รายละเอียดการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”
***********************
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรกรมการพัฒนา
ชุมชน และประชาชนทั่วไป ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” โดยมีเนื้อหา
เชิง สร้ างสรรค์เกี่ย วกั บ โครงการ กิจกรรม ภารกิ จ ผลิตภัณฑ์ และผลงานของกรมการพัฒ นาชุมชน อาทิ
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, โครงการ
สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน, ความสาเร็จในการน้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน, โครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP), โครงการชุมชน
ท่อ งเที่ ยว OTOP นวั ตวิ ถี เป็น ต้ น โดยระบุ สถานที่ ซึ ่ง ปรากฏในคลิ ปวิ ดี โออย่ างชัด เจน เพื ่ อส่ง เสริม การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทุก
ชุ ม ชนทั ่ วประเทศให้ เ ป็ นที ่ แพร่ ห ลาย และสนั บ สนุ นให้ ประชาชนร่ วมกั นประชาสั ม พั น ธ์ เรื ่ องราวของดี
ในชุมชนของตนเอง
1. รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด
1.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดท าคลิ ปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับแนวคิด
“Check-in ที่ น ี่ ของดี พช.” ความยาว 1-3 นาที ไม่ จ ากั ด ความคิ ดสร้า งสรรค์ แ ละรูป แบบ
การนาเสนอ โดยต้องมีรายละเอียดสาคัญปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโออย่างน้อยได้แก่ ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน
ตาบล อาเภอ และจังหวัด
1.2 ผู้ส่งผลงานต้อง “ตั้งชื่อผลงาน” ที่ส่งเข้าประกวดอย่างสร้างสรรค์ ระบุ ชื่อ - นามสกุล จริง และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หากเป็นบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องระบุสังกัด
ปัจจุบันในวันที่ส่งผลงานมาพร้อมกันด้วย
1.3 ผู ้ ส ่ ง ผลงานเข้ า ประกวดสามารถส่ ง คลิ ป วิ ด ี โ อได้ เ พี ย งประเภทใดประเภทหนึ ่ ง เท่ า นั ้ น
ประเภทนั ก เรี ย น นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษา หรื อ ประเภทประชาชนทั ่ ว ไป หรื อ ประเภทบุ ค ลากร
กรมการพัฒนาชุมชน
1.4 ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจ เชิญ
ผู ้ ส ่ ง ผลงานเข้ า ชี ้ แ จง และในกรณี ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล จะต้ อ งแสดงส าเนาบั ต รประชาชน หรื อ
บัตรประจ าตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้ง นี้หากผู้ส่ง ผลงานไม่แจ้ง
ชื่อ - สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
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1.5 ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานและได้รับรางวัลไม่ได้เป็นผู้ถือสัญชาติไทย จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานบัตร
ประจาตัว และเอกสารหลักฐานที่ออกโดยทางราชการว่าได้รับอนุญาตให้พานักในประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
1.6 ผู้ส่งผลงานสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น ในกรณีที่เป็นผลงานซึ่งจัดทาโดยหมู่
คณะจะต้องระบุชื่อตัวแทนผู้ส่งผลงานเพียง 1 คน เท่านั้น
1.7 คลิ ปวิ ดี โ อที ่ ส่ ง เข้ าประกวดต้ อ งเป็น ผลงานสร้ างสรรค์ ขึ ้ นใหม่ ไม่ เ คยเผยแพร่ ใ นที ่ส าธารณะ
การนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
1.8 สามารถถ่ายทาได้โดยไม่จ ากัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ
และไม่จากัดเทคนิคการถ่ายทา
1.9 ผู ้ ส ่ ง ผลงานจะต้ อ งอั พ โหลดคลิ ป วิ ด ี โ อ ผ่ า น Youtube และ คั ด ลอก URL ส่ ง ไปที ่ อ ี เ มล
cddpr.contest@gmail.com พร้อ มระบุช ื ่อ ผลงาน และชื่ อ -สกุ ล รายละเอี ยดในการติ ดต่ อ
มาพร้อมกันด้วย โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2563
1.10 คณะกรรมการจะคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก
จะ
ได้ ร ั บ การเผยแพร่ ใ น Youtube ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน และน า Link ไปเผยแพร่
ใน Fanpage กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน www.facebook.com/prcdd เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ ข้ า ชมทั ่ ว ไป
ร่ ว มกด Like และ Share ให้ ค ะแนน คณะกรรมการจะแจ้ ง ให้ ผ ู ้ ส ่ ง ผลงานที ่ เ ข้ า รอบลบ Link
คลิปวิดีโอเดิมใน Youtube ออก เพื่อป้องกันการซ้าซ้อนของผลงานและการให้คะแนน
1.11 ผู้ชมทั่วไปสามารถร่วมกด Like และ Share ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2563 ผลงานที่มี
จ านวนจ านวนยอด Like และ Share รวมกั น สู ง สุ ด ผ่ า น Fanpage กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
www.facebook.com/prcdd จะได้รับรางวัล Popular Vote ประเภทละ 1 รางวัล
1.12 คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้รับอนุญ าตให้ใช้สิทธิ์น าไปท าซ ้า
ดั ด แปลง เผยแพร่ เ พื ่อ ประชาสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ไ ม่ ใ ช่ เ ชิง พาณิ ชย์ ทั ้ง ช่ อ งทางออนไลน์ แ ละออฟไลน์
โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
1.13 รู ปแบบที ่น าเสนอจะต้ องมี ความเหมาะสม ไม่ สื ่อ ไปในทางลามกอนาจาร หมิ่ นประมาทผู้ อื ่ น
สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
1.14 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่
ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทาความผิด ตาม
พรบ.คอมพิวเตอร์ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการดาเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้
ส่งผลงานเข้าประกวด กรมการพัฒนาชุมชน และผู้ด าเนินการจัดประกวด
ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
1.15 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียก
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1.16

1.17
1.18
1.19

ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และกรมการพัฒนาชุมชนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและ
ดาเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้ อนึ่ง หากมีการตรวจสอบพบการท าผิดกติ กาหรือละเมิด
ลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กรมการพัฒนาชุมชนจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ประเภทนั ก เรี ย น นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษา และ ประเภทประชาชนทั ่ ว ไป บุ ค คลที ่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมประกวด ครอบครัวของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ไม่มีสิทธิ์
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศผลการตัดสินผ่าน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน www.facebook.com/prcdd
ผู้ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% เพื่อนาส่งกรมสรรพากร ตามประมวลกฎหมาย
รัษฎากร
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

2. ประเภทและรางวัลในการประกวด
2.1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
2.1.1 รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.1.4 รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 10 รางวัล
2.1.5 รางวัล Popular Vote
กล้อง GoPro โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.2 ประเภทประชาชนทั่วไป
2.2.1 รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
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เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.2.4 รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 10 รางวัล
2.2.5 รางวัล Popular Vote
กล้อง GoPro โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.3 ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
2.3.1 รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
2.3.4 รางวัลชมเชย
เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 10 รางวัล
2.3.5 รางวัล Popular Vote
กล้อง GoPro โล่รางวัลและเกียรติบัตร จานวน 1 รางวัล
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สานักเลขานุการกรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ 097 224 9933 (สอบถามการประกวดคลิปวิดีโอ)
หรืออีเมล cddpr.contest@gmail.com
*****************************

4

The CDD Video Awards:
“Check-in, Shoot, and Share CDD’s Great Happenings”
***********************
The Community Development Department (CDD), Ministry of Interior, invites students
from all levels, CDD staff members and everyone (both Thai and non-Thai) to submit a video
to win the CDD Video Awards: “Check-in, Shoot, and Share CDD’s Great Happenings”. The video
must present creative contents related to CDD’s projects, activities, missions, products and
impacts. Samples of CDD’s great happenings are Khok-Nhong-Na project, the inheritance and
conservation of Thai fabric project, 90-day quick win for back-yard vegetable gardening campaign
under the royal guidance of Her Royal Highness Princess Somdech Phra Debaratanarajasuda
Chao Fa Maha Chakri Sirindhorn Rathasimagunakornpiyajat Sayamboromrajakumari, One
Tambon One Product (OTOP), OTOP Nawatwithi community tourism project, etc. In the video,
applicants must choose to present the specific community or location where CDD’s successful
or inspiring stories could be told in order to promote CDD’s works and encourage people in the
communities and across Thailand.
1. Application Qualifications
1.1 All applicants must create a video based on the concept “Check-in, Shoot, and
Share CDD’s Great Happenings” The video should be 1-3 minutes long with any
kind of creativity. The contents of video must include at least the name of the
community/village, sub-district, district and province.
1.2 All applicants must “name their video” creatively. An applicant’s details including
name, last name and valid phone number must be provided. For a CDD’s staff
member, an affiliation must be identified.
1.3 One applicant is allowed to submit only one application and by choosing into one
of three categories: students, adults/general public or CDD staff members.
1.4 All applicants are not allowed to use other person’s name to submit a video.
The committee reserve the rights to request additional documents as necessary.
Awarded applicants will be required to present their ID card or other cards issued
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1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

by a government office for verification. An application without the full name,
address and phone number may not be withdrawn.
For non-Thai applicants, he/she must present a passport, along with the residency
document issued by Royal Thai Government to verify the legal residency in
Thailand.
One applicant is allowed to submit only one video. Applicants may work together
in teams but only the contact details of one representative can be submitted.
Applicants must submit an original video which the conten in the video is never
uploaded or presented anywhere else or awarded from another contest.
There is no limit of video filming devices and presentation formats. Cell phones,
cameras, digital video cameras, etc. can be used to create a video clip.
All applicants must upload a video on Youtube and then, submit the URL along
with the name of the video, the applicant’s name and contact to
cddpr.contest@gmail.com from June 25 – July 25, 2020.
If chosen as a finalist, the video will be uploaded on CDD’s Youtube channel. The
link of the video will also be available on CDD’s Fanpage at
www. facebook. com/ prcdd so that audiences shall like, and share the video in
order to vote. The awards committee will inform the applicant to remove the
original link of videos on Youtube in order to prevent redundancy.
The audiences can like and share the selected videos from August 11-25, 2020.
The videos that get the most likes and shares on CDD’s Fanpage at
www. facebook. com/ prcdd will win the popular vote (one award per each
category).
By submitting a video to this contest, the applicant agrees to grant CDD the right
to use, copy, modify, edit and display the videos in any non-commercial media
including online and offline without further compensation and consents to the
applicants.
No offensive or sensitive content is allowed and tolerated. The content must not
advocate sexual exploitation, support defamation actions that may not comply
with laws or morals which may cause conflicts in the society.
No illegal or non-copyrighted materials (content, images, audios, etc.) shall be used
for creating the videos. Applicants must comply with intellectual property rights
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1.15

1.16
1.17
1.18
1.19

rules and the computer crimes act in Thailand or wherever it is available. CDD and
the awards committees are not involved in any violations of the laws caused by
applicants.
Non-compliance with the contest’s terms and conditions or any lies will result in
disqualification. CDD has the full legal right to ask for compensation and sue the
applicants. After the award judgement, the award committees also reserve a right
to cancel, suspend or revoke the award prizes back to CDD from the winners and
finalists if found against the law or regulations.
Anyone can enter the competition under the students and adults/general public
categories. However, family members of CDD’s staff are not allowed to apply.
The awards result will be announced on CDD’s Fanpage at www.facebook.com/prcdd.
CDD will deduct 5% for a current tax payment from the award prize money
recipients due to Thai revenue statutes.
The decision from the award committee is final and cannot be appealed.

2. Award categories and prizes
2.1 Students
2.1.1 Winner (1 recipient)
Prize money 50,000 baht, a trophy and a certificate
2.1.2 First Runner-up (1 recipient)
Prize money 30,000 baht, a trophy and a certificate
2.1.3 Second Runner-up (1 recipient)
Prize money 20,000 baht, a trophy and a certificate
2.1.4 Honorable Award (10 recipients)
Prize money 10,000 baht, a trophy and a certificate
2.1.5 Popular Vote Award (1 recipient)
A GoPro camera, a trophy and a certificate
2.2 Adults/ General Public
2.2.1 Winner (1 recipient)
Prize money 50,000 baht, a trophy and a certificate
7

2.2.2 First Runner-up (1 recipient)
Prize money 30,000 baht, a trophy and a certificate
2.2.3 Second Runner-up (1 recipient)
Prize money 20,000 baht, a trophy and a certificate
2.2.4 Honorable Award (10 recipients)
Prize money 10,000 baht, a trophy and a certificate
2.2.5 Popular Vote Award (1 recipient)
A GoPro camera, a trophy and a certificate
2.3 Staff Members of CDD
2.3.1 Winner (1 recipient)
Prize money 50,000 baht, a trophy and a certificate
2.3.2 First Runner-up (1 recipient)
Prize money 30,000 baht, a trophy and a certificate
2.3.3 Second Runner-up (1 recipient)
Prize money 20,000 baht, a trophy and a certificate
2.3.4 Honorable Award (10 recipients)
Prize money 10,000 baht, a trophy and a certificate
2.3.5 Popular Vote Award (1 recipient)
A GoPro camera, a trophy and a certificate
3. For more details, please contact:
Secretary Office, Community Development Department, Ministry of Interior
Tel. 097 224 9933 (please refer to the CDD Video Awards)
Email. cddpr.contest@gmail.com
*****************************
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