กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “วิถีชุมชนตาบลหนองควาย”
กิจกรรม “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลา ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 3
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตาบลหนองควาย
โดย เทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
********************************
ด้วยเทศบาลตาบลหนองควาย จะได้จัดกิจกรรม “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของล า
ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 3 ตามโครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน OTOP ตาบลหนองควาย ประจาปี
2561 ในวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ น การส่ งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ตาบลหนองควายให้ สอดคล้ อง
กับวิถีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมให้เยาวชน/คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสื บ สานภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ น สามารถน าภูมิ ปัญ ญาในท้ องถิ่ นมาเป็น ทุ นส าคั ญในการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เกิ ด การสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ จ ากการผลิ ต สิ น ค้ า OTOP
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นที่รู้จั กและยอมรับของประชาชนบริเวณใกล้เคียงและ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนาเสนอ
จุดแข็งของประเทศ คือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นของประเทศ นาเสนอสินค้าผ่านการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับ
วิถี ไ ทย เพื่อ สร้ างประสบการณ์ ที่ป ระทับ ใจจากท้ องถิ่ นไทย ภายใต้ โ ครงการ “ปี ท่อ งเที่ย ววิ ถีไ ทย เก๋ ไ ก๋
อย่างยั่งยืน” เพื่อนารายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทาให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท่องเที่ยว นาไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคต โดยเทศบาลตาบล
หนองควายจะจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวิถีชุมชนตาบลหนองควาย การประกวดเขียนลายน้าต้น
การประกวดนางงาม OTOP การประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมแสดงสินค้าชุมชน OTOP และ
กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวฮอม เพื่อเป็ นการส่งเสริมประชาสั มพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตาบลหนองควายและ
สถานที่ท่องเที่ยวตาบลหนองควาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเจริญเติบโต
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ น การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒ นธรรมของตาบลหนองควาย ซึ่ง มี
โบราณสถานที่สามารถสร้างมูลค่า รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน เป็นการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตาบลหนองควาย
กิจกรรม ...

-2กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “วิถีชุมชนตาบลหนองควาย”
1. ประเภทการประกวด
1.1 ประเภทประชาชนทั่วไป
2. คุณสมบัติผสู้ มัคร
2.1 ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศและวัย
3. หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
3.1 ให้ผู้สมัครมาแสดงตนเพื่อลงทะเบียนในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา
08.30 – 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7
3.2 ภาพถ่ า ยที่ส่ ง เข้ า ประกวดต้ อ งเป็ นภาพถ่ ายเกี่ ย วกั บ การใช้ ชี วิ ต ประจ าวั นของคนในชุ ม ชน
ที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแนวทางการใช้ชีวิต อาชีพ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน
ในตาบลหนองควาย โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและหมู่บ้านที่อยู่ในตาบลหนองควายจานวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านตองกาย
หมู่ที่ 2 บ้านฟ่อน
หมู่ที่ 3 บ้านไร่กองขิง
หมู่ที่ 4 บ้านต้นเกว๋น
หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย
หมู่ที่ 6 บ้านร้อยจันทร์
หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองกุง
หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย
หมู่ที่ 10 บ้านนาบุก
หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก
หมู่ที่ 12 บ้านตองกายเหนือ
เป็ น พื้ น ที่ใ นการถ่ า ยภาพ หั ว ข้ อ “วิถี ชุม ชนต าบลหนองควาย” โดยภาพถ่า ยที่ส่ ง เข้ าประกวด
จะต้องถ่ายภาพภายในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. และส่งผลงาน
ภาพถ่ายภายในเวลา 17.00 – 17.30 น. เท่านั้น
3.3 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมี ขนาดไฟล์ความละเอียดอย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล และรูปแบบ
ของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น สามารถ
ตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินจากความเป็นจริง
3.4 ให้ ผู้ส มัค รส่ งไฟล์ ภ าพถ่ายได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ ในกรณีภ าพถ่ายของผู้ส มัครได้รับรางวัล
หลายรางวัล ผู้สมัครจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่ านั้น และให้ส่งไฟล์ภาพประกวด ณ ลานกิจกรรม
บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 โดยจัดทาเป็นแฟ้มภาพ (โฟร์เดอร์) ระบุชื่อ – นามสกุล
3.5 ให้ถอื เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกวดมาเอง
3.6 กรณีภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งของภาพถ่าย
ที่ได้รั บรางวัล ไปแล้ว และสามารถพิสู จน์ ได้ว่าทาผิ ดจริง เทศบาลตาบลหนองควายสามารถยกเลิ ก และ
เปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืน
3.7 คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก และการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
3.8 เมื่อดาเนินการ ...

-33.8 เมื่อดาเนินการประกวดเสร็จสิ้น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
ตาบลหนองควาย ซึ่งเทศบาลตาบลหนองควายมีสิทธิคัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนาไปจัดแสดง
ในสถานที่ต่างๆ และการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
4. เกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย คะแนนเต็ม 100 คะแนน
4.1 ความสวยงามของภาพ
25 คะแนน
4.2 เรื่องราวของภาพ
25 คะแนน
4.3 คุณภาพ
25 คะแนน
4.4 องค์ประกอบของภาพ
25 คะแนน
5. รางวัลการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป
5.1 รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.2 รางวัลภาพถ่ายดีเด่น
จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.3 รางวัลภาพถ่ายชมเชย
จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
** ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน **
6. การประกาศรางวัล
วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. และมอบรางวัล เวลา 19.00 น.
7. หลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัคร
7.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
7.4 หนังสือยินยอมมอบกรรมสิทธิ์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

8. การสมัคร ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร
8.1 ให้ผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ 7
8.2 ระยะเวลาและสถานทีร่ ับสมัคร
- ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เวลา 08.30 – 09.00 น. สถานที่ รั บ สมั ค ร
ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
8.3 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทรศั พ ท์ 053–125070 www.nongkhwai.go.th/
www.facebook.com/ เทศบาลตาบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

