ปที่

รายละเอียดโครงการ

พลิกฟนชุมชน ดวยเศรษฐกิจพอเพียง สูความยั่งยืน

คุณสมบัติผูสมัคร

นองๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2208-4456

1. เกี่ยวกับโครงการ
1.1 ที่มา
ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไดนอมนำพระราชดำร�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมาเปนแนวทางในการจัดทำโครงการ “กรุงไทย ตนกลาสีขาว”
ตั้งแตป 2550 อันเปนปมหามงคลของชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี
พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ซ�ง่ สอดคลองกับพันธกิจหลัก คือ “เปนสถาบันการเง�นชัน้ นำของประเทศ
ที่มุงเนนการใหบร�การที่เปนเลิศ สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีไดอยางยั่งยืน ตลอดจนการบร�หารภายใต
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยได ใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) มาอยางตอเนื่อง

เปนโครงการที่ให โอกาสนักเร�ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และปวช.ทั ่ ว ประเทศเข า ประกวดการดำเนิ น
โครงงานเพื ่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
อยางยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม
นักเร�ยนที่เขารวมจะไดทำกิจกรรมที่มีประโยชน ไดนำความรู
ดานเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับความรูดานการเง�น
และการฝกคิดสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ไดฝกการทำงาน
เปนทีม การทำงานอยางเปนระบบ และการนำเสนอผลงาน
อยางมืออาช�พ และทางคุณครูและโรงเร�ยนสามารถประยุกต
การดำเนิ น โครงงานของนั ก เร� ย นเพื ่ อ ตอบโจทย น โยบาย
“ลดเวลาเร�ยน เพิ่มเวลารู” ของรัฐบาลไดอยางเปนรูปธรรม
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“เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy
คำวา Sufficiency Economy นี้ไมมีในตำราเศรษฐกิจ จะมีไดอยางไร
เพราะวาเปนทฤษฎีใหม Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตำรา
เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม และโดยที่ทานผูเช�่ยวชาญสนใจ
ก็หมายความวา เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หร�อไปใชหลักการ
เพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีข�้น”
……………………………………………………………………………………………..
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
23 ธันวาคม 2542

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
ถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
พรอมเง�นรางวัลรวม 2,300,000 บาท
ธนาคารหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการนี้ จะไดสรางเยาวชนที่มีความรูคูจร�ยธรรม
และเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

เพื่อนอมนำพระราชดำร�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินโครงงาน
เพื่อปลูกฝงความรูความเขาใจแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสงเสร�มการมีสวนรวมระหวางธนาคาร สถานศึกษา สังคมและชุมชน
เพื่อเปนการแสดงออกถึงการใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มาอยางตอเนื่อง
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1.3 ติดตอโครงการ
ผูประสานงานโครงการ :
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
สถานที่ติดตอ

:

โทรศัพท
โทรสาร
E-Mail
Website
Group Facebook
YouTube Chanel

:
:
:
:
:
:

คุณชาญณรงค ชูชำนาญ/ คุณณัฐฌา รุมนุม
ฝายกิจการเพื่อสังคม
สายงานสื่อสารและภาพลักษณองคกร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ฝายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ
อาคารนานาเหนือ ชั้น 14
เลขที่ 35 ถนนสุขุมว�ท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(โครงการ กรุงไทยตนกลาสีขาว)
0-2208-4456
0-2256-8341
dept.cse@ktb.co.th
www.ktb.co.th/csr
โครงการ “กรุงไทย ตนกลาสีขาว”
Krungthai Whitetonkla

2. การเขารวมโครงการ
2.1 คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หร�อปวช. และมาจากสถาบันเดียวกัน ทีมละ 3-5 คน
สมาช�กในทีมทุกคนจะตองมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน
มีอาจารยที่ปร�กษา จำนวน 1 คน (ที่ปร�กษา 1 คน เปนที่ปร�กษาไดหลายทีม)
มีผูแทนชุมชน จำนวน 1 คน
** สถาบันการศึกษา สามารถสนับสนุนสงทีมเขารวมโครงการไดไมจำกัดจำนวน

2.2 ว�ธ�การสมัคร
กรอกแบบสมัครออนไลน ทาง

www.ktb.co.th/csr
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2.3 กระบวนการเขารวมโครงการ
สมัครเขารวมโครงการ
(วันนี้ - 31 ก.ค.)

สมัครพรอมสงไฟลขอเสนอโครงงานผานชองทาง Online
ทาง www.ktb.co.th/csr

ประกาศผล 15 ทีม
(15 ส.ค.)

ประกาศผล 15 ทีมที่จะไดเขาคาย และรับเง�นทุน
ดำเนินโครงงาน ทาง www.ktb.co.th/csr

ตนกลาแคมป
(23 – 27 ส.ค.)

15 ทีมเขาคายเร�ยนรูและลงมือทำจร�งเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงไดพบ
Coach ผูเช�่ยวชาญที่จะใหคำแนะนำตั้งแตในคายจนจบโครงการ

ดำเนินโครงงานตามที่เสนอ
(15 ส.ค. เปนตนไป)

15 ทีมดำเนินโครงงานตามที่เสนอ และมี Coach ใหคำแนะนำ
พรอมลงพื้นที่โครงงาน

Site Visit
(26 ต.ค.- 2 พ.ย.)

Site Visit จากพนักงานธนาคารในพื้นที่

สงรายงานสรุปผล
(5 พ.ย.)

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงงานเปนรูปเลม
และไฟลการนำเสนอ

การแขงขันรอบช�งชนะเลิศ
(พ.ย.)

15 ทีม เขารวมการแขงขันรอบช�งชนะเลิศ
โดยนำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานตอคณะกรรมการ

หมายเหตุ : กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โปรดติดตามขาวสารทางชองทางตาง ๆ ของโครงการ
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2.4 เกียรติยศแหงรางวัล และประเภทรางวัล
ช�งถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
เง�นรางวัลรวมมูลคาทั้งสิ้นกวา 2,300,000 บาท
(1) รางวัลรอบแรก
ไดเขารวมตนกลาแคมป และทุนดำเนินโครงงาน ทีมละ 30,000 บาท
(2) รางวัลรอบช�งชนะเลิศ จะประกอบดวยรางวัลตาง ๆ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลคารางวัลรวม 500,000 บาท โดยสมาช�กในทีม
จะไดรับเง�นรางวัล 250,000 บาท อาจารยที่ปร�กษา 1 คน จะไดรับเง�นรางวัล 100,000 บาท
สถาบันการศึกษาจะไดรับเง�นรางวัล 50,000 บาท และชุมชนจะไดรับเง�นรางวัล 100,000 บาท
และจะไดเขาเฝารับถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร�
พรอมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลคารางวัลรวม 300,000 บาท โดยสมาช�ก
ในทีมจะไดรับเง�นรางวัล 150,000 บาท อาจารยที่ปร�กษา 1 คน จะไดรับเง�นรางวัล 60,000 บาท
สถาบันการศึกษาจะไดรับเง�นรางวัล 30,000 บาท และชุมชนจะไดรับเง�นรางวัล 60,000 บาท
พรอมเกียรติบัตรและโลรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลคารางวัลรวม 150,000 บาท โดยสมาช�ก
ในทีมจะไดรับเง�นรางวัล 75,000 บาท อาจารยที่ปร�กษา 1 คน จะไดรับเง�นรางวัล 30,000 บาท
สถาบันการศึกษาจะไดรับเง�นรางวัล 15,000 บาท และชุมชนจะไดรับเง�นรางวัล 30,000 บาท
พรอมเกียรติบัตรและโลรางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 12 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รวมเปนเง�น 360,000 บาท โดยสมาช�ก
ในทีม จะไดรับเง�นรางวัล 20,000 บาท อาจารยที่ปร�กษา 1 คน จะไดรับเง�นรางวัล 5,000 บาท
และชุมชนจะไดรับเง�นรางวัล 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตรและโลรางวัล
รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล มูลคารางวัลรวม 40,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
และโลรางวัล
เง�นรางวัล 500,000 บาท สำหรับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

หมายเหตุ :
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
- ตามมาตรา 40(8) แหงประมวลรัษฎากร ผูที่มีเง�นไดจากการประกวดไมวากิจใด ๆ จะตองชำระภาษีหัก ณ ที่จายใน
อัตรา 5% ของเง�นรางวัลที่ไดรับ
- โครงงานที่สงเขาประกวดเปนโครงงานที่ไมไดนำงานที่เปนลิขสิทธ�์และสิทธ�ในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นมาใช ทำซ�ำ
หร�อดัดแปลงมาเปนงานของทีม ไมวาจะทั้งหมดหร�อบางสวน หากทีมใดสงโครงงานที่กระทำละเมิดตอบุคคลที่สาม
ทีมนั้นจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวทั้งทางแพงและทางอาญา
- ทีมที่ไดรับรางวัลตองเขารวมกิจกรรมของธนาคารและเปนสื่อกลางระหวางโครงการและสถาบันการศึกษาตนเอง และ
ชุมชน เปนระยะเวลา 1 ป หลังจากที่รับรางวัล
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3. การคัดเลือกเขาโครงการ 15 ทีม
พิจารณาจาก “ขอเสนอโครงงานที่แนบมาพรอมใบสมัครออนไลน” โดยคัดจาก
ทีมสมัครทั้งหมดใหเหลือ 15 ทีม มีเกณฑตัดสินดังนี้
1) เง�่อนไขการสมัครเปนไปตามขอ 2.1 ทุกประการ
2) เกณฑการตัดสิน ประกอบไปดวยเกณฑการใหคะแนนที่แสดงถึงความสอดคลองระหวาง
การใชแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ความเปนไปไดของโครงงานที่ยั่งยืน และประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
มีการใชแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ความเปนไปไดของโครงงานอยางยั่งยืน ที่สอดคลองกับดานเศรษฐกิจ
และดานสังคม หร�อดานสิ่งแวดลอม
ประโยชนที่คาดวาชุมชนไดรับ

4. กิจกรรมตนกลาแคมปสำหรับทีมที่ผานเขารอบ 15 ทีม
วัตถุประสงคและลักษณะกิจกรรม
เปนการอบรมใหความรูการดำเนินโครงงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความรูดานการเง�น การพัฒนาชุมชน พรอมทั้งสรางสัมพันธระหวางทีมที่ผานการคัดเลือก

สิ่งที่ทุกทีม
ตองเตร�ยมไป

เตร�ยมแผนงานของโครงงาน
โดยละเอียด และขอมูลที่
เกี่ยวของที่เปนประโยชน
กับโครงงานใหมากที่สุด
(ขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและ
ไฟลอิเล็กทรอนิกส)
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5. การดำเนินโครงงาน (ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน)
ลักษณะกิจกรรม : ทีมที่ผานการคัดเลือกจำนวน 15 ทีม จะตองทำกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
ดำเนินการจร�งตามแผนงานที่กำหนด
Coach เขาไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความกาวหนาในพื้นที่จร�ง ตลอดจนดูแลใหคำปร�กษาตาง ๆ
ธนาคารนัดหมายเยี่ยมชม (Site Visit) เพื่อใหคะแนน ในพื้นที่ชุมชนที่ดำเนินโครงงาน
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงงานสงธนาคาร
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6. การประกวดรอบช�งชนะเลิศ
ลักษณะกิจกรรม : ทีมที่เขารอบช�งชนะเลิศ 15 ทีม จะตองทำกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมการนำเสนอ โดยแตละทีมมีเวลานำเสนอ 10 นาที
และมีเวลาตอบคำถามคณะกรรมการ 5 นาที
ประกาศผลและพิธ�มอบรางวัล
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หัวขอในการเข�ยนขอเสนอโครงงาน
เข�ยนขอเสนอโครงงานตามหัวขอ ตอไปนี้ ในรูปแบบ Word97-2003 และ ไฟล .pdf
โดยตองใช File ที่มีหัวขอดานลางนี้แนบ เปนสวนหนึ่งในการสมัครเขารวมโครงการทาง Website
หัวขอ

ขอแนะนำ

ช�่อโครงงาน

ตั้งช�่อใหชัดเจน ครอบคลุมการดำเนินโครงงานทั้งหมด

บทสรุปคัดยอโครงงาน

อธ�บายความความจำเปนตองทำโครงงาน ปญหาที่ตองการแกไข กิจกรรมหลัก
ที่จะดำเนินการ ตลอดจนถึงผลประโยชนที่จะคาดวาจะไดรับ และการมีสวนรวม
ของชุมชน
Tips: กระชับครอบคลุมประเด็นหลักๆ Who What When Where Why และ How

วัตถุประสงคโครงงาน

ช�แ้ จงวาตองการใหอะไรเกิดข�้น มีความชัดเจนและเขาใจงาย เปนไปได ประเมินคาได
ระบุสิ่งที่ตองการไดอยางมีเหตุผล มีขอบเขตระยะเวลาดำเนินการ
สามารถปฏิบัติจร�งได

แนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง

มีการนำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกบั โครงงาน ครบทัง้ 3 หวง
ทางสายกลาง 2 เง�อ่ นไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไดแกหว งที่ 1 คือ ความพอประมาณ
หวงที่ 2 คือ มีเหตุผล หวงที่ 3 คือ มีภมู คิ มุ กันทีด่ ีในตัวเอง และเง�อ่ นไขที่ 1 เง�อ่ นไข
ความรู เง�อ่ นไขที่ 2 เง�อ่ นไขคุณธรรม

ความเปนไปไดของ
โครงงานอยางยั่งยืน

อธ�บายกลยุทธ หร�อ แนวทางการดำเนินงานโครงงานซ�ง่ แสดงใหเห็นถึงความยัง่ ยืน
ของโครงงาน ทีส่ อดคลองกับ ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม หร�อดานสิง่ แวดลอม

ความเกี่ยวชุมชน

โครงงานตองการแกไขปญหาอะไร ปญหามีผลกระทบตอชุมชนอยางไร หร�อ
โครงงานจะสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางไร

ประโยชนที่คาดวาชุมชน
จะไดรับ

กลุมบุคคลที่ไดรับผลจากการดำเนินโครงงาน ทั้งกลุมผูไดรับผลประโยชนโดยตรง
และทางออม ระบุตัวช�้วัดใหชัดเจน โดยมี output outcome impact ทั้งดาน
เศรษฐกิจ และสังคม หร�อสิ่งแวดลอม

แผนการดำเนินงาน

อธ�บายขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ตามลำดับเวลา ระบุผลลัพธที่จะเกิดข�้น
ผูรับผิดชอบ เวลาสิ้นสุด สถานทดำเนินโครงงาน

คณะทำงาน

ระบุรายละเอียดคณะทำงาน ประกอบดวยนักเร�ยนไมเกิน 3 - 5 คน ครูทป่ี ร�กษา 1 คน
และตัวแทนชุมชน 1 คน

งบประมาณโครงงาน

อธ�บายแผนการจัดสรรและบร�หารจัดการงบประมาณ ตามประเด็นหลัก ๆ เชน
คาดำเนินการในดานตางๆ

ระบุลิ้งค Copy ลิ้งค (URL) จัดทำ Clip แนะนำโครงงานของทีมใหนาสนใจสั้นๆ (ความยาวไมเกิน 3 นาที
คลิปแนะนำโครงงาน
ขนาด ไมเกิน 50 MB) และ upload ลง YouTube ตั้งช�่อ clip วา …ช�่อทีม…
ช�่อสถาบัน…กรุงไทย ตนกลาสีขาว เชน ทีมกาวตามรอยพอ โรงเร�ยนพอเพียง
กรุงไทย ตนกลาสีขาว โดยตั้งคาเปนสาธารณะ

Font CordiaUPC ขนาด 16 จำนวนไมเกิน 5 หนากระดาษ A4
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