๑

การส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๑. หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการดาเนินงาน
ในปี 2561 นับว่าเป็นปีที่ 12 ของการดาเนินงาน จึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานมาเป็นการส่งเสริม
นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบาย
รัฐบาล เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิ ตสานึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกาจัดขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการสร้างจิตสานึกที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัด โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs-ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ยั่งยืน
โดยลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อวางรากฐานการดาเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กับสั งคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะที่ต้นทางและส่งเสริม
รายได้ อันจะนามาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้ายสุด ตามนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจใหม่ ต่อไป
ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ดาเนินการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน โดยเน้นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีฐานคิดหลัก คือ
การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และวัสดุเหลือใช้
ให้มีความประณีตสวยงาม คงทน ใช้งานได้ดี มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ตามนโยบาย
Thailand ๔.๐ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสานึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนาขยะ หรือของเหลื อใช้ไป
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนาไปกาจัด
๒. เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่ภาคบริการมากขึ้น ตามนโยบาย Thailand ๔.๐
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
๓. เพื่ อส่ งเสริ มพั ฒนาศั กยภาพ และสร้ างสรรค์ ผลงานวั ตกรรมการจั ดการขยะมู ลฝอยชุ มชน
ให้เกิดมูลค่า ถือเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่
๓. กลุ่มเป้าหมาย
สถาบันการศึกษา ชุมชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนทั่วประเทศ
/๔. รูปแบบ…

๒
๔. รูปแบบการดาเนินโครงการ
การส่งเสริมนวัตกรรมการจั ดการขยะมูลฝอยชุมชน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่ งผลงานการประกวด
นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยการส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ – ๕ นาที
พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น
๒ รอบดังนี้
รอบที่ ๑ รอบคัดเลือกผลงาน คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาคัดเลือกพร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สาร
คดีสั้น ความยาว ๓ – ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน ให้เหลือ
จานวน 66 ผลงาน ผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่เรียงลาดับ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกผ่าน
เข้ารอบได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๐๘
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดฯ
โดยกาหนดจัดกิจกรรมภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
รอบที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตัดสินผลงานจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
คัดเลื อก โดยผู้ ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องน าผลงานมาจัด แสดงโชว์ พร้อมสาธิตและนาเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์
ให้ คณะกรรมการตั ดสิ น ผลงานฯ สื่ อ มวลชน และผู้ ที่เ ข้าร่ว มงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจ ารณาตัดสิ น ผลงาน
หาผู้ชนะเลิศ (รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒) และรางวัลชมเชย จานวน
๒ รางวัล และรางวัลผลโหวตยอดเยี่ยม จานวน ๑ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๖ รางวัล โดยกาหนดจัดกิจกรรมภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑
๕. เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ – ๕ นาที พร้อม
ภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ ๑ จัดส่งใบสมัครพร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ – ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย
รูปเล่ มนาเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน ไปยัง กรมส่ งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กลุ่ มสื่ อ
สิ่งแวดล้ อมและกิจ การพิเศษ (ชั้น ๒) ๔๙ พระราม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
ช่องทางที่ ๒ จัดส่งใบสมัครพร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ – ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย
รูปเล่มนาเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน ไปยัง E – mail singpradeqp@gmail.com ภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๐๘
ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์ การส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ที่ต้นทาง ดังนี้
๑) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเองทั้งหมด และไม่มีส่วนหนึ่ง
ส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
/๒) ในกรณี…

๓
๒) ในกรณี ผ ลงานที่มีเครื่องยนต์ กลไก เป็ น ส่ ว นประกอบและไม่ส ามารถทางานได้ตามที่
เอกสารระบุ หรือพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการทางานได้ตามที่เอกสารระบุ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์
จะไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว
๓) ผู้ส่งผลงานทีผ่ ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องนาผลงานที่จับต้องได้จริง หากส่งเฉพาะข้อมูลโดย
ไม่มีผลงานจริงให้คณะกรรมการพิจารณา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นาผลงานดังกล่าว
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสิน
๔) ที่อยู่ ผู้ส่งผลงาน และหมายเลขโทรศัพท์ต้องสามารถติดต่อได้กรณีจาเป็นต้องขอข้อมูล
เพิ่มเติม กรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหากไม่สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ในระยะเวลาที่กาหนด กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานดังกล่าว
๕) ผลงานนวั ตกรรมการจัด การขยะมู ล ฝอยที่ต้ นทางที่ไ ด้รั บ รางวั ล ทั้ งหมด กรมส่ ง เสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จะนาไปจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จึงสงวนสิทธิ์ไม่
คืนผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ให้ผู้ส่งเข้าประกวดฯ
๖) รายละเอียดผู้สมัครส่งผลงานจะต้องจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงาน เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการคัดเลือก (รอบที่ ๑) มีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อผู้สมัคร อาชีพ/ตาแหน่ง จานวนไม่เกิน ๓ คน ต่อทีม
- ชื่อผลงาน คลิปวีดีโ อ/สารคดีสั้น ภาพถ่าย รูปเล่ มนาเสนอรายละเอียดแนวคิดและ
ขั้นตอนการจัดทาผลงาน ความยาว ๓ – ๕ นาที
- ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- รายละเอียดแนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
- ลักษณะเด่นของผลงานสร้างสรรค์
- วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย
- การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
- ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๗) ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
๖. หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
รูปแบบจัดทานวัตกรรมที่จัดการขยะมูลฝอย ๔ ประเภท (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป
ขยะอัน ตราย) ที่ต้ น ทาง (ในครั ว เรื อ น ในชุม ชน) โดยใช้ ห ลั กการ 3R (Reduce การลด , Reuse การใช้ซ้ า ,
Recycle การแปรรูปนากลับมาใช้ใหม่)
นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ได้แก่ นวัตกรรมเชิ งการวิจัย การทดลองในระดับ
ชุมชน สถานศึกษา ที่พัฒนาการจัดการ รูปแบบ วิธีการ หรือเครื่องมืออานวยความสะดวกในการจัดการขยะมูลฝอย
ให้ดีขึ้น นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์สามารถดาเนินการได้เองแบบง่ายๆ ต่อยอดสร้างรายได้ หรือใช้ประโยชน์ได้จริง

/ลาดับ…

๔
ลาดับ
๑.

เกณฑ์การตัดสิน
ประโยชน์ใช้สอย (Functionality)
การใช้ประโยชน์ได้จริง
มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย
๒. ความคิดริเริมสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีแนวความคิดหรือการออกแบบที่สามารถนาไปต่อยอด และทาให้เกิดผลกระทบ
หรือกระตุ้นจิตสานึกในการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานให้กับสังคมได้อย่างดี
เอกสารแนวคิดการประดิษฐ์ คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอ
รายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน
๓. รูปลักษณ์ และรูปแบบการใช้งาน ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมต่อการ
ขยายผล
๔. เป็นนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนาไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และ
สร้างมูลค่า
5. ผลงานการออกแบบทาจากวัสดุที่หาได้ง่าย หรือต้นทุนต่า (๑๐ คะแนน)
รวม
* ทั้งนี้ แนวทางการให้คะแนนขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการตัดสิน
๗. รางวัลการประกวดฯ รอบชิงชนะเลิศ ทีมทีช่ นะการประกวดฯ จะได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัล
ถ้วยรางวัล
โล่รางวัล
เกียรติบัตร
ชนะเลิศ

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

-

ชมเชย

-

ผลโหวตยอดเยี่ยม

-

คะแนน
๓๐
๑๕
๑๕
๓๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐

๒๐
1๐

๑๐

เงินรางวัล

1๐
๑๐๐

จานวน

-

ทีมละ ๓ คน ๕0,000 บาท

1 รางวัล

อธิ บดี กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม
อธิ บดี กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม
อธิ บดี กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม
อธิ บดี กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ทีมละ ๓ คน ๓0,000 บาท

1 รางวัล

ทีมละ ๓ คน ๒๐,000 บาท

1 รางวัล

ทีมละ ๓ คน 10,000 บาท

2 รางวัล

ทีมละ ๓ คน ๑0,000 บาท

1 รางวัล

/๘. ระยะเวลา...

๕
๘. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ธันวาคม ๒๕๖๑

เปิดรับสมัคร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายส่ง
ผลงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๑
หมดเขตรับสมัครและส่งไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว
๓ – ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอรายละเอียด
แนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน
พฤษภาคม ๒๕๖๑
คณะกรรมการพิจารณาพร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความ
ยาว ๓ – ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอรายละเอียด
แนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน จากผู้ส่งผลงานการ
ประกวดฯ ให้แหลือ 66 ผลงาน
มิถุนายน ๒๕๖๑
จัดพิธีมอบเงินรางวัลสนับสนุนผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผลงานการ
ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (รอบคัดเลือก)
และพิจารณาตัดสินผลงานฯ รอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ผ่านเข้ารอบ
ชิ ง ชนะเลิ ศ จะต้ อ งน าผลงานมาจั ด แสดงพร้ อ มน าเสนอ
รายละเอียดผลงานขั้นตอนการทาจัดทาให้คณะกรรมการตัดสิน
ผลงาน สื่ อมวลชน และผู้ เข้าร่ว มงานฟังเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินหาผู้ชนะเลิศการประกวดฯ และรางวัล popular
vote รวมทั้งสิ้น จานวน 6 รางวัล
กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศ
*หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๙. หน่วยงานร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน
๑. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบ
๑. ประสาน สานักงานสิ่งแวดล้อม กทม. สานักงานเขต
กทม. ๕๐ เขต และทสจ. / สสภ. ขอความร่วมมือใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในรอบคัดเลือก และรอบชิง
ชนะเลิศ พร้อมทั้งตัดสินโครงการฯ
๓. ขอถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
๔. จัดทาสื่อ โปสเตอร์ แผ่นพับ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมส่งผลงาน
๕. พิจารณาคัดเลือกผลงาน และตัดสินผลงานโครงการ
การฯ ชิงชนะเลิศ
๖. จัดพิธีมอบเงิน รางวัล สนับสนุน ทีมที่ ผ่ านคัดเลื อ ก
ผลงานการประกวดฯ รอบคัดเลือกและจัดพิธีมอบถ้วย
รางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดฯ รอบชิงชนะเลิศ

๖
๒. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
๔. สางานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ – ๑๖

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และประสานงานหน่วยงาน
สถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วม
ส่งผลงาน
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และประสานงานหน่วยงาน
สถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจและภาคเอกชน เข้าร่วม
ส่งผลงาน

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของ คสช. ในด้านการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ให้สามารถสร้างมูลค่า
จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้
๒. ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่นวัตกรรม Thailand ๔.๐ ให้เกิดความยั่งยืน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่ช่องทางการตลาดในอนาคตต่อไป

๗

ขอบเขตการดาเนินงานการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ธ.ค. – เมษายน ๒๕๖๑
กลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษา ชุมชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐ วิสาหกิจ
และภาคเอกชนทั่วประเทศ
การส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ต้นทาง โดยการส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอรายละเอียดแนวคิด
และขั้นตอนการจัดทาผลงาน ความยาว ๓ – ๕ นาที โดยแบ่งการประกวดฯ ออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ การพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดฯ ฯ จานวน ๖๖ รางวัล โดยไม่เรียงลาดับ
รอบที่ ๒ จัดพิธีมอบเงินรางวัลสนับสนุนทีมผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดฯ จานวน ๖๖ รางวัล และจัด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดฯ รอบชิงชนะเลิศ

ขัน้ ตอนการรับสมัคร
ก าหนดส่ ง ใบสมั ค ร พร้ อ มรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ผลงาน ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง เดื อ นเมษายน ๒๕๖๑
โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกเอกสาร ดังนี้
- ชื่อผู้สมัคร อาชีพ/ตาแหน่ง จานวนไม่เกิน ๓ คน ต่อทีม
- ชื่อผลงาน ไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ – ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอรายละเอียดแนวคิด
และขั้นตอนการจัดทาผลงาน - ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- รายละเอียดแนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
- ลักษณะเด่นของผลงานสร้างสรรค์
- วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย
- การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
- ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

การส่งผลงาน...

๘
การส่งผลงาน
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
- ช่องทางที่ ๑ จัดส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอรายละเอียดแนวคิดและ
ขั้นตอนการจัดทาผลงาน ความยาว ๓ – ๕ นาทีไปยังกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น ๒ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ๔๙ พระราม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
- ช่องทางที่ ๒ จัดส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ – ๕ นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่ม
นาเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน ไปยัง E-Mail: Singpraditdeqp@gmail.com ภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๐๘
การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน แบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ รอบคัดเลือกผลงาน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว ๓ – ๕
นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนาเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทาผลงาน ให้เหลือ 66 รางวัล โดยไม่
เรียงลาดับ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และสามารถตรวจสอบรายชื่อที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการ
คัดเลือกผ่านรอบคัดเลือก ได้ทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐-๒๒๙๘-๕๖๐๘
รอบที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดฯ ผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการ
ตัดสินพิจารณาผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องนาผลงานมาจัดแสดง พร้อม
สาธิตและบรรยายขั้นตอนการดาเนินงานให้คณะกรรมการตัดสินผลงานฯ สื่อมวลชน และผู้ที่เข้าร่วมงานฟัง เพื่อใช้
ประกอบการพิจ ารณาตัดสิน ผลงานหาผู้ ชนะเลิ ศ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (รางวัล ชนะเลิ ศ รางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒) และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล และรางวัลผลโหวตยอดเยี่ยม จานวน
๑ รางวัล ที่ถ่ายทอดผ่านทางโซเชียล และคะแนนจาก popular vote รวมทั้งสิ้น ๖ รางวัล

ประกาศผลการประกวดฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

