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โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว 
Connect local to the world 

 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งหวังให้เยาวชนรู้จักน้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป      
เป็นหลกัในการด าเนินชีวิตและขยายผลไปสู่ครอบครัว รวมทัง้ชุมชน โดยในปี 2562 นบัเป็นครัง้ท่ี 13  ได้ปรับรูปแบบ
โครงการเป็นการพัฒนาแผนการการตลาดของชุมชนรูปแบบ Digital Marketing เพ่ือโปรโมทชุมชน ส่งเสริมศกัยภาพ 
ให้เป็นท่ีรู้จกั เป็นการเพิ่มคณุคา่และยกระดบัให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็งและพอเพียงอย่างยัง่ยืน ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับ
ถ้วยพระราชทานจากสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือสง่เสริมการพฒันาประเทศสูป่ระเทศไทย 4.0 ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาประเทศสูว่ิสยัทศัน์ 
“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” 

2. เพ่ือปลกูฝังให้นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการตลาดเพ่ือชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

3. ค้นหาศกัยภาพชมุชน เพ่ือโปรโมทชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ท่ียัง่ยืนให้ชมุชน 
4. เพ่ือสง่เสริมให้ นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา พฒันาทกัษะเทคโนโลยีและการส่ือสาร ทกัษะการตลาดดจิิทลั 

 
คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา ท่ีก าลงัศกึษาในระดบัไมเ่กินปริญญาตรี ทีมละไมเ่กิน 3 คน ต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ให้การรับรอง จ านวน 1 คน 
 
วิธีการสมัคร 
 กรอกแบบสมคัรออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์ Proposal ทาง  www.ktb.co.th/csr โดยมีจดัท าไฟล์ Proposal 
รูปแบบ .doc, .docx และ ไฟล์ .pdf  Font CordiaUPC ขนาด 16 จ านวนไมเ่กิน 2 หน้ากระดาษ A4 ประกอบไปด้วย 

 บทสรุปคดัยอ่  

 Llink url Youtube  Clip น าเสนอแผนการตลาดเพ่ือโปรโมทชมุชน ความยาวไมเ่กิน 2 นาที (ตัง้ช่ือ 

Clip วา่  ...ช่ือทีม...  กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เชน่ ทีมธนาคารกรุงไทย กรุงไทยต้นกล้าสีขาว) โดยใน Clip ให้ระบ ุ

- จดุเดน่ของชมุชน 

- น าเสนอแผนการตลาดเพ่ือโปรโมทชมุชนด้วยงบประมาณ 50,000 บาท  

- ผลท่ีคาดวา่ชมุชนจะได้รับ 

 

 

 

 

http://www.ktb.co.th/
http://www.ktb.co.th/
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การคัดเลือก 

 คณุสมบตัขิองผู้สมคัรต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด  

โดยมีเกณฑ์การตดัสิน ดงันี ้

 ไอเดียเป๊ะ : ความคดิสร้างสรรค์  

 ชมุชนปัง : ความเป็นไปได้และผลลพัธ์  

รางวัล 
 ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวลั รวมมูลค่า 1,400,000 บาท  

 รางวลัทนุด าเนินโครงงาน   

15 ทีมท่ีผา่นเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวลัเพื่อเป็นทนุด าเนินตามแผนงาน ทีมละ 50,000 บาท  

 รางวลัรอบชิงชนะเลิศ จะประกอบด้วยรางวลัตา่ง ๆ ดงันี ้

- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวลั มลูคา่ 200,000 บาท พร้อมโลร่างวลั 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวลั มลูคา่ 100,000 บาท พร้อมโลร่างวลั  

- รางวัล Public Favorite Award จ านวน 1 รางวลั มลูคา่ 50,000 บาท พร้อมโลร่างวลั 
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ก าหนดการเข้าร่วมโครงการ 
 

 

 เปิดรับสมัคร (15 ก.ย. – 15 ต.ค.)     

ชอ่งทาง Online ทาง www.ktb.co.th/csr 

 ประกาศผล 20 ทีมที่จะได้เข้าค่าย (31 ต.ค.)  

ทาง www.ktb.co.th/csr 

 ต้นกล้าแคมป์ (8 – 10 พ.ย.)   

20 ทีมเข้าคา่ยเรียนรู้การประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกบัการตลาดชมุชน, Digital Marketing และน าเสนอ
แผนงานเพ่ือคดัเลือกเข้ารอบ 15 ทีม ในวนัสดุท้ายของแคมป์  

 โปรโมทชุมชน (10 พ.ย. – 10 ธ.ค.)  

15 ทีมด าเนินการโปรโมทชมุชนตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับจากธนาคาร  

 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (12 - 13 ธ.ค.) 

15 ทีม เข้าร่วมการแขง่ขนัรอบชิงชนะเลิศ โดยน าเสนอผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการ  
 
(ก ำหนดกำร อำจเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม โปรดติดตำมข่ำวสำรทำงช่องทำง Group Facebook : โครงกำร “กรุงไทย ตน้กลำ้สีขำว”     
และช่องทำงต่ำง ๆ ของโครงกำร) 

 
ตดิต่อโครงการ 

      ผู้ประสานงานโครงการ :  คณุชาญณรงค์ ชชู านาญ/ คณุณฐัฌา รุ่มนุม่ 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ฝ่ายกิจการเพ่ือสงัคม 
                                  สายงานส่ือสารและภาพลกัษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
    สถานที่ตดิต่อ  :  ฝ่ายกิจการเพ่ือสงัคม ธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ อาคารนานาเหนือ ชัน้ 14  
        เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
        (โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว) 
 โทรศัพท์    :  0-2208-4456 
 โทรสาร     :  0-2256-8341 
 E-Mail     :  dept.cse@ktb.co.th  
 Website    :   www.ktb.co.th/csr 
 Group Facebook  :   โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” (ส ำคญั ผูส้มคัรโปรดเข้ำร่วม) 
 YouTube Chanel   :   Krungthai Whitetonkla 
 

http://www.ktb.co.th/csr
http://www.ktb.co.th/csr
mailto:dept.cse@ktb.co.th
https://www.youtube.com/channel/UCzHGi5-2A2qM_fGRFV01SFg
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หมายเหตุ  :   

- กำรตดัสินของคณะกรรมกำรถือเป็นทีส้ิ่นสดุ 
- ตำมมำตรำ 40(8) แห่งประมวลรัษฎำกร ผูที้มี่เงินได้จำกกำรประกวดไม่ว่ำกิจใด ๆ จะตอ้งช ำระภำษีหกั ณ ทีจ่่ำยในอตัรำ 5% 

ของเงินรำงวลัทีไ่ดร้บั  
- Proposal ที่ส่งเข้ำประกวดเป็นงำนที่ไม่ได้น ำงำนที่เป็นลิขสิทธ์ิและสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่นมำใช้ ท ำซ ้ำ หรือ

ดดัแปลงมำเป็นงำนของทีม ไม่ว่ำจะทัง้หมดหรือบำงส่วน หำกทีมใดส่งโครงงำนที่กระท ำละเมิดต่อบคุคลที่สำม ทีมนัน้จะตอ้ง
รบัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำ 

- กรณีที่มีข้อร้องเรียนที่ปรำกฏหลักฐำนชัดเจนว่ำผู้ได้รับรำงวลั มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม หรือปลอมแปลงเอกสำรที่ใช้            
ในกำรสมคัร ธนำคำรมีสิทธ์ิในกำรคดัชื่อออกจำกกำรรับรำงวลั หรือกรณีที่ได้รับรำงวลัไปแล้ว ธนำคำรสำมำรถขอเพิกถอน
รำงวลัคืนไดใ้นภำยหลงั 

- แผนงำนทีไ่ดร้บัรำงวลัถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 
- ทีมที่ได้รับรำงวัลต้องเข้ำร่วมกิจกรรมของธนำคำรและเป็นสื่อกลำงระหว่ำงโครงกำร สถำบันกำรศึกษำตนเอง และชุมชน 

เป็นระยะเวลำ  1 ปี หลงัจำกทีร่บัรำงวลั 

 
 
    
 
 


