ประกาศสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
...............................................................
ด้ว ยส ำนักงำน ป.ป.ช. กำหนดจัดประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกำสจัดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล
(ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๐ พร้อมกันทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ของผู้นำ
กำรเมืองที่ร่วมกับภำคีทุกภำคส่วน มีควำมมุ่งมั่นในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคม
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต มุ่งยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) มีรำยละเอียด ดังนี้
๑. หัวข้อการประกวด
กำรประกวดคำขวัญภำยใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต” โดยในคำขวัญต้องมี
ชื่อจังหวัดสมุทรปรำกำรและมีคำภำษำอังกฤษคู่กัน (ตัวอย่ำง “สมุทรปรำกำรก้ำวไกลไร้ทุจริต เป็นภำรกิจของเรำ
ทุกคน Our mission is to free Samutprakan from corruption”)
๒. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนำ หรือมีที่อยู่ปัจจุบันในจังหวัดสมุทรปรำกำร
- เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน ป.ป.ช. ไม่มีสิทธิ์ส่งเข้ำประกวด
๓. หลักเกณฑ์การประกวด
๑. เนื้อหำตรงตำมหัวข้อที่กำหนด โดยในคำขวัญต้องมีชื่อจังหวัดสมุทรปรำกำร และมีคำภำษำอังกฤษคูก่ ัน
๒. อำจใช้คำพูดอื่นที่สื่อถึงจังหวัดได้ เช่น ใช้คำว่ำ “ปำกน้ำ” แทนสมุทรปรำกำร
๓. ผลงำนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบ
๔. ควรมีจำนวนคำที่กระชับ เข้ำใจง่ำย เนื้อหำโน้มน้ำวใจ ผู้อ่ำนคล้อยตำม
๕. ส่งผลงำนเข้ำประกวดได้คนละไม่เกิน ๑ ชิ้นผลงำน พิมพ์ลงในกระดำษ A4 ใช้ตัวพิมพ์ UPC ขนำด
๑๖ หรือ เขียนลงในกระดำษ A4 ด้วยลำยมือตัวบรรจง โดยระบุชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ที่ชัดเจนและ
ติดต่อได้
๖. ผลงำนที่ได้รับรำงวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงำน ป.ป.ช.
๗. ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดแล้วจะไม่ส่งคืน ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลหรือไม่ก็ตำม
๘. กำรตัด สิน ของคณะอนุก รรมกำรดำเนิน งำนตำมยุท ธศำสตร์ ว่ำ ด้ว ยกำรป้อ งกัน และปรำบปรำม
กำรทุจริตจังหวัดสมุทรปรำกำร ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้
๙. คณะกรรมกำรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รำงวัลใดๆ

/๔. เกณฑ์กำรตัดสิน...

-๒๔. เกณฑ์การตัดสิน
๑. มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อที่กำหนด
๒. จำนวนคำกำชับ เข้ำใจง่ำย เนื้อหำโน้มน้ำวใจ
ผู้อ่ำนคล้อยตำม
๓. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สัมผัสคล้องจอง
รวม

๔๐
๓๐

คะแนน
คะแนน

๓๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๕. เงินรางวัล
รำงวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ๑ รำงวัล ได้รับเงินสด ๑๐,๐๐๐ บำท จำกสำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
สมุทรปรำกำร ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในระดับจังหวัด อำจได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ชนะในระดับประเทศด้วย
๖. วัน เวลา สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้สนใจสำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดได้ที่ สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุ ทรปรำกำร อำคำรศูนย์ควบคุม
ระบบป้องกันน้ำท่วมฯ ซอยวัดด่ำนสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 1027๐
(วงเล็บ มุมซองด้ำนล่ำงว่ำ ส่งผลงำนเข้ำประกวด) โทรสำร. ๐ ๒๑๗๐ ๗๓๙7 หรือ area67_nac@nacc.go.th
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ กรณีส่งทำงไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตรำเป็นสำคัญ
๗. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ
สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปรำกำร จะประกำศผลรำงวัลชนะเลิศในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ทำงเว็บไซต์ www.nacc.go.th/samutprakan และทำง www.facebook.com/nacc.samutprakan
๘. การมอบรางวัลการประกวด
- ผู้ที่ชนะเลิศระดับจังหวัดและมิได้รับกำรคัดเลือกในระดับประเทศ จะเข้ำรับรำงวัลเงินสด ๑๐,๐๐๐ บำท
จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรหรือผู้แทน
- ผู้ ที่ ช นะเลิ ศ ระดั บ จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ ช นะในระดั บ ประเทศด้ ว ย จะเข้ ำ รั บ รำงวั ล จำก
นำยกรัฐมนตรีในงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ

๑. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดเป็นสมบัติของสำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อกำรเผยแพร่ต่อไป
๒. ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดต้องเป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเอง กำหตรวจสอบพบว่ำผลงำน
ดังกล่ำวลอกหรือเลียนแบบมำจำกผู้อื่น คณะกรรมกำรขอเรียกคืนเงินรำงวัลและเกียรติบัตร
................................................................

ใบสมัคร
การประกวดคาขวัญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
๑. ข้อมูลผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด
ชื่อ
อำยุ
ปี
อำชีพ
ที่อยู่

สกุล

หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
E-mail
๒. ข้อควำมคำขวัญที่ส่งเข้ำประกวด จำนวน ๑ ผลงำน จำนวนไม่เกิน

คำ (กรณีลำยมือเขียนตัวบรรจง)

ลงชื่อ
(

)
ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวด

หมายเหตุ ๑. ส่งผลงำนเข้ำประกวดได้ที่สำนักงำน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปรำกำร อำคำรศูนย์ควบคุมระบบ
ป้องกันน้ำท่วมฯ ซอยวัดด่ำนสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 1027๐
(วงเล็บมุมซองด้ำนล่ำงว่ำ ส่งผลงำนเข้ำประกวด) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โทรสำร. ๐ ๒๑๗๐ ๗๓๙7
หรือ area67_nac@nacc.go.th กรณีส่งทำงไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตรำเป็นสำคัญ
๒. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นำงสำวกำนดำ บัวแย้ม เจ้ำพนั กงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร
โทร. ๐ ๒๑๗๐ ๗๓๙๖ ต่อ ๑๑๓ โทรสำร. ๐ ๒๑๗๐ ๗๒๙๗

