โครงการประกวดมิ วสิ ควิ ดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริ ต' ประจําปี ๒๕๖๑

หลักการ และเหตุผล
มูลนิธติ ่อต้านการทุจริต จัดโครงการประกวดมิวสิควิดโี อ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ด้วยการสนับสนุ น
จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์, ทรู คอร์ปอเรชัน,
่ เป็ นโครงการประกวดมิวสิควิดโี อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
เพื่อเปิดโอกาสให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัวไปผลิ
่
ตผลงานมิวสิควิดโี อ จากบทเพลง
'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจําปี ๒๕๖๐ ส่งเข้าประกวด โดยเปิดรับผลงานตัง้ แต่บดั นี้จนถึงวันศุกร์ท่ี ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๑ ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงิน
รางวัลรวมกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ทัง้ ๑๐ เพลง ให้เป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายไปยังนักเรียน
นิสติ นักศึกษา และประชาชนทัวไป
่ โดยผ่านการผลิตและสร้างสรรค์มวิ สิควิดโี อ
๒. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชน หันมาตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์
รัปชัน ผ่านกระบวนการผลิตผลงานมิวสิควิดโี อ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต'
๓. เพื่อเผยแพร่บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' โดยใช้มวิ สิควิดโี อ ทีไ่ ด้จากการประกวดไปสู่
สาธารณชนทัง้ ในสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรณรงค์สร้างสังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการ
ทุจริตคอร์รปั ชันต่
่ อไปในอนาคต
จัดโครงการโดย
มูลนิธติ ่อต้านการทุจริต
ดําเนิ นโครงการโดย
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ทรู คอร์ปอเรชัน่
สนับสนุนโครงการโดย
พีทที ี โกลบอลเคมีคอล
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ร่วมสนับสนุนโครงการโดย
สมาคมผูก้ ํากับภาพยนตร์ไทย
อุทยานการเรียนรู้ TK Park
คุณสมบัติผเ้ ู ข้าประกวด
สมัครคนเดียวหรือเป็ นทีมก็ได้ โดยสมาชิกในทีมต้องไม่เกิน ๓ คน แบ่งเป็ น ๒ ประเภทคือ
๑. ประเภทนักเรียน นิสติ นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี)
๒. ประเภทบุคคลทัวไป
่
- ผูส้ มัครต้องเลือกประกวดในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านัน้
- ผูส้ มัครในประเภทนักเรียน นิสติ นักศึกษา จะต้องอยูใ่ นสถาบันการศึกษาเดียวกัน
และมีอาจารย์ทป่ี รึกษารับรอง โดยอาจารย์ทป่ี รึกษาสามารถเป็ นทีป่ รึกษาได้มากกว่า ๑ ทีม
- ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกได้เพียง ๑ ทีมเท่านัน้
- ส่งผลงานได้ไม่จาํ กัดจํานวน
เพลงที่ใช้ในการประกวดฯ
ผลงานมิวสิควิดโี อทีส่ ่งเข้าประกวดต้องใช้บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจําปี ๒๕๖๐ เท่านัน้
ผูเ้ ข้าประกวดจะเลือกใช้เพลงใดก็ได้จาก ๑๐ เพลงทีก่ ําหนดให้ดงั นี้...
๑. เพลงเด็กไทยโตไปไม่โกง
๓:๐๗ นาที ๖.เพลงช่อสะอาด..ต้านทุจริต ๓:๔๙ นาที
๒. เพลงคนไทยหัวใจไม่โกง
๒:๕๐ นาที ๗.เพลงทุจริตอย่าติดว้าว
๓:๕๘ นาที
๓. เพลงฉันจะไม่ทน
๔:๓๓ นาที ๘.เพลงต้นกล้าความดี
๔:๔๐ นาที
๔. เพลงสาบานกับฟ้า สัญญากับใจ
๔:๐๒ นาที ๙.เพลงกาล...โกง
๓:๐๙ นาที
๕. เพลงปลวก
๓:๕๐ นาที ๑๐.เพลงใจสะอาด
๓:๔๙ นาที
หลักเกณฑ์ประกวด
๑. คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาจากมิวสิควิดโี อทีใ่ ช้บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ทีม่ คี วามยาว
ไม่เกิน ๕ นาที (โดยผูส้ มัครไม่ตอ้ งใส่ End Credit ปิดท้ายเพลง)
๒. บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ทีใ่ ช้ในมิวสิควิดโี อจะต้องไม่ดดั แปลงคําร้อง และทํานองเพลง
แต่สามารถหยุดเพลง เพิม่ ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ หรือละครสอดแทรกลงไปในมิวสิควิดโี อได้
๓. ผลงานทีส่ ่งประกวด ฯ จะต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผูอ้ ่นื ไม่นําภาพและเสียง
จากแหล่งต่างๆ มาใช้โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต ไม่เคยผ่านการประกวด ฯ และไม่เคยเผยแพร่ส่สู าธารณะจากที่
ใดมาก่อน หากคณะกรรมการจัดประกวดพบว่าทําผิดกติกา ให้ถอื ว่าเป็ นโมฆะ และจะตัดสิทธิ ์ออกจากการ
ประกวด ฯ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๔. กรณีนําภาพและเสียงประกอบหรือคลิปวิดโี อของผูอ้ ่นื มาใช้ในมิวสิควิดโี อ ต้องขออนุ ญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ ์ให้ถูกต้อง

๕. ในกรณีทต่ี รวจสอบพบการกระทําความผิดใดๆ ทีเ่ ข้าข่ายทุจริตหรือผิดเงือ่ นไขการประกวดฯ
คณะกรรมการจัดประกวดจะไม่มสี ่วนร่วมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ผูส้ มัครทีท่ าํ ผิดกติกาและผิดกฎหมาย
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทําอันผิดกฎหมายทัง้ หมด
๖. ส่งผลงานในรูปแบบ File .MP4 ความละเอียด HD1080P (1920X1080)
๗. ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องเก็บไฟล์ตน้ ฉบับทีใ่ ช้ผลิตมิวสิควิดโี อ ไว้พสิ จู น์กรณีเกิดการประท้วง
หลังจากทีไ่ ด้รบั รางวัล
๘. ผลงานทีผ่ ่านเข้ารอบ ๒๐ ผลงานสุดท้าย ถือเป็ นลิขสิทธิ ์ของมูลนิธติ ่อต้านการทุจริต ซึง่
คณะกรรมการจัดประกวดสามารถนําผลงานไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดัดแปลงหรือทําซํ้าได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย
๙. การส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่ายอมรับกติกาและวิธกี ารดําเนินการของคณะกรรมการจัด
ประกวดซึง่ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
การส่งผลงาน
ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณียท์ ่ี
โครงการประกวดมิวสิ ควิ ดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริ ต'
ฝ่ ายกิ จกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชัน่ ชัน้ ๒๕
เลขที่ ๑๘ อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิ เษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
หรือส่งทาง E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com โดยฝากลิงค์ดาวน์โหลดได้ท่ี googledrive,
WeTransfer หรือเว็บไซด์ทร่ี บั ฝากไฟล์รายอื่นๆ
เอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ผลงานมิวสิควิดโี อ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ในรูปแบบ File.MP4 ความละเอียด HD1080P
(1920X1080) ความยาวไม่เกิน ๕ นาที
๒. เอกสารประกอบการประกวด
- ใบสมัคร พร้อมลายเซ็นต์ผเู้ ข้าประกวด
- สําเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
หรือ สําเนาบัตรนักเรียน นิสติ นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์รบั รองสําเนาถูกต้อง
ดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่
Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต
www.acf.or.th, www.trueplookpanya.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ ๐๒ – ๘๕๘ – ๖๔๗๑ (๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)

ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรอบต่างๆ
การเปิ ดรับผลงาน
รับสมัครตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีท่ี ๗ มิถุนายน – วันศุกร์ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
การปิ ดรับผลงาน
ปิดรับผลงานในวันศุกร์ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สําหรับผลงานทีส่ ่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาจาก
วันทีป่ ระทับตราไปรษณียากรเป็ นหลัก
การคัดเลือกรอบแรก
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ะพิจารณาคัดเลือกผลงานทัง้ หมดทีส่ ่งภายในเวลาทีก่ ําหนดให้เหลือ
เพียง ๖๐ ผลงาน แบ่งเป็ นประเภทนักเรียน นิสติ นักศึกษา จํานวน ๓๐ ผลงาน และ ประเภทประชาชน
ทัวไป
่ จํานวน ๓๐ ผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
- มิวสิควิดโี อ ต้องมีเนื้อหาที่ สร้างสรรค์ เหมาะสมและสอดคล้องกับบทเพลง' ช่อสะอาดต้านทุจริต '
ทีเ่ ลือกมาผลิตเป็ นมิวสิควิดโี อ
- เนื้อหาของมิวสิควิดโี อจะต้องรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
- ความเข้าถึงบทบาทของนักแสดงในมิวสิควิดโี อ
- ภาพ เสียง และเนื้อหาทีป่ รากฎมิวสิควิดโี อ ต้องไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีงาม และไม่สร้างความเสื่อมเสีย
ต่อบุคคล ต่อสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ
- เป็ นผลงานทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น เป็ นผลงานทีท่ าํ ขึน้ ใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใคร
ผลการประกวดรอบแรก จะประกาศในวันจันทร์ท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทาง Facebook Fanpage
ช่อสะอาดต้านทุจริต,www.acf.or.th และwww.trueplookpanya.com
**ทีมทีผ่ ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รบั เกียรติบตั รจากมูลนิธติ ่อต้านการทุจริต
การคัดเลือกรอบสอง
นําผลงานจากรอบแรก (๖๐ ผลงาน) มาคัดเลือกให้เหลือ ๒๐ ผลงาน (ประเภทละ ๑๐ ผลงาน)
โดยคณะกรรมการจากมูลนิธติ ่อต้านการทุจริต , สมาคมผูก้ ํากับภาพยนตร์ไทย และองค์กรผูร้ ว่ มจัดเป็ นผู้
พิจารณา โดยประกาศผลผูเ้ ข้ารอบรองชนะเลิศ ๒๐ ผลงาน ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้าน
ทุจริต www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com ในวันศุกร์ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
กิ จกรรม Workshop
จัดพิธมี อบเกียรติบตั ร พร้อมมอบเงินรางวัลผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๑ ให้กบั ผูเ้ ข้ารอบทัง้ ๒๐ ผลงาน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เรียนรูก้ ระบวนการผลิตมิวสิควิด ี
โอ พร้อมรับฟงั การเสวนาเกีย่ วกับแนวทางในการผลิตผลงาน และแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทํางานกับ
ผูก้ ํากับภาพยนตร์มอื อาชีพ ก่อนเข้ารับฟงั คําแนะนําเกีย่ วกับการปรับปรุงผลงานให้เฉียบคมยิง่ ขึน้ อย่าง

ใกล้ชดิ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับแก้มวิ สิควิดโี อครัง้ สุดท้าย ก่อนส่งกลับมาให้กบั คณะกรรมการ ฯ
ภายในวันจันทร์ท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเข้าประกวดในรอบรองชนะเลิศต่อไป
การประกวดรอบรองชนะเลิ ศ
ผลงานมิวสิควิดโี อ ทัง้ ๒๐ ผลงาน จะถูกคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ผลงาน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ได้แก่ประเภทนักเรียน นิสติ นักศึกษาจํานวน ๕ ผลงาน และประชาชนทัวไป
่ ๕ ผลงาน โดยการพิจารณา
จากคณะกรรมการจากมูลนิธติ ่อต้านการทุจริต , สมาคมผูก้ ํากับภาพยนตร์ไทย และองค์กรผูร้ ว่ มจัด
โดยจะประกาศผลผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต
www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com ในวันศุกร์ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
การเผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์
คณะกรรมการจะนําผลงานทีเ่ ข้ารอบชิงชนะเลิศทัง้ ๑๐ ผลงาน ไปเผยแพร่บน Facebook
Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถ้าผลงานใดทีม่ ยี อด Like, Wow,
Love มากทีส่ ุด รวมกับผลโหวตจากผูเ้ ข้าชมในงานประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะได้รบั รางวัลป๊อปปูล่าโหวต
๓๐,๐๐๐ บาท โดยจะมอบรางวัลในงานประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การประกวดรอบชิ งชนะเลิ ศ
กําหนดจัดขึน้ ในวันศุกร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องออดิทอเรีย่ ม ชัน้ ๕ หอศิลปและ
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยได้รบั เกียรติจาก
ผูบ้ ริหารจากองค์กรผูร้ ว่ มจัด และผูท้ รงคุณวุฒใิ นวงการวิชาชีพ ประกอบด้วย ผูก้ ํากับภาพยนตร์และมิวสิควิ
ดีโอ ผูก้ ํากับภาพ ผูก้ ํากับศิลป์ ร่วมถึงผูท้ รงคุณวุฒทิ างวิชาการ และสื่อมวลชนมาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตัดสิน
รางวัล
ประเภทนักเรียน นิ สิต นักศึกษา
- รางวัลที่ ๑ ถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี, เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๗๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒ รางวัล)
รางวัลสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
- รางวัลที่ ๑ เกียรติบตั ร พร้อมด้วยเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒ เกียรติบตั ร พร้อมด้วยเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓ เกียรติบตั ร พร้อมด้วยเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย เกียรติบตั ร พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท (๒ รางวัล)

ประเภทประชาชนทัวไป
่
- รางวัลที่ ๑ ถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี, เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓ ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบตั ร และเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒ รางวัล)
รางวัลป๊ อปปูล่าโหวต เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
(นับจากยอด Like, Wow, Love มากทีส่ ุดทีป่ รากฎบน Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต ตัง้ แต่
วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และรวมกับคะแนนโหวตจากผูเ้ ข้าชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ )

กําหนดการจัดโครงการประกวดมิวสิควิดโี อเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ๒๕๖๑
๑. เปิดตัวโครงการวันพฤหัสบดีท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. เปิดรับผลงานเพลงตัง้ แต่มถิ ุนายน – วันศุกร์ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓. คัดเลือกรอบแรกระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
๔. ประกาศผลรอบแรก (๖๐ ผลงาน) วันจันทร์ท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทางFacebook Fanpage
ช่อสะอาดต้านทุจริต, www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com
๕.คัดเลือกผลงานรอบที่ ๒ ในวันศุกร์ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
และประกาศผลผูเ้ ข้ารอบรองชนะเลิศ ๒๐ ผลงาน ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต
www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com
๖. นัดหมายผูผ้ ่านเข้ารอบ ๒๐ ทีม ร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อพบโค้ชและฟงั คอมเม้นต์
ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗. ส่งผลงานทีป่ รับแก้ใหม่ในวันจันทร์ท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๘. คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ ในวันศุกร์ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
และประกาศผลผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ ผลงานสุดท้าย ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต
www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com
๙. ประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธมี อบรางวัล วันศุกร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องออดิทอเรีย่ ม
ชัน้ ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามหนึ่ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

