
 
 

 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกวดค าขวัญต่อต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
.................................................................. 

             ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง ได้จัดกิจกรรม การประกวดค าขวัญต่อต้านยาเสพติด ภายใต้
โครงการชุมชนสีขาว  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนต าบลโป่งแยงได้ทราบและตระหนัก
ถึงพิษภัยห่างไกลยาเสพติด เผยแพร่รณรงค์ ปลูกจิตส านึกในการต่อต้านยาเสพติดอย่างกว้างขวาง  
            เพ่ือให้การด าเนนิกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอก าหนด
หลักเกณฑ์ เพ่ือใช้ในการประกวดค าขวัญต่อต้านยาเสพติด ดังนี้ 
 

                     1.ผู้มีสิทธิส่งค าขวัญเข้าประกวด เป็นเด็ก เยาวชนและประชาชน ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโป่งแยง   หรือเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับคือ 
1.1 ระดับประถมศึกษา 
1.2 ระดับมัธยมศึกษา 
1.3 ระดับอาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป 
 

2. หลักเกณฑ์และคุณลักษณะของค าขวัญ 
2.1 ถูกต้องตามหลักภาษาไทย เหมาะสมและมีความหมายชัดเจน 

                          2.2 มีเนื้อหาสาระที่แสดงถึงการรณรงค์ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด่นชัด ตระหนักถึง
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในระดับหมู่บ้าน/สถานศึกษา 
2.3 เป็นต้นฉบับที่ประพันธ์ด้วยตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิ์และคัดลอกผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด 
2.4 ลักษณะค าขวัญเป็นค าคล้องจอง ความยาวไม่เกิน 20 ค า และต้องมีค าว่า “โป่งแยง”ในค าขวัญนั้นด้วย (1 
คน ส่งได้ไม่เกิน 2 ค าขวัญ) 
 

3. รางวัลของผู้ชนะการประกวดค าขวัญ 
3.1 ระดับประถมศึกษา 
     รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 900  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 700  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
3.1 ระดับมัธยมศึกษา 
     รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 1,200  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล    800  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 



          3.1 ระดับอาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป 
                รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 1,500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,300  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,100  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

                   4. การตัดสิน 

          4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาค าขวัญที่
ก าหนดไว้ 
          4.2 สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 
          4.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด 
          4.3 ผู้เขียนค าขวัญจะต้องรับผิดชอบหากมีการละเมิดสิทธิหรือกรณีท่ีมีเนื้อหาที่มีลักษณะละเมิด
กฎหมาย 
          4.4 ผูช้นะการประกวดหรือผู้แทน ต้องพร้อมที่จะเดินทางมารับรางวัล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการ
รับรางวัล 
          5. เกณฑ์การให้คะแนน 

          5.1 มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่ก าหนด    จ านวน 25  คะแนน 
          5.2 มีสัมพันธภาพ เนื้อหาต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน   จ านวน  25  คะแนน 
          5.3 ใช้ภาษาได้เหมาะสม ส านวนรัดกุมและสื่อความหมายได้ชัดเจน จ านวน  25  คะแนน 
          5.4 การสัมผัสของค า ความสอดคล้องในค าขวัญ   จ านวน  25  คะแนน   
         6. การส่งค าขวัญเข้าประกวด 

    6.1 ผู้เขียนค าขวัญเข้าประกวด จะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน 
    6.2 ส่งค าขวัญเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานปลัด 
องค์การ 

บริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
          7. การประกาศผลการประกวดค าขวัญ 
          7.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง จะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562และมี
ก าหนดการมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
          7.2 ลิขสิทธิของค าขวัญที่ชนะการประกวดเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
    

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน                                               
                   

                                        ประกาศ    ณ  วันที่        เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

                                                   
                                                      (นายวัน      ม่วงมา) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 



 
                                        ใบสมัครประกวดค าขวัญ 

กิจกรรมการ การประกวดค าขวัญต่อต้านยาเสพติด 
------------------------------------------- 

รายละเอียดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ/นาย/น.ส./นาง)...............................นามสกุล....................................อายุ...............ปี 
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  เลขที่............หมู่.............ต าบลโป่งแยง   อ าเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่ 
เบอร์โทรศัพท์………………………………………….. 
มีความประสงค์เข้าร่วมการประกวดค าขวัญระดับ  (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา/
อุดมศึกษา/ประชาชนท่ัวไป)  โปรดกรอก ระดับ………………………………..…………………………………… 
โดยขอส่งเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 

ผลงานค าขวัญ (ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ค าขวัญ) 
1. ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
- ข้าพเจ้ายินยอมปฏบิัติตามกติกา หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการประกวดครั้งนี้และยอมรับค า

ตัดสินของกรรมการว่าเป็นท่ีสุด 
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ค าขวัญที่ส่งเข้าประกวด เป็นผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า มิได้ลอก

เลียนผลงานของบุคคลอื่น 
- ข้าพเจ้ายินยอมองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง น าผลงานใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้สมัคร 
(......................................................) 


