กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ ๑๒ โดยการประกวดและจัดแสดงภาพวาด

หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ภายใต้โครงการประชุมประจาปี ๒๕๕๙
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
*****************************************
๑. หลักการและเหตุผล
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จะสิ้ น สุดลง
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
จึงได้เริ่มกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขึ้น
ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ๒๕๕๘ โดยเน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคส่ ว นต่ า งๆ ของสั ง คมในทุ ก ขั้ น ตอน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ ความเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้ สศช. อยู่ระหว่างการจัดทาร่างรายละเอียดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
และจะน าเสนอต่ อสาธารณชนในการประชุ มประจ าปี ๒๕๕๙ ของ สศช. ซึ่ งก าหนดจั ดในหั วข้ อเรื่ อง
“ร่ างแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” วั น ที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อนาข้อคิดเห็นที่ได้ไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้แนวทางการพัฒนาประเทศสามารถถ่ายทอดไปสู่ ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
อย่ า งแพร่ ห ลาย โดยเฉพาะเด็ ก ๆ ที่ จ ะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศต่ อ ไป
ในอนาคต สศช. จึงมีความประสงค์จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ขึ้น เพื่อให้
กลุ่มเด็กได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและแนวความคิดผ่านภาพวาดที่สื่อความหมายถึงประเทศ
ไทยในอนาคตให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ
สาหรับการประชุมประจาปีนี้ สศช. ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี ๒๕๕๙ นับเป็นครั้งที่ ๑๕
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายพัฒนาประเทศต่อไป รวมทั้งเพื่อรายงานผลการ
พัฒนาประเทศแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ในทุกภาคส่วนของสังคมไทยรวมประมาณ
๓,๐๐๐ คน อาทิ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ องค์กรพัฒนา
เอกชน นักวิชาการ ผู้นาชุมชน ผู้แทนภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษาและนักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองต่ออนาคตของประเทศไทยผ่านภาพวาด

๒
๒.๒ เพื่อนาภาพที่ชนะการประกวดและภาพที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด
ในการประชุม ประจาปี ๒๕๕๙ ของ สศช. และที่สานักงานฯ ตลอดจนนาภาพวาดที่ชนะ
การประกวดไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต่อไป
๒.๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๓. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔. ผู้ดาเนินโครงการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕. กิจกรรมที่จะดาเนินการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ การจัดประกวดภาพวาด เชิญ ชวนให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม
การประกวดภาพวาด โดยขอความร่วมมื อ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ ค วามอนุ เคราะห์
ประชาสัมพันธ์ ชักชวน และสนับสนุนให้นั กเรียนส่งภาพเข้าร่วมประกวดตามหลักเกณฑ์
พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ
กิจกรรมที่ ๒ การจั ด แสดงนิ ท รรศการภาพวาด โดยน าภาพที่ ได้ รับ รางวั ล รวมถึ งภาพที่ คั ด เลื อ ก
มาจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดในงานประชุมประจาปี ๒๕๕๙ ของ สศช. โดยผู้ ที่ชนะ
การประกวดจะได้ น าเสนอผลงานที่ ได้ รับ รางวัล และรับ รางวัล จาก พลเอก ประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเมื่อเสร็จสิ้นการแสดงในงานประชุมประจาปีดังกล่าวแล้ว
จะนาภาพต่างๆ มาจัดแสดงต่อ ณ สศช. บริเวณห้องโถง อาคาร ๑ ชั้นล่าง
๖. แนวทางการจัดประกวดภาพวาด มีหลักเกณฑ์และกติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย
๖.๑ คุณสมบัติผู้ประกวด
การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
(๑) นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั่วประเทศ
(๒) นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั่วประเทศ
๖.๒ กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด
(๑) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน ๑ ผลงาน ประกอบด้วย
 ภาพวาด ที่วาดลงบนกระดาษขนาด ๑๕ X ๒๒ นิ้ว ไม่รวมกรอบ ทั้งนี้ไม่จากัด
อุปกรณ์และเทคนิคการสร้างสรรค์
 แบบฟอร์มใบสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลได้แก่
o ชื่อ-นามสกุ ลผู้มั คร/ อายุ / วัน-เดื อน-ปี เกิด/เพศ/สถานศึ กษา/ชั้นปี ที่ /ที่ อยู่
ปั จจุ บั น/หมายเลขโทรศั พท์ หรื ออี เมล์ (ถ้ ามี ) /ชื่ อ -นามสกุ ล ผู้ ป กครอง
หรือผู้ ดูแล หรือ อาจารย์ และหมายเลขโทรศัพ ท์ /ลายเซ็ น ของผู้สมั คร
ผู้ปกครองหรืออาจารย์ และผู้อานวยการสถานศึกษา

๓
o ชื่อผลงานและข้อความบรรยายความหมายของภาพ โดยเขียนด้วยลายมือ
ลงในแบบฟอร์มใบสมัครเท่านั้น ขนาดความยาวไม่เกิน ตามที่กาหนด
ในแบบฟอร์ม
 หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วยข้อมูลได้แก่
o สาเนาสูติบัตร หรือสาเนาบัตรประชาชน
o สาเนาบัตรนักเรียน หรือสาเนาหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
o ใบสมัคร
(๒) ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ ด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก
ทาซ้า หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือจัด
แสดงต่อสาธารณชนที่ใดมาก่อน หากปรากฏภายหลังว่าผลงานที่คณะกรรมการตัดสิน
ให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล เป็ น การคั ด ลอก ท าซ้ า หรื อ ลอกเลี ย นแบบงานของบุ ค คลอื่ น
คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้นๆ
(๓) ผลงานที่ ส่ งเข้ า ประกวด ต้ อ งมี ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น หรื อ ครู ที่ ส อนในโรงเรี ย นที่
ผู้ ส่ งภาพเข้ า ประกวดสั งกั ด ลงนามรั บ รอง หรื อ กรณี ที่ เรี ย นโดยไม่ ได้ อ ยู่ ใ สถาบั น
การศึกษาให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลลงนามรับรอง
(๔) ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็น กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ สศช. จะไม่มีการ
ส่งผลงานคืนหลังสิ้นสุดการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสินผลงาน ผู้จัดการ
ประกวดมี สิ ท ธิ์คั ด เลื อ กน าไปแสดงที่ ต่ างๆ สามารถพิ ม พ์ เผยแพร่ ในหนั งสื อ และ
สื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
(๕) การส่ งผลงานเข้ าประกวดส่ งด้ วยตนเองได้ ที่ สศช. หรื อส่ งทางไปรณี ย์ ไปที่ กลุ่ มงาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ เปิดรับผลงานตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ผู้ที่ส่งทางไปรณีย์ให้ดูวันที่ของการประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสาคัญ)
(๖) ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ที่ www.nesdb.go.th หรือสอบถามข้อมู ลเพิ่ มเติม ได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพั น ธ์
โทร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๔๗, ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๒๑๐๓ – ๙
(๗) สมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ สศช. หรือสมาชิกในครอบครัว ของบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน
(๑) การสื่อความหมาย “ประเทศไทยในฝัน”
(๒) ความสวยงามทางศิลปะ
(๓) ความยาก-ง่าย เทคนิคในการวาดภาพ
(๔) ปฏิบัติตามกติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด
(๕)

คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

๔
๖.๔ รางวัลการประกวด การรับรางวัล และการเผยแพร่ภาพ
(๑) เงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่เด็กทีช่ นะการประกวดภาพวาด รวม ๑๐ รางวัล ดังนี้
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ป.๓) จานวน ๕ รางวัล ได้แก่
รางวัลที่ ๑ จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลที่ ๒ จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลที่ ๓ จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) จานวน ๕ รางวัล ได้แก่
รางวัลที่ ๑ จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลที่ ๒ จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลที่ ๓ จานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สศช.
(๒) โล่มอบแก่สถานศึกษาของนักเรียนที่ชนะการประกวด รางวัลที่ ๑, ๒, และ ๓ และ
รางวัลชมเชย
(๓) การรั บ รางวั ล ผู้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ที่ ๑-๓ ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต้ น และระดั บ
ประถมศึกษาตอนปลาย จะได้นาเสนอผลงานและรับ รางวัลจาก พลเอก ประยุท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวัน จัดงานประชุมประจาปี ๒๕๕๙ ของ สศช. คือ วันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(๔) การเผยแพร่ ภ าพ ภาพที่ ช นะเลิ ศ รางวั ล ที่ ๑ จะได้ น าไปเผยแพร่ ใ นสื่ อ ต่ า งๆ
ของ สศช. รวมทั้งใช้เป็นธีม (Theme) ในการจัดงานประชุมประจาปี ๒๕๕๙ ของ สศช.
๖.๕

คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจานวน ๓ ท่าน อาทิ
(๑) จิตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการวาดภาพ
(๒) อาจารย์ประจาคณะจิตรกรรม หรือภาคศิลปะ
(๓) ผู้บริหารหรือผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

๖.๖ การประกาศผลการตัดสิน
(๑) ประกาศผลตัดสินภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(๒) การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น
โดยไม่กระทาการฝ่าฝืนกฎระเบียบและศีลธรรม
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ สศช. ได้ภาพที่ชนะการประกวดมาใช้ประโยชน์ เป็น Theme ในการจัดงานประชุมประจาปี
๒๕๕๙ รวมถึ ง น าภาพที่ ช นะการประกวดและภาพอื่ น ๆ มาใช้ เป็ น สื่ อ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๕
๗.๒ นิทรรศการภาพวาดดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
และจุดประกายให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ และพร้อมที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
๗.๓ ผู้เข้าร่วมงานประชุม ประจาปี ๒๕๕๙ ของ สศช. รวมถึงเด็กนักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๗.๔ นักเรียนระดับประถมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและแนวความคิดผ่านภาพวาด
ที่สื่อความหมายถึงประเทศไทยในอนาคตให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

