โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
การประกวดวาดภาพระบายสี
ในหัวข้อ “ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในฝัน”
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการพลังงาน เมื่อปี พ.ศ.
2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินการรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้
การพัฒนาฟื้นฟูท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และเพื่อให้
ชุมชนที่ถูกพัฒนามีความเจริญที่ยั่งยืนสืบต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลัง ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจึงเห็นควรให้มี
การจัดกิจกรรม โดยให้เยาวชนในพื้นที่ประกาศ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่อยู่อาศัยด้วยจินตนาการของตนเอง ในแบบที่ตนเองอยากให้เป็นผ่านภาพวาดใน หัวข้อ “ชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าในฝัน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้มีส่วนในการแสดงความ
คิดเห็นด้านการพัฒนาฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของตนเอง ทั้งยังช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น
เข้ามามีบทบาทและร่วมกันพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้มีความเจริญยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตามทัศนคติของ
ตนเองผ่านภาพศิลปะและนาข้อคิดเห็นเหล่านั้น เข้ามามีส่วนในการนาไปพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตข้างหน้า
ต่อไป
2.2 เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาและแสดงทักษะทางด้านศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และเป็นการประชาสัมพันธ์
กองทุนฯให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง
๓. สถานที่ดาเนินงาน
๓.๑ สถานที่จัดการประกวด ณ โรงเรียนศรีราชา
๓.๒ สถานที่เผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานภาพวาดของเยาวชนที่ได้รับรางวัล
ณ ที่ว่าการอาเภอศรีราชา
๓.๓ ระยะเวลาดาเนินการ
- รับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม : ๑๔ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทางเว็บไซต์ http://www.chonburi1.com ตั้งแต่วันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
- จัดแข่งขันการวาดภาพ
: วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ประกาศผลการแข่งขัน
: วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
- จัดแสดงนิทรรศการ
: วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๔. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกระดับไม่น้อยกว่า ๔๐ คน
๔.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖ จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
๔.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๑ – ๓ จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
หมายเหตุ: จานวนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๑ จานวน
๒๓ แห่ง จานวนโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา๑๒ แห่ง และจานวนโรงเรียน
มัธยมศึกษา ๕ แห่ง
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาด
๕.๒ ประสานงานสถานที่ เพื่อจัดการประกวดวาดภาพ และแสดงภาพหลังจากได้ภาพที่ชนะการ
ประกวดแล้ว
๕.๓ ประสานงานเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวด
๕.๔ จัดการประกวดวาดภาพ
๕.๔.๑ การแบ่งระดับแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖
๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๑ – ๓
5.๔.2 กติกาการประกวด
1) ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างผลงานได้ 1 ชิ้น โดยใช้กระดาษ ขนาด A๒ (42 x ๕๙.๔ ซม.)
โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมกระดาษให้ ไม่อนุญาตให้นากระดาษมาเอง
2) ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคในการวาดภาพระบายสีได้ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔ – ๖
ให้ใช้เทคนิค สีชอล์คพาสเทล
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๑ – ๓
ให้ใช้เทคนิค สีโปสเตอร์ หรือสีอะคริลิค
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ และเทคนิคดังนี้
- สีสเปรย์
- เทคนิคติดปะ
- เทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
3) ผู้เข้าประกวดต้องเขียนข้อความบรรยายใต้ภาพสั้นๆ ไม่เกิน 3 บรรทัด
พร้อมลงชื่อผู้วาด สถานศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4) ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาด้วยตนเอง
5) ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประกวด จะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน
และศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประกาศของ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ได้แก่ ตาบลทุ่งสุขลา
ตาบลบางละมุง ตาบลศรีราชา ตาบลสุรศักดิ์ ตาบลหนองขาม และตาบลบึง
6) ผลงานทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด โดยผู้จัดโครงการจะเป็น
ผู้จัดเก็บ และมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
ได้รับรางวัลคณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ตามความเหมาะสม

๘) สามารถขอรับใบสมัครและส่งผลงานได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561
5.๔.3 เกณฑ์การให้คะแนนโดยสังเขป
1) ผลงานมีความหมายตรงตามหัวข้อที่กาหนด
๒0 คะแนน
2) ความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
๖0 คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์
- ความสมบูรณ์และการจัดองค์ประกอบของภาพ
- เทคนิคการใช้สี
3) ชื่อภาพและคาบรรยายใต้ภาพ
20 คะแนน
5.๔.4 การประกาศผล
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในวัน ที่ 15 ธันวาคม 256๑ และสามารถ
ติดตามผลการประกวดที่ สานักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 และเว็บไซด์ www.chonburi1.com
๕.๕ รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
๑) ระดับประถมศึกษา ป.๔ - ป.๖
รายละเอียดรางวัล

จานวน
(รางวัล)

- รางวัลชนะเลิศ
โล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โล่เกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย
ประกาศนียบัตร
รวม

เงินรางวัล
(บาท)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(บาท)

1

๘,000

๘,000

1

5,000

5,000

1

3,000

3,000

3

1,000

3,000

๖

๑๙,๐๐๐

๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓
รายละเอียดรางวัล
- รางวัลชนะเลิศ
โล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โล่เกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย
ประกาศนียบัตร
รวม

จานวน เงินรางวัล (บาท)
(รางวัล)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(บาท)

1

1๒,000

1๒,000

1

๘,000

๘,000

1

๕,000

๕,000

3

๒,๐00

๖,๐00

๖

๓๑,๐๐๐

๕.๖ กาหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพฤกษา โรงเรียนศรีราชา
๐๘:๐๐ – ๐๘:๓๐ น. รายงานตัวลงทะเบียน
๐๘:๓๐ – ๐๙:๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ผู้
เข้าแข่งขันนามา
๐๙:๐๐ – ๑๒:๐๐ น. เริ่มการแข่งขัน
๑๒:๐๐ น.
สิ้นสุดการแข่งขัน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. กรรมการพิจารณาผลงาน
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. มอบรางวัลการประกวด
๕.๗ จัดนิทรรศการแสดงภาพวาดที่ชนะการประกวด
7. ผู้รับผิดชอบ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 .เยาวชน สามารถแสดงทัศนคติของตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่
8.2. เยาวชนในพื้นที่ประกาศได้พัฒนาและแสดงทักษะทางด้านศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิ ดการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8.3 ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจ และทราบช่องทางการเข้ามา
มีส่วนร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มใบสมัคร

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
หัวข้อ “ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในฝัน”
ส่วนที่ 1
ระดับชั้น
1. ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6

2. ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3

ส่วนที่ 2
ข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)
บ้านเลขที่
ซอย
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์บ้าน
สถานศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อผลงาน
คาอธิบายประกอบภาพ

นามสกุล
ถนน
จังหวัด
มือถือ

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
Facebook
ระดับการศึกษา/ชั้นปี
โทรศัพท์

หมายเหตุ : แนบสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาบัตรนักเรียน ของผู้สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ

