
 
 
 
 

๑. ช่ือโครงการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริต ผ่านต๊ิกตอ็ก’ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๒. ประเภทโครงการ 

    โครงการร่วมมอืระหว่างองคก์ร  

๓. การบริหารจดัการโครงการ 
    ๓.๑ เจา้ของโครงการ       : มลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ 
    ๓.๒ ผูด้ าเนินโครงการ      : เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ กลุม่ทร ูและติก๊ตอ็ก 
    ๓.๓ ผูส้นบัสนุนโครงการ   : บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
๔. หลกัการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นปัญหาทีส่ าคญัของชาตทิีส่รา้งความเสยีหายต่อการพฒันาประเทศ
มาตลอดระยะเวลาทีย่าวนาน และนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงขึน้เรื่อย ๆ และมกีระบวนการทีซ่บัซอ้นมากยิง่ขึน้ 
ท าใหร้ฐัตอ้งสูญเสยีโอกาสในหลาย ๆ ซึ่งมูลนิธติ่อตา้นการทุจรติมคีวามมุ่งมัน่ในการขจดัปัญหาการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบทุกรูปแบบ โดยจดัใหม้กีิจกรรมในการปลูกจติส านึกใหค้นไทยโดยเฉพาะเยาวชนของ
ชาตใิหเ้ป็นคนด ียดึมัน่ในความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อร่วมกนัสรา้งสงัคมใหโ้ปร่งใสไร้
การทุจรติ และร่วมกนัปลุกจติส านึกในการสรา้งสงัคมทีไ่มย่อม ไมท่น และไมเ่ฉยต่อการทุจรติและประพฤติ
มชิอบทุกรปูแบบ และไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรูก้บัประชาชน ทุกระดบัใหเ้หน็ถงึผลเสยีหายของการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบอย่างต่อเนื่องตลอดมา ส าหรบัในปีนี้มลูนิธติ่อตา้นการทุจรติไดผ้นึกก าลงักบัเครอืเจรญิโภค
ภัณฑ์ กลุ่มทรู และติ๊กต็อก โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) จดัโครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านต๊ิกตอ็ก ประจ าปี ๒๕๖๔ เพือ่เปิดโอกาสใหน้กัเรยีน
ในระดบัมธัยมศกึษา และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ทัว่ประเทศ สรา้งสรรค์ผลงานคลปิวดิโีอใน
หวัขอ้ ‘เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต’ โดยเปิดรบัผลงานตัง้แต่วนัพฤหสับดทีี่ ๑ กรกฎาคม 
ถงึ วนัพุธที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๔ ชงิถว้ยเกยีรตยิศ พรอ้มเกยีรตบิตัรและทุนการศกึษากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๕. วตัถุประสงค ์… 
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๕. วตัถปุระสงค ์
๕.๑ เพื่อจดัการประกวดคลปิต่อต้านการทุจรติผ่านติ๊กต็อก โดยใน คลปิต้องสื่อความหมายในการ

รณรงคต์่อตา้นการทุจรติและสามารถกระตุน้ความสนใจใหผู้พ้บเหน็มาร่วมกนัต่อตา้นการทุจรติ 
อยากด ูอยากท า และอยากแชรต์่อ อาจเป็นการรอ้งเพลง, การเตน้, การพดู, การแสดง ไม่จ ากดั
รูปแบบการสรา้งสรรค์  โดยครัง้นี้จะเป็นรูปแบบใหม่ของการจดัประกวดการต่อตา้นทุจรติที่ยงั
ไมเ่คยมมีาก่อน 

   ๕.๒ เพือ่ปลกูฝังและสรา้งจติส านึกต่อตา้นการทุจรติใหก้บัชาวไทยอยา่งยัง่ยนืสบืไป 
   ๕.๓ เพือ่แสดงถงึจุดยนืของมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติในการจดักจิกรรมรณรงคต์่อตา้นการทุจรติ 

อย่างต่อเนื่องโดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและครอบครวัซึ่งเป็นก าลงัพื้นฐานที่ส าคญัที่สุด
ของทุกสงัคม 

   ๕.๔ เพือ่ใหเ้ยาวชนใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์มคีุณค่าต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคม 
   ๕.๕ เพือ่น าผลงานทีไ่ดจ้ากการประกวดมาใชเ้ป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ผา่นช่องทางต่าง ๆ           
         ของมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ, เครอืเจรญิโภคภณัฑ,์ กลุ่มทร ูและติก๊ตอ็ก เพือ่รณรงคก์าร 
         ต่อตา้นการทุจรติต่อไป  
   ๕.๖ เพิม่ช่องทางในการรณรงคต์่อตา้นการทุจรติ สรา้งความกลา้ใหก้บัเยาวชนทีจ่ะบอกเล่า และ 
         ต่อตา้นการทุจรติในช่องทางทีถู่กตอ้ง 

๖. กลุ่มเป้าหมายและคณุสมบติัของผู้สมคัรเข้าประกวด 
   ๖.๑ นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ ถงึ ๖ และอาชวีะศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี 
(ปวช.) ทัว่ประเทศ 
   ๖.๒ สมคัรประกวดเป็นทมี ทมีละ ๑ ผลงาน จ านวนสมาชกิทมีละไมเ่กนิ ๓ คน และสมาชกิตอ้งอยู ่ 
         โรงเรยีนเดยีวกนั โดยมอีาจารยท์ีป่รกึษารบัรอง  
  ๖.๓ ไมจ่ ากดัจ านวนผูแ้สดงในคลปิ โดยผูแ้สดงจะเป็นสมาชกิในทมีหรอืไมก่ไ็ด ้ 
   ๖.๔ ทุกโรงเรยีนสามารถสง่ทมีผูป้ระกวดไดไ้มจ่ ากดัจ านวน หากเป็นสมาชกิทมีใดทมีหนึ่งแลว้  
ไม ่สามารถเป็นสมาชกิทมีอื่นไดอ้กี โดยแต่ละทมีสามารถมอีาจารยท์ีป่รกึษาคนเดยีวกนัได ้
 
 
 
 
 
 / ๗. การสมคัรและการสง่ … 

 … 
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๗. การสมคัรและส่งผลงาน 
   ๗.๑ ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่www.acf.or.th หรอื www.trueplookpanya.com     
   ๗.๒ จดัท าคลปิวดิโีอ แนวตัง้ ความยาวไมเ่กนิ ๕๐ วนิาท ีเกีย่วกบัการรณรงคต์่อตา้นการทุจรติ  
         พรอ้มเขยีนค าบรรยายแนวความคดิไมเ่กนิ ๑๐ บรรทดั  
   ๗.๓ ส่งผลงานเป็นไฟล์ mp4  (Full HD ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐) โดยแนบลิงค์ให้สามารถดาวน์โหลด
พรอ้ม   

แนบไฟลค์ าบรรยายแนวความคดิ และใบสมคัรเป็น pdf. แบบชดัเจน โดยสง่ผา่นทาง 

E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวนัพุธที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๔ 

   ๗.๔ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร.๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖ 

๘. วิธีด าเนินโครงการและหลกัเกณฑก์ารจดัประกวด 

   ๘.๑ การประกวดรอบแรก  
     คณะกรรมการตดัสนิรอบแรกประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒจิากมูลนิธติ่อต้านการทุจรติ , ส านักงาน 
ป .ป.ช., เครือเจริญโภคภัณฑ์ , กลุ่มทรู, ผู้แทนสนับสนุน , นักโฆษณา นักสร้างคอนเทนต์ โดย
คณะกรรมการจะพจิารณาจากหลกัเกณฑด์งันี้ 
         -คลปิวดิโีอต้องมเีนื้อหารณรงค์ต่อต้านการทุจรติ เป็นคลปิใหม่ ไม่ซ ้าหรอืลอกเลยีนแบบ ไม่เคยส่ง
เขา้ประกวดมาก่อน หรอืเผยแพร่ทางสื่อใด ๆ มาก่อน และมคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นของตนเอง 
         -คลปิวดิโีอไม่แสดงถงึเนื้อหาหรอืถ้อยค าที่หยาบคาย มคีวามหมายสองแง่สองง่าม ส่อเสยีด หวาบ
หววิอนาจาร ทารุณกรรม หรอืพาดพงิถงึบุคคล องคก์ร สถาบนั และความมัน่คง ใหเ้กดิความเสยีหาย 
         -คลปิวดิโีอทีส่่งเขา้มาประกวดจะมกีารตรวจสอบและตดัสนิโดยคณะกรรมการ  หากตรวจสอบพบว่า
ผูป้ระกวดมไิดเ้ป็นผูท้ าคลปิดว้ยตนเอง หรอืน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนเองและส่งเขา้ประกวด 
จะถูกพจิารณาตดัสทิธิก์ารเขา้รอบ และใหเ้รยีกเงนิรางวลัคนื 
         -ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รบัผิดชอบต่อลิขสิทธิข์องคลิปวิดีโอ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมาย
ลขิสทิธิ ์และทรพัยส์นิทางปัญญา  สามารถอา้งองิแหล่งทีม่าอยา่งชดัเจน   
      -คณะกรรมการคดัเลอืกผลงานเพื่อเขา้รอบ ๕๐ ทมี โดยแต่ละทมีจะได้รบัเงนิทุนการศกึษา ทมีละ 
๕,๐๐๐ บาท โดยผลงานทีไ่ดร้บัรางวลัถอืเป็นลขิสทิธิข์องมูลนิธติ่อตา้นการทุจรติ 
          -ประกาศผลวนัศุกรท์ี ่๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที ่www.acf.or.th, www.trueplookpanya.com, และทาง
เฟสบุคช่อสะอาดตา้นทุจรติ 
 
  
 / ๘.๒ การประกวดรอบสอง … 
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   ๘.๒ การประกวดรอบสอง 
   -ทมีที่เขา้รอบจะต้องสร้าง Account ใหม่ในติ๊กต็อก โดยใช้ชื่อให้สอดคล้องกบัผลงานทีม ซึ่ง 
Account ใหมน่ี้จะใชส้ าหรบัลงคลปิการประกวดจนถงึรอบชงิชนะเลศิ 

-น าคลปิวดีโิอที่ส่งมาในรอบแรก Up Load ลงติ๊กต็อก ตดิ Hashtag (แฮชแทก็)  #เยาวชนไทย
ไม่ยอมไม่ทนต่อการทุจรติ, #มูลนิธติ่อตา้นการทุจรติ ตัง้แต่วนัที ่๑๑–๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่
สู่สาธารณะ และสามารถเชญิชวนให้คนมาช่วยกดหวัใจ หรอืกดแชร์ เพื่อจะเป็นคะแนนการตดัสนิใน
รอบต่อไป ทมีทีล่งคลปิในติก๊ตอ็กก่อนวนัทีก่ าหนด จะถูกตดัสทิธิก์ารเขา้รอบต่อไป 
    -ทมีผูเ้ขา้ประกวดแคปหน้าแสดงรายละเอยีดยอดการสง่หวัใจ และยอดการแชร ์ของคลปิวดีโิอติ๊
กต็อก ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวนัจนัทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พรอ้มเขยีนชื่อทมี ชื่อโรงเรยีน ส่งมาที ่
E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในเวลา ๑๘.๓๐ น. ซึ่งทมีที่ไม่ส่งรายละเอียดการ
แคปหน้าจอสรุปจ านวนยอดหวัใจและยอดแชร ์หรอืส่งเกนิเวลาทีก่ าหนด จะถูกตดัสิทธิใ์นการเขา้รอบ
ต่อไป 
     -หลงัจากนัน้คณะกรรมการตดัสนิจะน ายอดการส่งหวัใจ และยอดการแชร์ ของคลปิวดีโิอแต่ละ
ทมี มาพจิารณาร่วมกบัคะแนนในรอบแรก เพื่อคน้หา ๑๐ ทมี ผ่านเขา้สู่รอบชงิชนะเลศิต่อไป โดยจะ
จดัการคดัเลอืก ในวนัองัคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศผลในวนัพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที ่
www.acf.or.th หรอื www.trueplookpanya.com และเฟสบุคช่อสะอาดตา้นทุจรติ ในเวลา ๑๘.๐๐ น.  

   ๘.๓ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
-ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทัง้ ๑๐ ทีมจะได้เข้าร่วมอบรม ‘สร้างคอนเทนต์ให้ปังบนส่ือ

ออนไลน์’ ในวนัศุกรท์ี่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวทิยากรผูท้รงคุณวุฒิดา้นสื่อสารมวลชน, นักโฆษณา 
นกัสรา้งคอนเทนต,์ วทิยากรจากติก๊ตอ็ก เพือ่มาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการสรา้งคอนเทนตต์่อตา้นการทุจรติ
บนสื่อออนไลน์ พร้อมกบัการเรยีนรู้เทคนิคการผลิตสื่อ รวมถึงจะได้รบัฟังค าแนะน าในการพฒันา
ผลงานให้สมบูรณ์ดยีิง่ขึ้น โดยการอบรมจะจดัในวถิ ี‘นิวนอรม์อล’ (New Normal) ผ่านระบบแอป
พลิเคชนั ทร ูวีรมู (True Vroom) ซึง่ทมีใดทีไ่มเ่ขา้รบัการอบรมจะถูกตดัสทิธิใ์นการเขา้รอบชงิชนะเลศิ 

-แต่ละทีมจะได้รบัเงนิทุนปรบัปรุงผลงาน ทีมละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผลงานที่ได้รบัรางวลัถือเป็น
ลขิสทิธิข์องมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ 
    -ทุกทมีทีผ่า่นการอบรมจะตอ้งน าผลงานไปปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  และสง่ลงิค ์ 
ดาวน์โหลดคลปิวดิโีอทีแ่กไ้ขมาที ่E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวนัศุกรท์ี ่ 
๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔  ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 
 / - คณะกรรมการ … 

 

mailto:E-mail%20:%20ppyactivities@trueplookpanya.com
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 -คณะกรรมการให้ค าแนะน าปรบัปรุงผลงานรอบชิงชนะเลิศทัง้ ๑๐ ทีม ในวัน เสาร์ที่ ๑๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๔  
 -ผูเ้ขา้ประกวดรอบชงิชนะเลศิทัง้ ๑๐ ทมีแก้ไขผลงานตามที่ได้รบัค าแนะน าระหว่างวนัที่ ๑๔ -
๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔   
 -ผูเ้ขา้ประกวดรอบชงิชนะเลศิทัง้ ๑๐ ทมี จะตอ้งน าผลงานทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ลงในติก๊ตอ็ก ตดิ 
hashtag #เยาวชนไทยไม่ยอมไม่ทนต่อการทุจริต, #มูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ในวันเสาร์ที่  ๒๐ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๔ โดยโพสต์พรอ้มกนัในเวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นตน้ไป โดยยดึหลกัเกณฑ์การตดัสนิจาก
รอบแรก  
    -คณะกรรมการตดัสนิรอบชงิชนะเลศิประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒจิากมูลนิธติ่อต้านการทุจรติ, 
ส านักงาน ป.ป.ช., เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู, ติ๊กต็อก, ผู้แทนองค์กรสนับสนุน, นักโฆษณา,       
นกัสรา้งคอนเทนต ์และสือ่มวลชน 
     -ขัน้ตอนการประกวด 

- สมาชกิเตรยีมพรอ้มบนเวท ีและตวัแทนสมาชกิทมีมเีวลา ๒ นาท ีเล่าคอนเซปท ์    
  เนื้อหา ทีม่าทีไ่ปหรอืแรงบนัดาลใจในการท าคลปิต่อหน้าคณะกรรมการ  
- ทมีงานเปิดคลปิผลงานของแต่ละทมีตามล าดบั ๒ ครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
- คณะกรรมการมเีวลา ๕ นาท ีในการซกัถามผูเ้ขา้ประกวด  

  - คณะกรรมการจะพจิารณาใหค้ะแนนตามหลกัเกณฑก์ารประกวด 
  - การตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ิน้สุด 
  - พธิมีอบรางวลั 
          เกณฑก์ารตดัสนิ  

-ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องสื่อความหมายในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และ   
สามารถกระตุน้ความสนใจใหผู้พ้บเหน็มาร่วมกนัต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ 

                       - คอนเซปทก์ารน าเสนอ ตรงประเดน็ระหว่างเนื้อหาใจความของการเล่าเรื่อง กบัธมีของการ   
 ประกวด และการตอบค าถามกรรมการ 

          - ความคดิสรา้งสรรค ์ความสดใหม ่เทคนิคการน าเสนอ และคุณภาพของผลงาน 
- ยอดการสง่หวัใจ และยอดการแชร ์จากติก๊ตอ็ก  
 
 

 
/ ๙. ระยะเวลา ... 



๖ 

 

๙. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

   ๙.๑ เปิดตวัโครงการและรบัผลงาน      วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
   ๙.๒ ปิดรบัผลงาน        วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๖๔ 
   ๙.๓ คดัเลอืกผลงานรอบแรก       วนัที ่๔-๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   ๙.๔ ประกาศผลรอบแรก        วนัที ่๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   ๙.๕ โพสคลปิวดิโีอลงแอปพลเิคชนัติก๊ตอ็ก                       วนัท ี๑๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   ๙.๖ คดัเลอืกผลงานรอบทีส่อง       วนัที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๙.๗  ประกาศผลรอบทีส่อง       วนัที ่๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  
   ๙.๘ อบรบสรา้งคอนเทนตใ์หปั้งบนสือ่ออนไลน์    วนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   ๙.๙  สง่คลปิวดิโีอทีแ่กไ้ขใหท้มีงาน     วนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
   ๙.๑๐ โพสคลปิทีป่รบัปรุงแกไ้ขลงแอปพลเิคชนัติก๊ตอ็ก   วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
   ๙.๑๑ ประกวดรอบชงิชนะเลศิและมอบรางวลั            วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔   
   
๑๐. รางวลัการประกวด 
           รางวลัชนะเลศิ  

      - ถว้ยเกยีรตยิศ 
 - เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ  

      - ทุนการศกึษา ๕๐,๐๐๐ บาท 

          รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่๑  
      - ถว้ยเกยีรตยิศ 
      - เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ   

            - ทุนการศกึษา ๔๐,๐๐๐ บาท 

        รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่๒  

       - ถว้ยเกยีรตยิศ 
      - เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ   
      - ทุนการศกึษา ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 / รางวลัชมเชย ... 



๗ 

 

  รางวลัชมเชย ๗ รางวลั 
      - โล่เกยีรตยิศ  

               - เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ   
      - ทุนการศกึษารางวลัละ ๑๐,๐๐๐ บาท   
  รางวลัพเิศษ ๑ รางวลั (Popular Vote) พจิารณาคลปิการประกวดในรอบชงิชนะเลศิ  
  ทมีทีไ่ดย้อดกดหวัใจและยอดการแชรผ์า่น ติก๊ตอ็กมากทีสุ่ด โดยนบัยอดรวมถงึ 
  วนัศุกรท์ี ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

               - โล่เกยีรตยิศ  
               - เกยีรตบิตัรจากมลูนิธติ่อตา้นการทุจรติ   
               - ทุนการศกึษา ๒๐,๐๐๐ บาท   
 
 

………………………………………….. 
       
 
     
 

  


