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ประกาศคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกสื่อสรางสรรค เสริมสรางคุณธรรม 

เร่ือง หลักเกณฑการประกวดภาพถาย 

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

(กิจกรรมท่ี ๒ : ประกวดสื่อสรางสรรค เสริมสรางคุณธรรม) 
 

******************************************************* 
 

 ตามที่สํานักงานปลดักระทรวงยุติธรรมไดมีคําสั่ง ที่ 4๘๑/2563 ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกสื่อสรางสรรค เสริมสรางคุณธรรม เพื่อเปดรับสมัคร 
ใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สงผลงานเปนภาพถายเกี่ยวกับ 
การทําความดีในรูปแบบตางๆ เพื่อปลูกจิตสํานึกการทําความดีและรับผิดชอบตอสวนรวม และสงเสริมคานิยม 
ในการสรางคนดี มีจิตสาธารณะตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงเพื่อจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจใหเกิดการทําความดีข้ึนในสังคม น้ัน  

  บัดน้ี คณะกรรมการฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการประกวดภาพถาย โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองคกรตามหลักธรรมาภิบาล (กิจกรรมที่ ๒ : ประกวดสื่อสรางสรรค เสริมสรางคุณธรรม) แลว  
จึงขอประกาศหลักเกณฑการประกวดภาพถาย ดังน้ี 

๑. คุณสมบัติผูสมัคร 
เปนเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แบงเปน  

๒ ประเภท ไดแก  
  ๑) ประกวดภาพถายรายบุคคล  
  ๒) ประกวดภาพถายแบบทีม โดยใน ๑ ทีมมีจํานวนสมาชิกไดไมเกิน ๕ คน  

 ๒. กติกา/เง่ือนไข การสงภาพถายเขารวมประกวด 
๑) ประกวดภาพถาย หัวขอ “Unity” (เสียสละ มีนํ้าใจ และเอ้ือเฟอแบงปน) 
๒) ภาพถายที่สงเขาประกวดตองเปนภาพสเีทาน้ัน โดยถายจากกลองฟลม , กลองดิจิตอล หรือ 

กลองโทรศัพทมือถือ ที่มีความละเอียดของภาพ ๕ ลานพิกเซลข้ึนไป  
๓) ภาพถายที่สงเขาประกวดสามารถปรับแตงภาพไดตามความเหมาะสม แตตองไมทําให 

ภาพน้ันดูผิดเพี้ยนไปจากความจริง หรือนําบางสวนของภาพอื่นมาตัดตอเพิ่มเปนองคประกอบใหมของผลงานตน 
๔) ภาพถายที่สงเขาประกวดตองต้ังช่ือภาพ และระบุสถานที่ถายภาพ พรอมคําบรรยาย

ประกอบภาพถาย จํานวนไมเกนิ ๑๐ บรรทัด เพื่อใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ  
๕) ภาพที่สงเขาประกวดตองถายโดยผูสงภาพเขาประกวดเทาน้ัน และเปนภาพถายที่ไมเคย

ไดรับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มากอน ไมวาจะเปนการประกวดแบบสาธารณะหรือการประกวดภายใน 
ของกลุม/ชมรม/องคกรใด ๆ ก็ตาม 

๖) ภาพที่สงเขาประกวดตองใหความเคารพตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และตองเปน
ภาพที่ไมกอใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือองคกรใดๆ ตลอดจนไมขัดตอ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด ๆ  

 

๗) ภาพถาย... 
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๗) ภาพถายที่สงเขาประกวดตองมรีะยะเวลาการถายมาแลวไมเกนิ ๑ ป นับถึงวันที่ปดรับสมัคร 
๘) ผูสมัครหน่ึงคนสามารถสงผลงานเขาประกวดไดประเภทละ ๑ รูป เทาน้ัน 
๙) ภาพถายที่สงเขาประกวดตองสงไฟลตนฉบับ ใหทางศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เพื่อใหสามารถนําภาพไปใชในภารกิจของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงยุติธรรม โดยไมมุงหวังผล           
ทางการคา โดยผูสงภาพถายเขาประกวดคงเปนเจาของลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ 
ในการแสดงตนวาเปนผูสรางสรรคงาน และมีสิทธ์ิในการหามไมใหผูอื่นเอางานของตนไปดัดแปลงใหเกิด 
ความเสียหายแกช่ือเสียงของผูสรางสรรคงานตลอดไป 

๑๐) ผูสงภาพถายเขาประกวดทุกคนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวขางตน หากฝาฝน 
จะถูกตัดสิทธ์ิในการเขาประกวดหรือรับรางวัลรวมทั้งผูจัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ไดรับไปแลวกลับคืน 

๑๑) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกสื่อสรางสรรค เสริมสรางคุณธรรมมีสิทธ์ิ
กําหนดวิธีการตัดสินโดยยึดถือแนวปฏิบัติที่ เปน มาตรฐานสากล และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ  
ใหถือเปนที่สุด 

๑๒) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกสื่อสรางสรรค เสริมสรางคุณธรรม 
และบุคลากรของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตไมมีสิทธ์ิสงภาพเขาประกวด 

 ๓. วิธีการรับสมัคร และสงผลงาน 
๑) สงใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวน พรอมภาพถาย และคําบรรยายใตภาพ ตามแบบฟอรม

การสงผลงานสื่อสรางสรรค เสริมสรางคุณธรรม โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่เว็บไซตศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต (https://www.moj.go.th/home-acc)  

๒) สงใบสมัครไดที่  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ศูนยราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ช้ัน ๘ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
๑๐๒๑๐ หรือ สงใบสมัครไดทาง E-mail : Ethics.opsmoj@gmail.com ภายในวันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๓) เปดรับภาพถายต้ังแตวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔. การตัดสินผลงานและประเภทรางวัล 

คัดเลือกผลงานทั้งหมดที่สงเขาประกวด โดยคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและคัดเลือก 
สื่อสรางสรรค เสริมสรางคุณธรรม พิจารณาตามเกณฑการตัดสิน ดังน้ี 

๑) ความสอดคลองของหัวขอภาพถาย “Unity” (เสียสละ มีนํ้าใจ และเอ้ือเฟอแบงปน) 
๒) ความคิดสรางสรรค หรือ การถายทอดแนวคิด อารมณ และการสื่อความหมายของภาพถาย 
๓) การต้ังช่ือภาพถาย และวิธีการเลาเรื่องประกอบภาพถาย  
รวมจํานวน ๑๐ ผลงาน แบงประเภทรางวัลเปน 

  

  ประเภทรางวัลรายบุคคล 
๑. รางวัลชนะเลิศ     โลรางวัลจากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

พรอมประกาศนียบัตร  
และเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท  

๒. รางวัลชมเชย (จํานวน ๔ รางวัล) โลรางวัลจากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พรอมประกาศนียบัตร  
และเงินรางวัล จํานวนรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท  
 

ประเภท... 
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  ประเภทรางวัลแบบทีม 
๑. รางวัลชนะเลิศ     โลรางวัลจากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

พรอมประกาศนียบัตร  
และเงินรางวัล จํานวน ๓,๐๐๐ บาท  

๒. รางวัลชมเชย (จํานวน ๔ รางวัล) โลรางวัลจากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พรอมประกาศนียบัตร  
และเงนิรางวัล จํานวนรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท  

 ๖. การประกาศผล 
ประกาศผลผูผานการคัดเลือกผลงานเพื่อเขารับรางวัลในโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในองคกรตามหลักธรรมาภิบาล (กิจกรรมที่ ๒ : ประกวดสื่อสรางสรรค เสรมิสรางคุณธรรม) จํานวน ๑๐ ผลงาน 
ผานทาง https://www.moj.go.th/home-acc ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันที ่ ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

(ลงช่ือ)  นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย 

(นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย) 
ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและคัดเลอืก 
สื่อสรางสรรค เสริมสรางคุณธรรม 

 
 

      
 
 
 

  
 
 

(ศาสตราจารยพเิศษวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ) 
         

สําเนาถูกตอง 

 
 

(นางสาวศศิกานต  เย็นเยือก) 
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 

จตุรพร  คัด/ทาน 


