โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
กิจกรรมมอบรางวัลภายใต้สัญลักษณ์ รางวัลไทย...รางวัลเกียรติยศ....บนเส้นทางชีวิต
ดำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
........................................................................................................
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี กับตัวเอง
ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวม ไม่ทำ
ให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย การจะทำความดีเพื่อเป็นคนดีของสังคมเรา
ต้องรู้จักคุณสมบัติของคนดีในสังคมเสียก่อน ซึ่งเส้นทางสู่การเป็นคนดีมีหลากหลายประการ อาทิเช่น
ประการที่ ๑ การกระทำความดีด้วยกาย เรียกว่า กายกรรม กล่าวคือ การกระทำในสิ่งที่ดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความ
เดือดเนื้อร้อนใจ ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและ จริยธรรมอันดีงาม กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
ประการที่ ๒ การกระทำความดีด้วยวาจา เรียกว่า วจีกรรม กล่าวคือ การพูดจาดี มีความอ่อนหวาน ซื่อตรง พู ดในสิ่งที่
สร้างสรรค์ ไม่พูดปดหรือพูดหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์แก่ตน
ประการที่ ๓ การกระทำความดีด้วยใจ เรียกว่า มโนกรรม กล่าวคือ การเป็นผู้มีความคิดด้วยจิตอันบริสุทธิ์ คิดในสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ คิดในทางที่สร้างสรรค์ ไม่คิดร้ายแก่ผู้อนื่ เพียงเพราะผลประโยชน์
เมื่อคนในสังคมปฏิบัติตามคุณสมบัติการกระทำทั้ง ๓ อย่างครบถ้วนแล้ว ก็เกิดเป็นคุณค่าของคนดี เมื่อคนในสังคมมองเห็น
คุณ ค่าของคนดี สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วย ผู้คนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ประกอบอาชีพที่สุจริต มีความขยันขันแข็งและยึดมั่นในศีลธรรม ส่งผลให้สังคมนั้นมีแต่
ความผาสุข มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีคนดี สังคมย่อมดีตาม สังคมดีในอุดมคติจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนเข้าใจและเห็น
พ้องกันว่า “เป็นคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”
ดังนั้น มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จึงได้จัดทำ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดกิจกรรมมอบรางวัลภายใต้
สัญลักษณ์ “รางวัลไทย” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ โดยการคัดเลือก คัดสรร บุคคล และองค์กร ทีไ่ ด้นำพาองค์กรประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรและ
เป็นผู้ที่ได้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ บุคคลและองค์กรเหล่านี้
เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูให้เป็นแบบอย่างทีด่ ีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป
วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อส่งเสริม ยกย่อง สนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน งานด้านความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๓. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการทำความดีเพื่อสังคม ประเทศชาติ ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สบื ไป
หลักเกณฑ์การพิจารณา
๑. เป็นบุคคล/องค์กร ทีป่ ระสบความสำเร็จในการบริหาร
๒. เป็นบุคคล/องค์กร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ และได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน
๓. เป็ น บุค คล/องค์ กร ที่มี กิจกรรมการทำความดี ตอบแทนคุ ณ แผ่น ดิ น ในรูป แบบต่ าง ๆ ที่ เป็น ประโยชน์ ต่อองค์ก ร สั งคม
และประเทศชาติ
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล อาทิเช่น อย., GAP, GMP, HACCP, Q mark, มผช., มอก.,
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ฮาลาล ผ่านการทดสอบคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรม
๕. ผลงานนวัตกรรม/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ ต้องเป็นผลงานที่นำไปพัฒนาต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์ หรือเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ
ประเภทของรางวัล
ประเภท รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี [ Executive of the year ]
ประเภท รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี [ Women of the year ]
ประเภท รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี [ Person of the year ]
ประเภท รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน [ Best Practice Award ]
ประเภท รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี [ Product of the year ]
ประเภท รางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี [ Innovation of the year ]
ประเภท รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ [ Organization of Excellence ]
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สาขา ความมั่นคงแห่งชาติ
สาขา การปกครอง
สาขา บริหารการศึกษา
สาขา บริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ
สาขา บริหารจัดการองค์กรภาครัฐ สาขา บริหารจัดการองค์กรอิสระ
สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร
สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจ
สาขา ป้องกันและปราบปราม
สาขา การวิจัยและพัฒนา
สาขา การแพทย์และสาธารณสุข
สาขา การยุติธรรม
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนา/เยาวชน/สตรี
สาขา ส่งเสริมการกีฬา
สาขา ส่งเสริมการเกษตร
สาขา ส่งเสริมการท่องเที่ยว
สาขา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
สาขา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
สาขา ส่งเสริมนวัตกรรม
สาขา นวัตกรรมการเกษตร
สาขา นวัตกรรมสุขภาพ
สาขา นวัตกรรมทางการศึกษา
สาขา ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค
สาขา ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา ผู้ประกาศข่าว
สาขา ศิลปะการแสดง
สาขา ผู้สื่อข่าว
สาขาอื่น ๆ .........(พิจารณาจากผลงาน หรือ การประกอบการ หรือ ลักษณะโครงการทีเ่ สนอมาพิจารณา)
การสนับสนุนโครงการ
๑. สำหรับผู้เข้ารับการประกาศเกียรติคุณ ทางโครงการขอความอนุเคราะห์ในการลงทะเบียนสนับสนุนโครงการหนึ่งล้านกล้า
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จำนวนเงิน ๙,๙๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยทางโครงการจะนำเงินค่าลงทะเบียน
ของท่านมาดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการโครงการ การจัดงานพิธีการ สถานที่ อาหารว่าง เครือ่ งดื่ม ของที่ระลึก
จัดทำรูปภาพ และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ามูลนิธเิ พื่อสังคมไทยเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธเิ พื่อสังคมไทย
ต่อไป
๒. สำหรับผู้ตดิ ตาม ทางโครงการขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนสนับสนุนโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
จำนวนเงินท่านละ ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน ) รวมอาหารว่าง
๓. ขอเชิญสนับสนุนโครงการรักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพือ่ สังคมไทย ซึ่งเป็นโครงการทีส่ ่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
มูลนิธิพระดาบส สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ,ทำนุบำรุงงานศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
การเข้าร่วมโครงการ
๑. ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ ๑ นำส่งแบบประมวลประวัติและผลงานพร้อมรูปกิจกรรมพร้อมใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ
ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
• Email : sentangthai@hotmail.com โทรสาร 02 3794498 / 02 3794499
• Lineid 3035961 วรินทร สุธรรมซาว
• ไปรษณีย์ เรียน ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
เลขที่ ๑๓๗ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
ขั้นตอนที่ ๒ รอหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ
ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและหนังสือเชิญเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้า
บัญชีของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตามรายละเอียดงบประมาณทีท่ ่านได้กรุณาระบุไว้ในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ
ขั้นตอนที่ ๔ เข้าร่วมพิธีการตามกำหนดการ
๒. หมดเขตรับแบบประมวลประวัตผิ ลงานเบื้องต้นกำหนดไว้
2.1 รอบที่ 1/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 พฤษภาคม 2565
2.2 รอบที่ 2/2565 หมดเขต 31 กรกฎาคม 2565
2.3 รอบที่ 3/2565 หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2565
๓. กำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบรางวัล เนื่องจากในปี 2565 มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นทาง
โครงการจึงมีความจำเป็นที่จะวางแผนการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
3.1 รอบที่ 1/2565 ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 พฤษภาคม 2565
3.2 รอบที่ 2/2565 กำหนดจัดกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2565
3.3 รอบที่ 3/2565 กำหนดจัดกิจกรรม เดือนธันวาคม 2565
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๑. ได้ส่งเสริม ยกย่อง สนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน
๒. ได้ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๓. ได้ส่งเสริมให้เกิดการทำความดีเพื่อสังคม ประเทศชาติ ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

กิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ(บางส่วน) โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสมาชิกเครือข่ายรางวัลไทย

ติดตามผลงานได้ที่ www.thaiawards.org https;//www.facebook.com/thaiaward
หรือ แสกน QR CODE เพื่อติดต่อสื่อสารรายละเอียดกับโครงการฯ
สายด่วน 095-6145492 คุณวรินทร สุธรรมซาว

กำหนดการ
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ประธานพิธี : อยู่ในระหว่างตอบรับอย่างเป็นทางการ
--------------------------------------------เวลา 13.00 น.
เปิดรับคัดกรอง โควิด-19 และ Swab Antigen Test Kit
เวลา 13.00-14.00 น. เปิดรับลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้ารับรางวัล ผู้ติดตาม
เวลา 14.00 น.
ผู้เข้ารับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่ห้องพิธีการ
เวลา 14.30 น.
ผู้เข้ารับรางวัลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมในห้องพิธีการ
เวลา 14.00-14.30 น. ชมวีดีทัศน์ “รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต”
เวลา 14.30 น.
ประธานพิธีเข้าสู่ห้องพิธีการ
เวลา 14.30 น.
เริ่มพิธีการมอบ รางวัลไทย..รางวัลเกียรติยศ..บนเส้นทางชีวิต
▪ พิธีกรแนะนำประธานพิธีและคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
▪ ชมวีดีทัศน์ “มูลนิธิเพื่อสังคมไทยกับการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย”
▪ ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
▪ ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
▪ ประธานพิธีกล่าวแสดงความยินดี
▪ ประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๕
▪ ตัวแทนผู้รับรางวัลกล่าวขอบคุณ
▪ พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
▪ กล่าวแสดงความยินดีและปิดพิธี
เวลา 16.00 น.
ขั้นตอนพิธีการมอบรางวัลเสร็จสิ้น
เวลา 16.00 น.
ผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
เวลา 16.30 น.
พิธีการเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
การแต่งกาย : ภาคเอกชน - ชุดสูทสากลชายหญิง
ข้าราชการ - เครื่องแบบสีกากี/เครื่องแบบปกติขาว
ทหาร/ตำรวจ - เครื่องแบบตามต้นสังกัด

หนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้ารับรางวัลประเภท
ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี
นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี
บุคคลตัวอย่างแห่งปี

สตรีตัวอย่างแห่งปี
นักบริหารดีเด่นแห่งปี
องค์กรทีม่ ีความเป็นเลิศ

ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน(บุคคล)
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน(องค์กร)

ชื่อ-สกุล..........................................................ตำแหน่ง..............................................................................................................................
หน่วยงาน...................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ .................................แขวง/ตำบล...............................เขต/อำเภอ..................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์มือถือ...............................................................โทรสำนักงาน..........................................
โทรสาร.................................................................Email...........................................................
ตามที่ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณ แผ่นดิน ได้พิจารณาให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับรางวัลภายใต้สัญลักษณ์
“รางวัลไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้และมีความยินดีที่จะเข้าร่วมพิธีการรับรางวัล
อนึ่ง มูลนิธเิ พื่อสังคมไทยได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ขอรับค่าลงทะเบียนสนับสนุนโครงการฯ ข้าพเจ้าเห็นว่าโครงการหนึ่งล้าน
กล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง จึงขอร่วมสนับสนุนมูลนิธิเพื่อสังคมไทยตามที่ได้ขอ
การสนับสนุนมา ดังรายการต่อไปนี้
การสนับสนุนหลัก
1. ค่าลงทะเบียน สนับสนุนโครงการหนึ่งล้ านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน กรณีบุคคล/องค์กร เข้ารับรางวัล
รายการละ ๙,๙๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โครงการจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ค่า
สถานที่ ค่าของที่ระลึก อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าไปรษณีย์ ค่าจัดทำรูปภาพเดี่ยวภาพหมู่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายได้หลัง
หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเพื่อสังคมไทยนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป
ค่าลงทะเบียนโครงการ รายการละ 9,900 บาท จำนวน.......รายการ จำนวนเงิน........................................บาท
2. ค่าลงทะเบียน สนับสนุนโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน กรณีผู้ติดตาม ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) โครงการจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มลู นิธิเพือ่ สังคมไทยนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป
ผู้ติดตาม จำนวน..............................คน รวมเป็นจำนวนเงิน.................................................บาท
การสนับสนุนเพื่อกิจกรรมทางสังคมและองค์กรการกุศล
1. สนับสนุน โครงการรักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน จำนวนเงิน...........................................บาท (ใบเสร็จรับเงินหักลดหย่อนภาษีไม่ได้)
2. สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส จำนวนเงิน...............................................บาท (ใบเสร็จรับเงินหักลดหย่อนภาษีได้)
3. สมทบทุนการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประดิษฐานรูปเหมือน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ณ วัดสัมปัตตะวนาราม(ธ) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ใบเสร็จรับเงินหักลดหย่อนภาษีได้)
จำนวนเงิน...........................................................บาท

หมายเหตุ
➢ บริจาครวม 3 รายการ ยอดรวม 100,000 บาทขึ้นไป มอบป้ายเงินบริจาคให้ประธานพิธบี นเวที
ขึ้นโลโก้บนเวที /ฉากถ่ายรูปและป้ายไวนิลพื้นที่ชุมชน/ ลงงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ Ads facebook
สร้างการรับรู้
➢ บริจาครวม 3 รายการ ยอดรวม 50,000 บาทขั้นไป มอบป้ายเงินบริจาคให้ประธานพิธบี นเวที
ขึ้นโลโก้บนเวที /ฉากถ่ายรูปและป้ายไวนิลพื้นที่ชุมชน
➢ บริจาครวม 3 รายการ ยอดรวม 30,000 บาทขึ้นไป ขึ้นโลโก้บนเวที /ฉากถ่ายรูป / และป้ายไวนิลพื้นทีช่ ุมชน

รวมสนับสนุนทุกรายการเป็นจำนวนเงิน...................................................บาท (.........................................................................)

ขั้นตอนการร่วมโครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.

ดำเนินการส่งใบตอบรับมายังมูลนิธิเพือ่ สังคมไทยทาง email : sentangthai@hotmail.com หรือ Lineid ๓๐๓๕๙๖๑
ติดต่อรับแบบฟอร์ม แบบประมวลประวัตผิ ลงาน โดยให้แสกน QE CODE ด้านล่าง หรือ Lineid 3035961
รอรับเอกสารประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ดำเนินการโอนค่าลงทะเบียนสนับสนุนทุกรายการเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๐๖๑-๐-๑๖๗๙๓-๖

• หลักฐานโอนเงินส่งที่เบอร์โทรสาร ๐๒-๓๗๙๔๔๙๘-๙ หรือ email : sentangthai@hotmail.com
หรือ ID line 3035961 หรือแจ้งเจ้าหน้าทีโ่ ทร ๐๒-๓๗๙๔๔๙๐
หรือแจ้ง คุณวรินทร สุธรรมซาว สายด่วน โทร ๐๙๕-๖๑๔๕๔๙๒ ID Line: ๓๐๓๕๙๖๑
๕. เหรัญญิกจะดำเนินการแยกรายการสนับสนุนตามความประสงค์ของผู้ร่วมโครงการฯ
๖. ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของผู้เข้ารับรางวัล
นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................
ตำแหน่ง.......................................................................โทรศัพท์สำนักงาน.......................................................................
มือถือ..............................................................................................Email.......................................................................

ลงชื่อ..................................................................................
(...................................................................................)
ตำแหน่ง.............................................................................
ติดต่อรับแบบประมวลประวัติผลงาน
➢ แสกน QR CODE เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ขอรับแบบประมวลผลงาน
➢ เพิ่มเพื่อนด้วย line id 3035961 ชื่อไลน์ วรินทร

แบบประมวลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565
รางวัล นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี (INNOVATION OF THE YEAR)
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

▪ ชื่อองค์กร.......................................................................................................................................................................................
ผู้ประกอบการ/นักวิจยั ......................................................................นามสกุล..............................................................................
ตำแหน่ง....................................................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................
▪ ชื่อผลงานวิจัยและพัฒนา (สำหรับนักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนา)...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
▪ นวัตกรรมของผลงานวิจัย..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
▪ ชื่อโครงการ/กลยุทธ์การบริหาร (สำหรับผู้ประกอบการเอกชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
▪ นวัตกรรมของการประกอบการ
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
▪ กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม (CSR) ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมรูปภาพพอสังเขป
.......................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความระบุไว้ในใบสมัครนีเ้ ป็นความจริงและข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือกับโครงการ
ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ...........................................................................ผู้ให้รายละเอียด
(..................................................................................................)
ตำแหน่ง......................................................................................
หมายเหตุ

๑. ในการจัดส่งรายละเอียดนวัตกรรมควรให้มีมากกว่า 1 หน้ากระดาษเอ 4 และไม่รวมรูปภาพนวัตกรรม
๒. ให้จัดส่งเอกสารทาง email : sentangthai@hotmail.com หรือ ไลน์ ID 3035961 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

แบบประมวลประวัติและผลงาน ประจำปี 2565
ประเภทรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี นักบริหารดีเด่นแห่งปี บุคคลตัวอย่างแห่งปี และความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นำส่งประวัตแิ ละผลงานเพื่อประเมินเข้ารับรางวัลประเภท (ประเภทบุคคลเลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น)
สตรีตัวอย่างแห่งปี
นักบริหารดีเด่นแห่งปี
บุคคลตัวอย่างแห่งปี
สาขา..........................................................................................................................................

ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

▪ ชื่อเจ้าของผลงาน ..................................................................นามสกุล...........................................................................................
ชื่อองค์กร......................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี/เกิด..............................................สถานที่ทำงาน..........................................................................................................
ตำแหน่ง..........................................................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................................
โทรศัพท์สำนักงาน...................................................................โทรสาร...........................................................................................
▪ ชีวประวัติ ( เรื่องราวเบื้องต้นของการดำเนินชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบัน พอสังเขป)
...........................................................................................................................................................................................................
▪ ประวัติการศึกษา
...........................................................................................................................................................................................................
▪ ประวัติในการทำงาน/รับราชการ
...........................................................................................................................................................................................................
▪ หลักในการทำงาน
...........................................................................................................................................................................................................
▪ ประวัตดิ ีเด่นในการทำงานที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติยศและความภาคภูมใิ จพร้อมรูปภาพผลงานพอสังเขป
...........................................................................................................................................................................................................
▪ กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมรูปภาพผลงานพอสังเขป
...........................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความระบุไว้ในใบสมัครนีเ้ ป็นความจริงและข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือกับโครงการตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้รายละเอียด
(.......................................................................................)
ตำแหน่ง............................................................................
หมายเหตุ ๑. ในการจัดส่งแบบประมวลประวัติผลงานควรให้มมี ากกว่า 1 หน้ากระดาษ เอ 4 และไม่รวมรูปภาพกิจกรรม
๒. ให้จัดส่งเอกสารทาง email : sentangthai@hotmail.com หรือ ไลน์ ID 3035961 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

แบบประมวลผลิตภัณฑ์ดเี ด่น ประจำปี 2565
รางวัล ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี (PRODUCT OF THE YEAR)
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
นำส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประเภท.................……………….………………………………………………………………………………………………………….
▪ ชื่อองค์กร.......................................................................................................................................................................................
ชื่อผู้บริหารองค์กร......................................................................นามสกุล.....................................................................................
ตำแหน่ง....................................................................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................................
▪ ชื่อผลิตภัณฑ์..................................................................................................................................................................................
▪ สรรพคุณผลิตภัณฑ์........................................................................................................................................................................
▪ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น อย., GAP, GMP, HACCP, Q mark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ฮาลาล เป็นต้น
โปรดระบุให้ละเอียด
๑..........................................................................................
๒..........................................................................................
๓..........................................................................................(สามารถเพิ่มช่องลงรายละเอียดได้)
▪ ชื่อบริษัทผู้ผลิต-ผลิตภัณฑ์.............................................................................................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์สำนักงาน.......................................................................โทรสาร......................................................................................
▪ ชื่อบริษัทผู้จำหน่าย-ผลิตภัณฑ์......................................................................................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรสำนักงาน........................................................................โทรสาร...................................................................................
▪ กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม (CSR) ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมรูปภาพพอสังเขป
.......................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความระบุไว้ในใบสมัครนีเ้ ป็นความจริงและข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือกับโครงการ
ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ...........................................................................ผู้ให้รายละเอียด
(..................................................................................................)
ตำแหน่ง......................................................................................
หมายเหตุ

๑. ให้จัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. ให้ลงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม โดยเนื้อหาให้มีมากกว่า 1 หน้ากระดาษ เอ 4 ไม่รวมรูปภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
๓. ให้จัดส่งเอกสารทาง email : sentangthai@hotmail.com
หรือ lineid 3035961 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แบบประมวลประวัติและผลงาน ประจำปี 2565
ประเภทรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศ/ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน (องค์กร)
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
นำส่งประวัติและผลงาน ประเภท

องค์กร
องค์กร

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ (Organization of Excellence)
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ( Best Practice Award)

สาขา..........................................................................................
▪ ชื่อองค์กร..........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์สำนักงาน...................................................................โทรสาร...........................................................................................
▪ ชื่อผู้บริหารองค์กร ..............................................................นามสกุล...........................................................................................
ตำแหน่ง...........................................................................................โทรมือถือ..............................................................................
▪ ความเป็นมาขององค์กร
▪ วิสัยทัศน์ (Vision)
▪ พันธกิจ (Mission)
▪ เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ (Goals)
▪ วัตถุประสงค์ (Objectives)
▪ ประวัตดิ ีเด่น (ผลประกอบการ) ในการทำงานที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจพร้อมรูปภาพผลงานพอสังเขป
...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
▪ กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม (CSR) และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมรูปภาพผลงานพอสังเขป
...........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความระบุไว้ในใบสมัครนีเ้ ป็นความจริงและข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือกับโครงการตลอดจนสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้รายละเอียด
(..................................................................)
ตำแหน่ง........................................................
วันที่..............................................................
หมายเหตุ
๑. ในการจัดส่งแบบประมวลประวัติผลงานองค์กรควรให้มีมากกว่า 1 หน้ากระดาษ เอ 4 และไม่รวมรูปภาพกิจกรรม
๒. ให้จัดส่งเอกสารทาง email : sentangthai@hotmail.com หรือ ไลน์ ID 3035961 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

