
 

 

  
 

รางวัลสนับสนุนชุมชนฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า ประจ าปี 2559 

ความเป็นมา 

มลูนิธิกองทนุไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาผลก าไร ได้ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ร่วมกบัชมุชนในพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ประเทศไทยมาอย่างตอ่เนื่องเรามีความเช่ือมัน่วา่ชมุชนท่ีอาศยัอยู่กบัป่าหรือคนต้นน า้ไมไ่ด้
เป็นผู้ท าลายแตเ่ป็นผู้ที่ดแูลและรักษาป่าและต้นน า้ให้เราคนเมืองได้ใช้ประโยน์ร่วมกนั  

ในปี 2547 มูลนิธิกองทนุไทยได้ริเร่ิมการมอบรางวลั“สนับสนุนชุมชนฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า” หรือ รางวัลป่า
งามฯ โดยการสนบัสนนุของธนาคารไทยพาณิชย์ มีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริม ยกย่อง เป็นก าลงัใจ เผยแพร่งานและเป็นทนุ
ต่อยอดการท างานให้กบัองค์กรพฒันาเอกชนขนาดเล็ก องค์กรชุมชน กลุม่เด็ก เยาวชน ที่ท ากิจกรรมเพื่อการดแูลรักษา
ฟืน้ฟูทรัพยากรดิน น า้ ป่า แบบมีสว่นร่วมและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ใน รูปแบบที่
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและความเช่ือของชมุชน และความต้องการของแต่ละพืน้ท่ี เช่น การปลกูป่า ป่าชายเลน การท าแนว
ป้องกนัไฟป่า การบวชป่า จดัศนูย์การเรียนแลป่าชมุชน จดัท าเส้นทางศกึษาธรรมชาติฝายชะลอความชืน้ ธนาคารพนัธุ์ไม้
ท้องถ่ิน กิจกรรมดแูลป่าต้นน า้การป้องกนัไฟป่า ฯลฯ โดยมุง่เน้นไปท่ีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอยา่งในการ
น าไปประยกุต์ใช้ได้  

รางวัลนีม้อบให้แก่ใคร 

 รางวลันีม้อบให้แก่ องค์กรชุมชน กลุม่เยาวชน องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรภาคประชาสงัคมระดบัรากหญ้า ที่
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรูปธรรมชดัเจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูป่า อย่างมี
สว่นร่วมของภาคสว่นตา่งๆ ในชมุชน รางวลัละ 50,000 บาท 

หลักเกณฑ์การพจิารณาให้รางวัล 

1. องค์กรผู้ เสนอโครงการ ต้องปฏิบัติงานในชุมชนนัน้มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีคณะกรรมการและ
คณะท างานของกลุม่ที่ชดัเจน 

2. มีความชดัเจนของผลงานและความส าเร็จที่ผา่นมา  ในด้านการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูป่า ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
 ผลทีเ่กิดขึน้จากการด าเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ี 
 บทเรียนที่เป็นเทคนิค หรือ นวตักรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อม  

3. มีความชดัเจนของโครงการและแผนงานท่ีชมุชนจะด าเนินงานตอ่ไป  (แนวทางที่จะตอ่ยอดและขยายผล) 
4. มีความชดัเจนของวิธีการและตวัชีว้ดัในการติดตามประเมินผลโครงการ 
5. ไมเ่ป็นโครงการศกึษาวิจยั  
6. ข้อเสนอโครงการต้องไมเ่กิน 6 หน้ากระดาษ เอ 4 (ไม่ต้องเยบ็เข้าเล่ม) 

ระยะเวลา  

 เปิดรับข้อเสนอโครงการ    วนันี ้– 30 กนัยายน 2559 
 การพิจารณาตดัสนิให้รางวลั    สปัดาห์ที่ 3 ของเดือนตลุาคม 2559  

ประกาศผลการตดัสนิ    1 พฤศจิกายน 2559  
 พิธีมอบรางวลั     20 ธนัวาคม 2559 

http://www.scb.co.th/th/csr/csr_evc.shtml


 

 

  
 

การพจิารณาตัดสิน และการมอบรางวัล  

 การพิจารณาตัดสินให้รางวัล โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ในงานด้านการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูสิง่แวดล้อม ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
และผู้แทนจากมลูนิธิกองทนุไทย  ส าหรับปี 2559 นี ้มีจ านวน 10-15 รางวลั 

 โครงการทีไ่ด้รับการพิจารณาตดัสนิให้รางวลั จะได้รับเกียรติบตัร และเงินรางวลัจ านวน 50,000 บาท  โดย
ผู้แทนของโครงการ จะต้องเข้ามารับมอบรางวลั วนัองัคารที่ 20 ธนัวาคม 2559 ในงาน “ป่างาม น า้ใส ร่วม
ใจรักษ์” ณ ลานนิทรรศการหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักรัชโยธิน 
กรุงเทพมหานคร  

รับแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 

 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tff.or.th และ www.thaingo.in.th 

 ส่งข้อเสนอโครงการ ได้ทัง้ทางไปรษณีย์ และทาง e-mail 
ทางไปรษณีย์ ที่    

คณุวิลาศินี ศรีวงษา (เปรีย้ว) 
โครงการรางวลัสนบัสนนุชมุชนฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ป่า 
มลูนิธิกองทนุไทย เลขท่ี 2044/23 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่    
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

 

ทาง E-mail ที่   lemon.preaw14@gmail.com  
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ  
คณุวิลาศินี ศรีวงษา (เปรีย้ว) 
โทรศพัท์ 02-314-4112-3 ตอ่ 510 / e-mail: lemon.preaw14@gmail.com 
มือถือ 092-252-7932 

 

 
ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

ใบสมัคร 
“รางวัลสนับสนุนชุมชนฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า” ประจ าปี 2559 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กรท่ีเสนอโครงการ 
 
ช่ือองค์กร..................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ติดตอ่.....................................................................................ต าแหนง่.................................................. 
ที่อยู.่............................................................................................................................................................ 
โทรศพัท์...................................................................โทรสาร........................................................................ 
อีเมล์ (ถ้าม)ี.................................................................................................................................................. 
 
ปีที่จดัตัง้องค์กร/กลุม่/ชมรม.................................................คณะกรรมการของกลุม่.....................คน 
รายช่ือคณะกรรมการ/ต าแหนง่ 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
ความเป็นมาขององค์กร/กลุม่/ชมรม 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

ส่วนท่ี 2  ข้อเสนอโครงการ 
 2.1 ช่ือโครงการ  
 2.2 ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ (ตัง้เดือน.....ถึงเดือน.....) (6-12 เดือน) 
 2.3 พืน้ท่ีด าเนินการและกลุม่เป้าหมาย  

 จ านวนพืน้ท่ี หมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
 กลุม่เป้าหมายมีสว่นร่วมในโครงการอยา่งไร 
 แผนท่ีของชมุชน แหลง่ทรัพยากร เช่น ป่า แหลง่น า้ ท่ีสาธารณะ  และที่ตัง้สถานท่ีส าคญั 

2.4 ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้ในพืน้ท่ี   
 ให้อธิบายวา่ปัญหาที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีมีอะไรบ้าง 

2.5 ที่ผา่นมาทา่นได้ท าการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้อยา่งไร  ให้น าเสนอผลงานและความส าเร็จใน
การแก้ไขปัญหา (เช่ือมโยงกบัปัญหาสิง่แวดล้อมข้อ 2.4) 



 

 

  
 

 ให้อธิบายวา่ชมุชนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหานัน้อยา่งไร   
 มีปัญหาและอปุสรรคอยา่งไร   
 มีบทเรียนที่เป็นเทคนิคหรือนวตักรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมอะไรบ้าง  

 2.6 การด าเนินงานโครงการ 
 จากผลงานความส าเร็จในการแก้ปัญหาข้างต้น (ข้อ 2.5) ท่านได้น าแนวทาง  เทคนิค วิธีการ หรือได้

คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  มาต่อยอดและขยายผลงาน  ในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมอยา่งไรบ้าง  

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ผลลัพธ์และตัวชีว้ดั 

1.  
 

 

2.  
 

 

 

2.7 แผนปฏิบตัิการ (แตล่ะกิจกรรมมีแผนการท างานไตรมาสใด  เดือนใด) 
กิจกรรมที่จะด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. 

1. 
 

    

2. 
 

    

 

2.8 งบประมาณโครงการ  
 กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณที่ขอ งบประมาณสมทบ รวม 
1. 
 

   

2. 
 

   

รวม    
 

2.9 วิธีการและตวัชีว้ดัการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (ระบ)ุ 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3) กรุณาแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่ ผ่านมาไม่น้อยกว่า 15-20 ภาพ ความละเอียดของภาพๆ ละประมาณ 1 MB หรือ
หากมีคลปิวิดีโอ 3-5 นาที สามารถสง่มาได้โดยบนัทกึสง่มาในแผน่ซีดี    


