
 
 

 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการจัดการการเงินส่วนบุคคล 

หัวข้อ “ความม่ันคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.” 
----------------- 

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด (สอ.พช.) มีความประสงค์จัดท าสื่อในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการพัฒนาการจัดการเงินส่วนบุคคลได้อย่างเป็นระบบ  จึงขอเชิญชวนสมาชิกสอ.พช.ทุกท่าน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมกิจกรรมประกวดการแบ่งปันประสบการณ์การจัดการการเงินส่วน
บุคคล ผ่านคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความม่ันคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.” ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้สมาชิกเห็นความส าคัญของสหกรณ์ ตลอดจนมีส่วนในการจัดการการเงินให้แก่สมาชิก มีเป้าหมายในการ
จัดการการเงินในแบบของตนเอง มีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยให้สมาชิกเห็นความส าคัญของสหกรณ์

ที่มสี่วนร่วมในการจัดการการเงินส่วนบุคคลให้แก่สมาชิก 
    2. เพ่ือให้สมาชิก สอ.พช. นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรื่องการจัดการการเงินส่วน

บุคคลและมีความสามารถด้านการท าคลิปวิดีโอได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การจัดการการเงินในรูปแบบและ
มุมมองของตนเอง เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิก นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการออมเงิน 

    3. เพ่ือใช้คลิปวิดีโอด้านการจัดการการเงินในการเผยแพร่ให้ความรู้และเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดการออมสู่สาธารณะ 

2. หัวข้อการประกวด  
“ความม่ันคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.” เรื่องราวการออมเงิน โดยเน้นให้สมาชิกสหกรณ์ 

เห็นความส าคัญของสหกรณ์และได้รับประโยชน์ในการจัดการการเงินโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ในการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล เป็นแหล่งการออมและการลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และส่งผลให้
สมาชิกรับรู้ถึงความห่วงใยที่สหกรณ์มีต่อสมาชิก นักศึกษา และประชาชน 

3. ประเภทคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด 
    1. คลิปวิดีโอแบบทั่วไป 

               2. คลิปวิดีโอแบบ Animation 
     สามารถเลือกท าคลิปวิดีโอแบบใดก็ได้ จ านวน 1 คลิปไม่จ ากัดแนวคิด และรูปแบบการน าเสนอ  

โดยคลิปวิดีโอต้องมีความยาวประมาณ ๓ – ๕ นาที มีเนื้อหาครอบคลุม เน้นให้สมาชิกเห็นความส าคัญของ
สหกรณ์และสหกรณ์มีส่วนในการจัดการการเงินให้แก่สมาชิก นักศึกษา และประชาชน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ
สหกรณ์ในการจัดการการเงินส่วนบุคคลเป็นแหล่งการออมและการลงทุน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และ
ส่งผลให้สมาชิกรับรู้ถึงความห่วงใยที่สหกรณ์มีให้ต่อสมาชิกใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากิจการของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
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4. คุณสมบัติของผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด 
    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมทั่วประเทศ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัด

เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ยกเว้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกวดและคณะกรรมการตัดสินประเภท
รายบุคคล หรือประเภททีม 

5. รางวัลการประกวด 
  1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

6. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมประกวด 

    ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  www.cddco-op.com 
ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 

7. กติกาการประกวด 
     1. ก าหนดส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด หรือ

ส่งทางออนไลน์ที่ email : cddcoop@hotmail.com  ภายในวันที่ 21  กันยายน 2561  
     2. คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาวประมาณ ๓ - ๕ นาที ไม่จ ากัดแนวคิด และรูปแบบการน าเสนอ

ภายใต้หัวข้อ “ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.” 
     3. ในแต่ละคลิปวิดีโอต้องมีเนื้อหาที่เน้นให้สมาชิกเห็นความส าคัญของสหกรณ์ และสหกรณ์มี 

ส่วนในการจัดการการเงินให้แก่สมาชิก นักศึกษาและประชาชน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ในการจัดการ
การเงินส่วนบุคคลเพ่ือเป็นแหล่งการออมและการลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์และส่งผลให้
สมาชิกรับรู้ถึงความห่วงใยที่สหกรณ์มีให้ต่อสมาชิก เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน 

8. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คลิปวิดีโอ เท่านั้น 

 2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลงคลิปวิดีโอ 
ของผู้อ่ืน เป็นคลิปวิดีโอที่ไม่เคยส่งประกวดจากการแข่งขันใดๆ มาก่อน และจะต้องไม่มีเนื้อหาที่สื่อในทาง
ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ และไม่ใช้ถ้อยค าที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น 
เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมและทาง สอ.พช. ไม่ มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 

 3. สหกรณ์ของสงวนลิขสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครและการเข้าร่วมใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา  
ข้างต้นหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด หรือรับรางวัล  

 4. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบไม่แสดงตนในระยะเวลาที่ก าหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์ 
 5. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการ

พัฒนาชุมชน จ ากัด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสหกรณ์ฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงาน
ผลิตคลิปวิดีโอดังกล่าว โดยมีสิทธิ์ที่จะน ามาตัดต่อ ดัดแปลง หรือท าซ้ าเพ่ือประกอบการท าสื่อประชาสัมพันธ์
โดย ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า 
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 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่น ามาใช้ผลิตคลิปวิดีโอทั้งหมด ได้แก่ 
เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออ่ืนใดที่ใช้ในการผลิตคลิปวิดีโอ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าง
ด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 

 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด 
9. เกณฑ์การพิจารณาผลงาน 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
1. แนวคิด (Concept) เค้าโครงเรื่อง (Plot) ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด และความถูก 

ต้องเหมาะสมของเนื้อหา 20  คะแนน 
2. การเรียบเรียงเรื่องราว ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการน าเสนอ 20  คะแนน   
3. เทคนิคการถ่ายท าวิดีโอ เช่น มุมกล้อง เป็นต้น และความน่าสนใจ 20   คะแนน 
4. การส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ สอ.พช. 40  คะแนน 

10. ประกาศผลรางวัล 
ประกาศผลการตัดสิน กิจกรรมประกวดการวางแผนทางการเงินผ่านคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความ

ม่ันคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.”ทาง www.cddco-op.com และ Facebook Fanpage “สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด”  ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   21   สิงหาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 


