รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ป่า ประจาปี 2558
ความเป็ นมา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมนับวันจะถูกทาลายมากขึ ้นเรื่ อยๆ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรดิน น ้า ป่ า
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมต่างๆที่เกิดขึ ้นไม่วา่ จะเป็ น มลพิษทางน ้า อากาศ ขยะ ฯลฯ ไปจนถึงภัยพิบตั ิธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม ดิน
ถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ ง ผลกระทบที่เกิดขึ ้นล้ วนเป็ นผลมาจากการทาลายธรรมชาติ โดยมี มนุษย์เป็ นตัวการสาคัญ
และด้ วยความตระหนักถึงปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ ้น จึงได้ มีกลุม่ บุคคล ชุมชนจานวนไม่น้อยพยายามที่จะฟื น้ ฟู
และอนุรักษ์ ดิน น ้า ป่ า บางชุมชนใช้ เวลาเกือบทังชี
้ วิตเพื่อดูแลรักษาทรัพยากร ซึ่งเปรี ยบเสมือนชีวิตของชุมชนไว้ ให้
ลูกหลานได้ ใช้ สบื ไป
ด้ วยความคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้ อมเป็ นเรื่ องของคนทุกคน” มูลนิ ธิกองทุ นไทย ซึ่งเป็ นองค์ กรพัฒนาเอกชนที่
สนับ สนุนและด าเนิ นงานให้ เ กิ ด การอนุรัก ษ์ และฟื ้นฟู ดิ น นา้ ป่ า ของชุมชน ร่ วมกับ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากั ด
(มหาชน) จึงได้ ริเริ่ มการให้ รางวัล “สนั บสนุ นชุมชนฟื ้ นฟูและอนุ รักษ์ ป่า” ขึ ้นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้ นมา โดยมี
เป้าหมายที่จะสนับสนุน ยกย่อง เป็ นกาลังใจ และเผยแพร่ผลงานของกลุม่ องค์กรชุมชน เยาวชน ที่มีการดูแลรักษา ฟื น้ ฟู
ทรั พ ยากรดิ น น า้ ป่ า แบบมี ส่ว นร่ ว ม โดยมุ่ง เน้ นไปที่ ผลสาเร็ จ ที่เ ป็ นรู ป ธรรม สามารถเป็ นแบบอย่า งในการน าไป
ประยุกต์ใช้ ได้

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

หลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ รางวัล
1. องค์ ก รผู้เสนอโครงการ ต้ อ งปฏิ บัติ งานในชุมชนนัน้ มาแล้ ว อย่างน้ อ ย 1 ปี และมีค 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 ้ – 15 ตุลาคม 2558
สัปดาห์ที่ 26 ตุลาคม 2558
2 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558

การพิจารณาตัดสิน และการมอบรางวัล
 การพิจารณาตัดสินให้ รางวัล โดยคณะกรรมการพิ จารณาโครงการ ซึ่งประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มี
ประสบการณ์ ใ นงานด้ า นการอนุรั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟูสิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้แ ทนจากธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) และผู้แทนจากมูลนิธิกองทุนไทย
 โครงการที่ได้ รับการพิจารณาตัดสินให้ รางวัล จะได้ รับประกาศเกียรติบตั ร และเงินรางวัลจานวน 50,000
บาท โดยผู้แทนของโครงการ จะต้ องเข้ ามารับรางวัลวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ในงาน “ป่ างาม นา้ ใส ร่ วมใจ
รั กษ์ ” ณ ลานนิทรรศการหน้ าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักรั ชโยธิ น
กรุงเทพมหานคร

การรั บข้ อเสนอโครงการ
 ส่ งข้ อเสนอโครงการ ได้ ทงั ้ ทางไปรษณีย์ และทาง e-mail
ทางไปรษณีย์ ที่
1. คุณวิลาศินี ศรี วงษา (เปรี ย้ ว)
โครงการรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ป่า
มูลนิธิกองทุนไทย เลขที่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
ทาง E-mail ที่ lemon.preaw14@gmail.com
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
2. คุณวิลาศินี ศรี วงษา (เปรี ย้ ว)
โทรศัพท์ 02-314-4112-3 ต่อ 510 หรื อ 511 / e-mail : lemon.preaw14@gmail.com
มือถือ 092-252-7932
3. คุณลัดดา วิไลศรี (เปิ ล้ )
โทรศัพท์ 086-788-2606

หมดเขตรั บโครงการ 15 ตุลาคม 2558

แบบใบสมัคร
“รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ป่า” ประจาปี 2558
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 วิธี การ หรื อได้ คิดค้ น
นวัตกรรมใหม่ๆ มาต่ อยอดและขยายผลงาน ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างไรบ้ าง
วัตถุประสงค์ ของโครงการ

กิจกรรมที่จะดาเนินการ
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ และตัวชีว้ ัด

1.
2.
2.7 แผนปฏิบตั ิการ (แต่ละกิจกรรมมีแผนการทางานไตรมาสใด เดือนใด)
กิจกรรมที่จะดาเนินการเพื่อให้
ระยะเวลาดาเนินงาน
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

