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แนวคิด...ที่มาของการดําเนนิงาน 

 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: 
TBCSD) ก่อต้ังขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 โดยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจช้ันนําที่มีเป้าหมายในการ
เสริมสร้างจิตสํานึกให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ ให้ดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน และแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็น
สํานักงานเลขานุการ การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) มุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบนแนวความคิดของ “การดําเนินธุรกิจจําเป็นต้องมีการจัดการที่ดีควบคู่ไปกับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ได้ดําเนินโครงการทั้งโครงการระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมและสํานึกร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ รวมถึงระดับชุมชนท้องถิ่น โดยการดําเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยองค์ความรู้ใหม่
ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปฏิบัติการเชิงรุกและการสืบสานแบบอย่างดีงามในอดีต เพื่อต่อยอดการอนุรักษ์ และการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ TBCSD ได้มีโครงการที่เชิดชูบุคคล...ผู้
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเล็งเห็นในความสําคัญของการสนับสนุนกลุ่มหรือบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ จึงได้จัดการประกวดและมอบรางวัลให้แก่เยาวชน กลุ่ม หรือบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีใน
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี คือ รางวัล Eco-School Award ต้ังแต่ปี 2552 และรางวัล Eco-Hospital Award 
ต้ังแต่ปี 2554 ซึ่งจะมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังอย่างยั่งยืน 

 สืบเนื่องจาก องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ริเริ่มการรณรงค์ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในความสําคัญของการบริโภคอย่างยั่งยืน ต้ังแต่ปี 2555 ด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคให้ “กินข้าวหมดจาน ด่ืมน้ําหมดแก้ว” ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวัน ผลที่ได้รับจาก         
การปฏิบัติจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสียและของเสีย แล้วยังช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ หากโครงการดังกล่าวมี               
การขยายผลการดําเนินงานจากสถานศึกษาไปสู่ชุมชนโดยรอบของโรงเรียน ก็จะก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนของสังคมอัน
จะส่งผลดีต่อประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ โรงเรียนที่เคยสมัครเข้าร่วมประกวดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกใน
หัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ด่ืมน้ําหมดแก้ว” ในปีที่ผ่านมา ยังสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ด่ืมน้ําหมดแก้ว” ในปีที่ 3 นี้ได้ (ยกเว้นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลแนวความคิดยอด
เย่ียมอันดับที่ 1, 2 และ 3 ในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้ในปี 2559 โดยสามารถเข้าร่วมการ
ประกวดได้อีกครั้ง ในปี 2560) 

 

 

 

ทุนสนับสนนุการดําเนินกิจกรรม  
เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานกึในหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ําหมดแก้ว” ปีท่ี 3 

ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ 

 1. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และลดค่าใช้จ่ายในการบําบัด และ
กําจัดของเสียต่างๆที่เกิดขึ้น 
 2. สนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและแสดงความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “กินข้าวหมดจาน ด่ืมน้ําหมดแก้ว” ให้สามารถเข้าถึงประชาชนและ
สังคมได้อย่างทั่วถึง 
 3. เป็นต้นแบบในการรณรงค์โครงการ  “กินข้าวหมดจาน ด่ืมน้ําหมดแก้ว” ในพื้นที่ต่างๆ 
 4. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้เกิดความใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 5. เสริมสร้างและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการลดภาวะโลกร้อน 

ขอบเขตของงานกิจกรรมที่ให้การสนับสนนุ 

 กิจกรรมรณรงค์ให้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค “กินข้าวหมดจาน ด่ืมน้ําหมดแก้ว”                
ที่สามารถเข้าถึงชุมชนและสังคมได้ โดยเริ่มจากโรงเรียน  

กลุ่มเปา้หมาย 

 เยาวชนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 3-4 เดือน 

ทุนสนับสนนุ/รางวัล 

 ทุนสนับสนุนกิจกรรมจํานวน 10,000 บาท ซึ่งจะแบ่งจ่าย 2 งวดคือ  
- งวดที่ 1 จํานวน 7,500 บาท เมื่อข้อเสนอกิจกรรมได้รับการอนุมัติ  
- งวดที่ 2 จํานวน 2,500 บาท เมื่อส่งรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เพื่อมอบรางวัล (ในแต่ละระดับ) 
ดังนี้  

- รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล  รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่
รางวัล 

- รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล  รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่
รางวัล 

- รางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 จํานวน 1 รางวัล  รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่
รางวัล 

- รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
หมายเหต:ุ การพิจารณาจํานวนรางวัลในแต่ละระดับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 



3 
 

เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม 

 1. การดําเนินงาน กิจกรรมได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. หัวข้อของกิจกรรมมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ของโครงการ และเกี่ยวข้องกับการรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ด่ืมน้ําหมดแก้ว” 
 3. แผนงานและกระบวนการดําเนินกิจกรรม มีรายละเอียดและขั้นตอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลของ
กิจกรรมที่ต้องการ   
 4. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สังคมร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง “กินข้าวหมด
จาน ด่ืมน้ําหมดแก้ว” โดยสื่อออกมาให้รูปแบบต่างๆ  
 5. เกิดการขยายผลของกิจกรรมไปสู่ครัวเรือน และชุมชนใกล้เคียงได้อย่างเป็นรูปธรรม  

(เง่ือนไข: สามารถส่งเข้าร่วมโครงการจํากัดที่ 1 โรงเรียน 1 โครงการ เท่านั้น) 

กําหนดการ 

แผนการดาํเนนิงาน 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. เปิดรับสมัคร             
2. พิจารณาข้อเสนอกิจกรรม             
3. ดําเนินกิจกรรม             
4. ประกวดกิจกรรมดีเด่น             
5. ประกาศผลการตัดสิน             

การประกาศและแจ้งผล 

 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะติดต่อแจ้งผลข้อเสนอกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือก และกิจกรรมที่
ได้รับรางวัล ที่เจ้าของผลงานตามที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบผล
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tei.or.th/tbcsd/  

การยื่นข้อเสนอกิจกรรม 

 โรงเรียนและเยาวชนที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและข้อเสนอกิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุน ตามแบบ
ข้อเสนอกิจกรรม (ดังเอกสารแนบ) มายัง องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เลขที่ 16/151 เมืองทองธานี                

ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 
สอบถามรายละเอียดทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม “กินข้าวหมดจาน ด่ืมน้ําหมดแก้ว” ปีท่ี 3 เพิ่มเติมได้ท่ี 

สํานักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ท่ีอยู่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เลขที่ 16/151 เมืองทองธานี ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 

โทรศัพท์ 02-503-3333 ต่อ 305 (คุณกรองแก้ว มณีฉาย) ในวันและเวลาราชการ  

โทรสาร 0-2504-4826-8 

หรือที่ E-mail: krongkaew@tei.or.th Website: http://www.tei.or.th/tbcsd/ 


