โครงการ กรุ งไทย ต้ นกล้ าสีขาว
Connect local to the world
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย มี ความมุ่งหวังให้ เยาวชนรู้ จักน้ อมนาแนวคิดหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงไป
เป็ นหลักในการดาเนินชีวิตและขยายผลไปสู่ครอบครัว รวมทังชุ
้ มชน โดยในปี 2562 นับเป็ นครัง้ ที่ 13 ได้ ปรับรูปแบบ\
โครงการเป็ นการพัฒนาแผนการการตลาดของชุมชนรูปแบบ Digital Marketing เพื่อโปรโมทชุมชน ส่งเสริ มศักยภาพ
ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั เป็ นการเพิ่มคุณค่าและยกระดับให้ ชมุ ชนเกิดความเข้ มแข็งและพอเพียงอย่างยัง่ ยืน ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้ รับ
ถ้ วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาประเทศสูป่ ระเทศไทย 4.0 ด้ วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาประเทศสูว่ ิสยั ทัศน์
“ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
2. เพื่อปลูกฝั งให้ นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้ าใจ และได้ ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการตลาดเพื่อชุมชนอย่างยัง่ ยืน
3. ค้ นหาศักยภาพชุมชน เพื่อโปรโมทชุมชนให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ที่ยงั่ ยืนให้ ชมุ ชน
4. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา พัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทักษะการตลาดดิจิทลั
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมโครงการ
นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรี ทีมละไม่เกิน 3 คน ต้ องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ การรับรอง จานวน 1 คน
วิธีการสมัคร
กรอกแบบสมัครออนไลน์ พร้ อมแนบไฟล์ Proposal ทาง www.ktb.co.th/csr โดยมีจดั ทาไฟล์ Proposal
รูปแบบ .doc, .docx และ ไฟล์ .pdf Font CordiaUPC ขนาด 16 จานวนไม่เกิน 2 หน้ ากระดาษ A4 ประกอบไปด้ วย
 บทสรุปคัดย่อ
 Llink url Youtube Clip นาเสนอแผนการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชน ความยาวไม่เกิน 2 นาที (ตังชื
้ ่อ
Clip ว่า ...ชื่อทีม... กรุงไทยต้ นกล้ าสีขาว เช่น ทีมธนาคารกรุงไทย กรุงไทยต้ นกล้ าสีขาว) โดยใน Clip ให้ ระบุ
- จุดเด่นของชุมชน
- นาเสนอแผนการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้ วยงบประมาณ 50,000 บาท
- ผลที่คาดว่าชุมชนจะได้ รับ

การคัดเลือก
 คุณสมบัตขิ องผู้สมัครต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด

\

โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี ้
 ไอเดียเป๊ ะ : ความคิดสร้ างสรรค์
 ชุมชนปั ง : ความเป็ นไปได้ และผลลัพธ์
รางวัล
ถ้ ว ยพระราชทานรางวั ล ชนะเลิศ จากสมเด็จ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้ อมเงินรางวัล รวมมูลค่ า 1,400,000 บาท
 รางวัลทุนดาเนินโครงงาน
15 ทีมที่ผา่ นเข้ ารอบชิงชนะเลิศ จะได้ รับเงินรางวัลเพื่อเป็ นทุนดาเนินตามแผนงาน ทีมละ 50,000 บาท
 รางวัลรอบชิงชนะเลิศ จะประกอบด้ วยรางวัลต่าง ๆ ดังนี ้
- รางวั ล ชนะเลิ ศ จ านวน 1 รางวัล มูล ค่า 300,000 บาท พร้ อมถ้ ว ยพระราชทานจากสมเด็ จ พระ
กนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท พร้ อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้ อมโล่รางวัล
-

รางวัล Public Favorite Award จานวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้ อมโล่รางวัล

กาหนดการเข้ าร่ วมโครงการ
 เปิ ดรับสมัคร (15 ก.ย. – 15 ต.ค.)
ช่องทาง Online ทาง www.ktb.co.th/csr
 ประกาศผล 20 ทีมที่จะได้ เข้ าค่ าย (31 ต.ค.)
ทาง www.ktb.co.th/csr
 ต้ นกล้ าแคมป์ (8 – 10 พ.ย.)
20 ทีมเข้ าค่ายเรี ยนรู้การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดชุมชน, Digital Marketing และนาเสนอ
แผนงานเพื่อคัดเลือกเข้ ารอบ 15 ทีม ในวันสุดท้ ายของแคมป์
 โปรโมทชุมชน (10 พ.ย. – 10 ธ.ค.)
15 ทีมดาเนินการโปรโมทชุมชนตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ รับจากธนาคาร
 การแข่ งขันรอบชิงชนะเลิศ (12 - 13 ธ.ค.)
15 ทีม เข้ าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
(กำหนดกำร อำจเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม โปรดติ ดตำมข่ำวสำรทำงช่องทำง Group Facebook : โครงกำร “กรุงไทย ต้นกล้ำสีขำว”
และช่องทำงต่ำง ๆ ของโครงกำร)

ติดต่ อโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ : คุณชาญณรงค์ ชูชานาญ/ คุณณัฐฌา รุ่มนุม่
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ ายกิจการเพื่อสังคม
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สถานที่ตดิ ต่ อ
: ฝ่ ายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย สานักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ ชัน้ 14
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(โครงการ กรุงไทยต้ นกล้ าสีขาว)
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 ต้ นกล้ าสีขาว” (สำคัญ ผูส้ มัครโปรดเข้ำร่ วม)
YouTube Chanel
: Krungthai Whitetonkla

\

หมายเหตุ :
\

- กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นทีส่ ิ้นสุด
- ตำมมำตรำ 40(8) แห่งประมวลรัษฎำกร ผูท้ ีม่ ี เงิ นได้จำกกำรประกวดไม่ว่ำกิ จใด ๆ จะต้องชำระภำษี หกั ณ ทีจ่ ่ำยในอัตรำ 5%
-

ของเงิ นรำงวัลทีไ่ ด้รบั
Proposal ที ่ส่งเข้ำประกวดเป็ นงำนที ่ไม่ ได้นำงำนที ่เป็ นลิ ขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ในทรัพย์ สินทำงปั ญ ญำของผู้อื่นมำใช้ ทำซ้ ำ หรื อ
ดัดแปลงมำเป็ นงำนของที ม ไม่ว่ำจะทัง้ หมดหรื อบำงส่วน หำกทีมใดส่งโครงงำนที ่กระทำละเมิ ดต่อบุคคลที ่สำม ที มนัน้ จะต้อง
รับผิ ดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวทัง้ ทำงแพ่งและทำงอำญำ
กรณี ที่มี ข้ อ ร้ อ งเรี ยนที ่ป รำกฏหลัก ฐำนชัด เจนว่ ำ ผู้ได้รับ รำงวัล มี พ ฤติ ก รรมที ่ไม่ เหมำะสม หรื อ ปลอมแปลงเอกสำรที ่ใช้
ในกำรสมัคร ธนำคำรมี สิทธิ์ ในกำรคัดชื ่อออกจำกกำรรับรำงวัล หรื อกรณี ที่ได้รับรำงวัลไปแล้ว ธนำคำรสำมำรถขอเพิ กถอน
รำงวัลคืนได้ในภำยหลัง
แผนงำนทีไ่ ด้รบั รำงวัลถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย
ที มที ่ ได้ รับรำงวัลต้ องเข้ ำร่ วมกิ จกรรมของธนำคำรและเป็ นสื ่อกลำงระหว่ ำงโครงกำร สถำบันกำรศึ กษำตนเอง และชุมชน
เป็ นระยะเวลำ 1 ปี หลังจำกทีร่ บั รำงวัล

