การประกวด

คลิปว�ดีโอสั้น
เร�่อง แนวทางการสงเสร�มสุขภาพและปองกันโรคโคว�ด 19

ในสถานประกอบการ/ โรงงาน
รูปแบบ : แบงออกเปน 2 สวน

ผูสงผลงานในนามสถานประกอบการ/ โรงงาน ตองสงทั้ง 2 สวน
สว นที่

ผูสงผลงานในนามสถานประกอบการ/ โรงงาน สงบทคัดยอ เร�่อง “แนวทางการสงเสร�ม
สุขภาพและปองกันโรคโคว�ด 19 ในสถานประกอบการ/ โรงงาน” จำนวนไมเกิน 5 หนา
กระดาษ A4 รวมภาพประกอบ ใช Font TH SarabunPSK ขนาด 16 Point
สว นที่

ผูสงผลงานในนามสถานประกอบการ/ โรงงาน ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ในรูปแบบคลิบว�ดีโอสั้น เร�่อง “แนวทางการสงเสร�มสุขภาพและปองกันโรคโคว�ด 19
ในสถานประกอบการ/ โรงงาน” ความยาวไมต่ำกวาเกิน 5 นาที และไมเกิน 10 นาที

การรับสมัคร
ผูสงผลงานในนามสถานประกอบการ/ โรงงาน
ที่สนใจสมัครลงทะเบียนเขารวมประกวด
ไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจ�กายน 2564
หร�อ สแกน QR CODE ที่แนบมานี้

เง�่อนไขการสมัคร
1. ผู1.สผูงผลงานในนามสถานประกอบการ/โรงงาน
สงผลงานในนามสถานประกอบการ/ โรงงาน สามารถส
สามารถสงผลงานเข
งผลงานเข
าราวรมการประกวดได
วมการประกวดได
ไมจำกั
ไมดจจำนวน
ำกัดจำนวน
2. เนื2.้อเนืหาของผลงานที
าดพ�งงหร�หร�ออกกอให
อให
ดความเสี
ยหายต
อสถาบั
้อหาของผลงานที่ส่สงงเขเขาาประกวดไม
ประกวดไมพพาดพ�
เกิเดกิความเสี
ยหายต
อสถาบั
นชาตินชาติ
ศาสนาศาสนา
พระมหากษั
ตร�ตยร� ยการเมื
คลอื่น่น
พระมหากษั
 การเมือองงหร�
หร�ออบุบุคคคลอื
3. ผลงานที
่สง่สเขงเขาประกวด
องเป
ดาขนลิ
ธิ์ขอองข
ลทุดกชนิด
3. ผลงานที
าประกวดผูผูสสงงผลงานในนามสถานประกอบการ/โรงงานต
ผลงานในนามสถานประกอบการ/ โรงงาน ตองเป
นดนานลิ
สิทขธิสิ์ขทองข
มูลทุอกมูชนิ
เชนเชเนืน ้อเนืหา
คลิปป บุบุคคคลในผลงาน
คลในผลงานเปนเปตนนตนและตและต
งอิงงแหล
งที่มาของข
มูลทั้งหมด
้อหาการตั
การตัดดตตออภาพ
ภาพ เสี
เสียยงง คลิ
องออางอ
งอิงาแหล
ที่มาของข
อมูลทัอ้งหมด
ไดชัดเจน ตรวจสอบได หากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ กรมอนามัยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใหรางวัลสำหรับ
ไดชัดเจน ตรวจสอบได หากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ กรมอนามัยสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใหรางวัลสำหรับ
ผลงานที่เชื่อวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานภายหลังวาผลงานที่ ไดรับรางวัลดังกลาว
ผลงานที่เชื่อวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานภายหลังวาผลงานที่ ไดรับรางวัลดังกลาว
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์หร�อเปนการคัดลอกผลงานผูอื่นมาจะเร�ยกคืนรางวัลทั้งหมด
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์หร�อเปนการคัดลอกผลงานผูอื่นมาจะเร�ยกคืนรางวัลทั้งหมด
4. สงผลงานในนามสถานประกอบการ/โรงงาน
ตองยินยอมใหผูอื่นนำผลงานของตนไปใชเพ�่อการศึกษาและคนควาได
4. สงผลงานในนามสถานประกอบการ/
โรงงาน ตองยินยอมใหผูอื่นนำผลงานของตนไปใชเพ�่อการศึกษาและคนควาได
โดยต
องอางอิงแหลงที่มา
โดยตอยงอขอสงวนสิ
างอิงแหลทงทีธิ่ม์ทาี่จะไมคืนผลงานที่สงเขาประกวด และสามารถนำมาใชประโยชนทางการศึกษาหร�อเผยแพร
6. กรมอนามั
6. กรมอนามั
ยขอสงวนสิทธิท์ทุกี่จรูะไมปแบบ
คืนผลงานที
่สงเขาประกวด
างการศึาของผลงานที
กษาหร�อเผยแพร
ผลงานสู
สาธารณชนได
โดยปราศจากข
อผูและสามารถนำมาใช
กมัดใดๆ แตสิทธิ์ยปังระโยชน
คงเปนทของเจ
่ผลิตข�้น
สาธารณชนได
ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข
กมัดใดๆ
สิทธิ์ยังคงเป
นของเจางของผลงานที
่ผลิตข�้น
โดยผลงานสู
กรมอนามั
ย กระทรวงสาธารณสุ
ขไมมีสวนรับผิอดผูชอบต
อเนืแต
้อหาสาระ
และผลงานดั
กลาว
7. การลงนามในใบสมั
ครถือวาผูส ง ผลงานในนามสถานประกอบการ/โรงงาน
ไดรบั ทราบและยอมรั
บเง�อ่ นไขการเขารวม
โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ
ขไมมีสวนรับผิดชอบตอเนื้อหาสาระ และผลงานดั
งกลาว
ประกวดแล
ว
7. การลงนามในใบสมั
ครถือวาผูส ง ผลงานในนามสถานประกอบการ/ โรงงาน ไดรบั ทราบและยอมรับเง�อ่ นไขการเขารวม
8. กรมอนามั
ยรัวบผิดชอบคาใชจายในการจัดกิจกรรมการประกวดเทานั้น คาใชจายอื่นใดที่เกิดข�้นจากการจัดทำผลงาน
ประกวดแล
หร�
การเตร�ยยมผลงานเพ�
นำเสนอผลงาน
อคาใชจายอื่นๆ ทีา่เนักิ้นดข�ค้นาใชขอให
เป่นนใดที
ภาระหน
ที่ของผูสดมัทำผลงาน
ครหร�อเบิกจาย
8. อกรมอนามั
รับผิดชอบค่อาใช
จายในการจัดกิจหร�กรรมการประกวดเท
จายอื
่เกิดข�้นาจากการจั
จากต
นสังกัดหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหร�อบุคคลผูใหการสนับสนุนข�น้ อยูก บั เง�อ่ นไขของหนวยงาน ทัง้ นี้ การจัดประกวดนี้
หร�อการเตร�ยมผลงานเพ�่อนำเสนอผลงาน หร�อคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดข�้นขอใหเปนภาระหนาที่ของผูสมัครหร�อเบิกจาย
ไมไดเร�ยกเก็บคาใชจายจากผูสมัครแตอยางใด
จากตนสังกัดหนวยงานทีเ่ กีย่ วของหร�อบุคคลผูใหการสนับสนุนข�น้ อยูก บั เง�อ่ นไขของหนวยงาน ทัง้ นี้ การจัดประกวดนี้
9. กำหนดการและเง�อ่ นไขการสงสือ่ เขาประกวดสามารถเปลีย่ นแปลงไดตามดุลพ�นจิ ของคณะกรรมการและความเหมาะสม
ไมไดเร�ยกเก็บคาใชจายจากผูสมัครแตอยางใด
10.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาดจะอ�ทธรณมิได
9. กำหนดการและเง�อ่ นไขการสงสือ่ เขาประกวดสามารถเปลีย่ นแปลงไดตามดุลพ�นจิ ของคณะกรรมการและความเหมาะสม
10.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาดจะอ�ทธรณมิได

เกณฑการคัดเลือกผลงาน
เกณฑการคัดเลือกการประกวดคลิปว�ดีโอสั้น เร�่อง “แนวทางการสงเสร�มสุขภาพและปองกันโรคโคว�ด 19
ในสถานประกอบการ/ โรงงาน” มีดังนี้
1. สถานประกอบการมีผเู ขาถึงสือ่ “แนวทางสถานประกอบการสงเสร�มสุขภาพและการปองกันโรคโคว�ด 19 อยางนอย
รอยละ 50 ของพนักงาน แนบหลักฐานเปนการลงลายมือชื่อพนักงานหร�อนับจากจำนวนผูเขาประเมินสื่อผาน
QR CODE ที่แนบทายในคลิปว�ดีโอ
2. ประกอบดวยเนื้อหาการสงเสร�มสุขภาพดวยหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น
3. ประกอบดวยเนื้อหาการควบคุม ปองกันโรคโคว�ด 19
4. ประกอบดวยเนื้อหาการสงเสร�มสุขภาพดวย 10 Packages อยางนอย 1 Package
5. ประกอบดวยเนื้อหา การสงเสร�มสุขภาพดวย 10 Packages อยางนอย 3 Packages
6. ประกอบดวยเนื้อหา การสงเสร�มสุขภาพดวย 10 Packages ครบ 10 Packages

ระดับ

เกณฑ

1. เขาสูกระบวนการ (รับเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข)

ดำเนินการตามเกณฑ ได 2 ใน 6 ขอ

2. ดี (รับเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข)

ดำเนินการตามเกณฑขอ 1- 3

3. ดีมาก (รับเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินการตามเกณฑขอ 1- 5

4. ยอดเยี่ยม (รับเง�นรางวัลรวม 75,000 บาทพรอม
โลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข)

ดำเนินการตามเกณฑครบทั้ง 6 ขอ

หลักฐาน/แหลงอางอิง

การสงเสร�มสุขภาพดวยหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น
การควบคุม ปองกันโรคโคว�ด 19
การสงเสร�มสุขภาพดวย 10 packages

การประกาศผลการตัดสินและรางวัลการประกวด
ระดับเขาสูกระบวนการ ระดับดี และระดับดีมาก ไดรับรับเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข
การคัดเลือกผลงานทีส่ ง เขาประกวดตองผานการประเมินจากศูนยอนามัยในพ�น้ ทีข่ องสถานประกอบการ/ โรงงาน
เพ�อ่ ใหศูนยอนามัยคัดเลือกสถานประกอบการ/ โรงงาน สงใหกับสำนักสงเสร�มสุขภาพ ภายในวันที่ 15 มกราคม
2565 เพ�่อดำเนินการในระดับตอไป
กรมอนามัยประกาศการตัดสิน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ณ เว็บไซตสำนักสงเสร�มสุขภาพ และแฟนเพจ เฟซบุก
สำนักสงเสร�มสุขภาพ
ระดับยอดเยี่ยม รับเง�นรางวัลรวม 75,000 บาท พรอมโลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรจากกระทรวงสาธารณสุข
การคัดเลือกผลงานที่สงเขาประกวด ตองผานการประเมินจากศูนยอนามัยในพ�้นที่ของสถานประกอบการ/ โรงงาน
เพ�อ่ ใหศนู ยอนามัยคัดเลือกสถานประกอบการ/ โรงงาน ทีม่ ผี ลงานระดับยอดเยีย่ ม จำนวน 1 ผลงาน ตอ 1 ศูนยอนามัย
สงใหกับสำนักสงเสร�มสุขภาพ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 เพ�่อในการตัดสินในระดับตอไป
การแก ไขผลงานเปนไปตามความเหมาะสมของกรมอนามัย
ผูส ง ผลงานในนามสถานประกอบการ/ โรงงาน ตองแก ไขผลงานใหมคี วามถูกตองของเนือ้ หาตามทีก่ รมอนามัยกำหนด
เทานั้น และสงกลับมาที่กรมอนามัย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
กรมอนามัยประกาศการตัดสิน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ณ เว็บไซตสำนักสงเสร�มสุขภาพ และแฟนเพจ เฟซบุก
สำนักสงเสร�มสุขภาพ

รางวัลการประกวด ระดับยอดเยี่ยม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

เง�นรางวัลจำนวน 30,000.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เง�นรางวัลจำนวน 20,000.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เง�นรางวัลจำนวน 10,000.- บาท

รางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัล

เง�นรางวัลจำนวน 5,000.- บาท รวม 15,000 .- บาท

ติดตอสอบถามขอมูลเพ��มเติม
Email : Capacity.bohp@gmail.com
ทางโทรศัพท ในเวลาทำการ จันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.
1. นางแรกชวัญ

สระวาสี

โทร. 0 2590 4546

2. นางมลิวัลย

ศร�มวง

โทร. 0 2590 4534

3. นางนิร�ญา

ธนธราธิคุณ

โทร. 0 2590 4540

การสงเสร�มสุขภาพและปองกันโรคโคว�ด 19

ในสถานประกอบการ/ โรงงาน

จัดทำโดย กลุมสรางเสร�มศักยภาพเพ�่อการสงเสร�มสุขภาพ สำนักสงเสร�มสุขภาพ ป พ.ศ.2564
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