงการ
ชื่อองค์กร.....................................................................................................................................................
ชื่อผู้ติดต่อ.....................................................................................ตาแหน่ง..................................................
ที่อยู.่ ............................................................................................................................................................
โทรศัพท์...................................................................โทรสาร........................................................................
อีเมล์ (ถ้ ามี)..................................................................................................................................................
ปี ที่จดั ตังองค์
้ กร/กลุม่ /ชมรม.................................................คณะกรรมการของกลุม่ .....................คน
รายชื่อคณะกรรมการ/ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
ความเป็ นมาขององค์กร/กลุม่ /ชมรม
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ส่ วนที่ 2 ข้ อเสนอโครงการ
2.1 ชื่อโครงการ
2.2 ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ (ตังเดื
้ อน.....ถึงเดือน.....) (6-12 เดือน)
2.3 พื ้นที่ดาเนินการและกลุม่ เป้าหมาย
 จานวนพื ้นที่ หมูบ่ ้ าน ตาบล อาเภอ จังหวัด
 กลุม่ เป้าหมายมีสว่ นร่วมในโครงการอย่างไร
 แผนที่ของชุมชน แหล่งทรัพยากร เช่น ป่ า แหล่งน ้า ที่สาธารณะ และที่ตงสถานที
ั้
่สาคัญ
2.4 ปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมทีเ่ กิดขึ ้นในพื ้นที่
 ให้ อธิบายว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่มีอะไรบ้ าง
2.5 ที่ผา่ นมาท่านได้ ทาการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นอย่างไร ให้ นาเสนอผลงานและความสาเร็ จใน
การแก้ ไขปั ญหา (เชื่อมโยงกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมข้ อ 2.4)

 ให้ อธิบายว่าชุมชนได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหานันอย่
้ างไร
 มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
 มีบทเรี ยนที่เป็ นเทคนิคหรื อนวัตกรรมในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมอะไรบ้ าง
2.6 การดาเนินงานโครงการ
 จากผลงานความสาเร็ จในการแก้ ปัญหาข้ างต้ น (ข้ อ 2.5) ท่านได้ นาแนวทาง เทคนิค วิธีการ หรื อได้
คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ มาต่ อยอดและขยายผลงาน ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างไรบ้ าง
วัตถุประสงค์ ของ
โครงการ

กิจกรรมที่จะดาเนินการ
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ และตัวชีว้ ดั

1.
2.
2.7 แผนปฏิบตั ิการ (แต่ละกิจกรรมมีแผนการทางานไตรมาสใด เดือนใด)
กิจกรรมที่จะดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินงาน
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย.
ก.ค. – ก.ย.
1.

ต.ค.-ธ.ค.

2.
2.8 งบประมาณโครงการ
กิจกรรม
งบประมาณที่ขอ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณสมทบ

รวม

1.
2.
รวม
2.9 วิธีการและตัวชี ้วัดการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน (ระบุ)
………………………………………………………………………………………………………………………
3) กรุ ณาแนบภาพถ่ ายกิจกรรมที่ผ่านมาไม่ น้อยกว่ า 15-20 ภาพ ความละเอียดของภาพๆ ละประมาณ 1 MB หรื อ
หากมีคลิปวิดีโอ 3-5 นาที สามารถส่งมาได้ โดยบันทึกส่งมาในแผ่นซีดี

