สานั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
361 ถนนนนทบุ รี ตาบลท่ า ทราย อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี 11000
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ป.ป.ช. จั บมือกลุ่มบริ ษัททรู และปตท. จัดโครงการมอบรางวัลช่อสะอาด เชิดชู ผู้สร้ างสรรค์ ผลงานด้านสื่อ
ที่ มี เนื้ อหาสนั บสนุ นด้ านการต้ านทุ จริ ต และโครงการประกวดหนัง สั ้น หนัง โฆษณาป้อ งกัน การทุจ ริต
ประจ าปี 2562 ภายใต้ค อนเซ็ป ท์ “คนไทยตื ่น รู ้สู ้โ กง” หวัง กระตุ ้น ส านึก คนไทยรั ก ความซื่ อ สั ต ย์
ไม่เอาคนโกงและไม่ทนต่อการทุจริต
นายวรวิทย์ สุ ขบุ ญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ส านักงาน ป.ป.ช. ร่ว มกับ
กลุ่มบริษัททรู และ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการพิจารณารางวัลช่อสะอาดสาหรับบุคคล/องค์กร
ที่มีผลงานสร้ างสรรค์ สื่ อดีเด่นด้ านสนั บสนุนและส่ งเสริ มการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต ประจ าปี 2562
เพื่อให้กาลังใจกับสื่อที่มีผลงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีส่วนร่วมในการ
ปลู กฝั งคุ ณธรรมจริ ยธรรมให้ เกิ ดขึ้ นในสั งคมไทย และโครงการประกวดสื่ อป้ องกั นการทุ จริ ต ประจ าปี 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในรู ปแบบภาพยนตร์ โฆษณาหรื อภาพยนตร์ สั้ น ภายใต้ แนวคิ ด “คนไทยตื่ นรู้ สู้ โกง” อั นเป็ นการปลุ กจิ ตส านึ กให้ มี
ทัศนคติ และค่ านิ ยมในความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต หรื อกระตุ้ นให้ เกิ ดจิ ตส านึ กว่ าการทุ จริ ตเป็ นการท าลายชาติ โดยทั้ ง 2
โครงการหมดเขตรับผลงาน วันที่ 30 เมษายน 2562
การพิ จ ารณารางวั ล ช่ อ สะอาดส าหรั บ บุ ค คล/องค์ ก ร ที่ มี ผ ลงานสร้ า งสรรค์ สื่ อ ดี เ ด่ น
ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2562 ผู้ที่สามารถส่งผลงานเข้าเสนอ
เพื่อรั บ การพิจ ารณารางวั ล ต้ องมีคุ ณสมบัติ ดัง นี้ 1. เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เช่ น ละครโทรทัศน์ มิ นิซีรี ส์
ทอล์ คโชว์ วาไรตี้โชว์ สารคดี ยกเว้น รายการประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าว 2. เป็นผู้ผลิตโฆษณา ที่เผยแพร่
ผ่ านทางสถานี โทรทั ศน์ โรงภาพยนตร์ วิ ทยุ กระจายเสี ยง สื่ อสิ่ งพิ มพ์ สื่ อนอกบ้ านหรื อที่ เผยแพร่ ผ่ านสื่ ออื่ นๆ
3. เป็นผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
เคเบิ้ลทีวีหรือสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์หรือ ที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงาน
ทีเ่ ผยแพร่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ด้า นโครงการประกวดสื่ อป้ องกั นการทุ จริ ต ประจ าปี 2562 ในรูป แบบภาพยนตร์โ ฆษณา
หรือ ภาพยนตร์สั้น คุณ สมบัติข องผู้ที่ส ามารถส่งผลงานเข้าเสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัล มีดังนี้ 1. เป็นนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา นิ สิต นักศึกษาในระดั บอุด มศึก ษาที่กาลัง ศึก ษาอยู่ใ นสถาบัน การศึก ษาต่า งๆ ในภาครัฐ
และเอกชน โดยไม่จากัดชั้นปีและบุคคลทั่ว ไป 2. ในกรณีที่เป็นนักเรียนในระดับมัธ ยมศึกษา นิสิต นักศึกษา
ในระดับ อุด มศึก ษาจะต้อ งมีอ าจารย์ที่ ป รึก ษาหรือ หัว หน้า สถาบัน การศึก ษาให้ก ารรับ รองว่า เป็น นัก เรีย น
นิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง 3. มีความสามารถในการออกแบบพัฒนาและผลิตผลงาน
ภาพยนตร์สั้น หรือภาพยนตร์โ ฆษณา โดยมีกติกาการประกวด คือ การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผล
งานได้ทั้ง ประเภทเดี่ย วหรือประเภททีม ทีม ละไม่เกิน 3 คน ในรูป แบบวิดีโ อไฟล์ฟอร์แมต .mp4 บันทึกลง
แผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น และผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที
ส่วนภาพยนตร์โ ฆษณาจะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที องค์ป ระกอบทั้ง ภาพและเสีย งจะต้อ งไม่ล ะเมิด
ลิข สิท ธิ์ข องผู้อื่น โดยต้อ งเป็น ผลงานที่ส ร้า งสรรค์ขึ้ น ใหม่ไ ม่เ คยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใ ดมาก่อ น
และจะต้องส่งเสริมแนวคิด “คนไทยตื่นรู้สู้โกง”
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-2สาหรับ ผู้ผ ลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผ ลิต ภาพยนตร์โ ฆษณา และผู้ผ ลิตข่าวหรือ สารคดี เชิง ข่า ว
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจ ารณาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึง วัน ที่ 30 เมษายน 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มการส่ งผลงานได้ทางเว็บไซต์
ของสานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th >> หัวข้อ ด้านการป้องกัน >> กิจกรรม/โครงการ >> เลือกระหว่าง
“รางวัลช่อสะอาด” หรือ “ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ” และสามารถส่งไปรษณีย์แบบจดหมายตอบรับไปยัง
สานักสื่อสารองค์กร สานักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักสื่อสารองค์กร สานักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4800
ต่อ 4223 หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205
------------------------------------------------------------
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