โครงการ CDD Young Designer Contest
๑. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐ มนตรี ได้ มีมติ เมื่อ วั นที่ ๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการส่ ง เสริ ม และสนั บสนุน การใช้
และสวมใส่ผ้าไทย โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การใช้ แ ละสวมใส่ ผ้ า ไทย และรณรงค์ เ ชิ ญ ชวนคนไทยสวมใส่ ผ้ า ไทยอย่ า งน้ อ ยสั ป ดาห์ ล ะสองวั น
เพื่อเป็นการขานรับมติคณะรัฐมนตรี กอปรกับการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ที่เชื่อมโยงการใช้ทุนทางปัญญาและทุนทางสังคม โดยการนาความคิดสร้างสรรค์
ผสานความรู้ และภูมิปัญญา ในการผลิตสินค้ารู ปแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดยุคใหม่
ในการนี้ กรมการพัฒ นาชุ ม ชน ได้ จั ด ท าโครงการ CDD Young Designer Contest เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทาง
การตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ประกอบการ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย ผสมผสานสู่แฟชั่นเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้จริงจากนัก ออกแบบรุ่นใหม่
(Young Designer) อีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า
๒.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย ผสมผสานสู่แฟชั่นเครื่องแต่งกายที่
สามารถสวมใส่ได้จริงจากนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer)
๒.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๔. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
๔.1 กาหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๔.๑.๑ ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
๔.๑.๒ ไม่จากัดเพศ สัญชาติ และระดับการศึกษา
๔.๑.๓ กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไป
ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้เพียงจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนา (ตามทะเบียนบ้าน) เท่านั้น
4.1.4 กรณีผู้สมัครเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าประกวดในจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนา (ตามทะเบียนบ้าน) หรือ
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาก็ได้ แต่ต้องเลือกเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น
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4.1.5 สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในจังหวัดที่เป็นภูมิลาเนา
(ตามทะเบียนบ้าน) หรือจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษา (กรณีนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา)
***สาหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสมัครเข้าประกวดได้ที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5 จังหวัด ดังนี้
(1) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
(2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
(3) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
(4) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
(5) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
***โดยผู้สมัครเข้าประกวดสามารถเลือกสมัครได้เพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น***
๔.๒ แจ้งจังหวัดให้ดาเนินการจัดประกวด โดยมีเกณฑ์การตัดสินผลงานที่เข้าประกวด ดังนี้
๔.๒.๑ แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Design Concept & Inspiration) 20 คะแนน
๔.๒.๒ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 20 คะแนน
๔.๒.๓ รูปแบบการตัดเย็บและคุณภาพของงาน (Quality) 60 คะแนน
หมายเหตุ ระยะเวลาที่ใช้ในการประกาศรับสมัคร และวันตัดสินการประกวดของในแต่ละ
จังหวัดจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนั้น ๆ จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้อง
ติดตามวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4.2.4 เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย
(1) ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานการออกแบบที่ตัดเย็บเป็นชุดเรียบร้อยแล้ว จานวน 1 ชุด
โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้อ งสามารถสวมใส่ไ ด้จ ริง และสอดคล้ อ งกับคอนเซ็ปต์ “ผ้า ไทย ใส่ ได้ ทุ กวั น
ไม่ มี เบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR” เป็นผลงานที่ถูก สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และต้ อ งไม่เคยได้รับรางวัลจาก
การประกวดที่ใดมาก่อน
(2) ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วย ผ้าอัตลักษณ์ หรือผ้าประจา
จังหวัด หรือผ้าที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดที่ผู้เข้าประกวดลงสมัครแข่งขันเป็นองค์ ประกอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ของผลงานการออกแบบทั้งชุด และผ้าที่นามาใช้ตัดเย็บนั้น จะต้องเป็นผ้าที่ผลิตขึ้นจากกลุ่ม หรือผู้ประกอบการ
OTOP ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการพัฒนาชุมชน ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีผ้าอัตลักษณ์ หรือผ้าประจาจังหวัด
หรือผ้าที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดนั้น ๆ ผู้เข้าประกวดสามารถนาผ้าในจังหวัดใกล้เคียง หรือผ้าที่มีชื่อเสียงประจาภาค
มาใช้ในการตัดเย็บได้ แต่ต้องเป็นผ้าที่ผลิตขึ้นจากกลุ่ม หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการ
พัฒนาชุมชน
(3) วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งผลงาน จะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของผลงานการออกแบบทั้งชุด
(๔) หลังจากที่ผู้สมัครได้กรอกใบสมัคร และนาส่งที่สานักงานพัฒนาชุมชนแล้ว ผู้สมัครจะต้อง
Download แบบฟอร์มผลงานที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งจะเป็นไฟล์นามสกุล .docx (Microsoft Word) สามารถขอไฟล์
ได้จากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่สมัคร โดยจะต้องพิมพ์ รายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วนลงในแบบฟอร์ม
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ภาพแบบร่าง (Design Drawing) ด้านหน้า ด้านหลัง และภาพถ่ายจริง
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3) แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Design Concept & Inspiration) 4) เทคนิคพิเศษในการตัดเย็บ
5) วัสดุที่ใช้ และแหล่งผลิต และ 6) การนาไปใช้ประโยชน์
(5) ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดที่ ผู้ ส มั ค รกรอกลงในแบบฟอร์ ม ผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดนี้
ให้ ผู้ ส มั ค รส่ ง ไฟล์ น ามสกุ ล .docx (Microsoft Word) ดั ง กล่ า ว ให้ กั บ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ใน
วันตัดสินการประกวด และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผู้สมัคร
ยินยอมให้กรมการพัฒนาชุมชนนาไปใช้ หรือปรับเปลี่ยนแบบได้ตามความเหมาะสม สาหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ที่ตัดเย็บเป็นชุดเรียบร้อยแล้ว เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สมัครเข้าประกวด
4.3 เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ และจั ด แสดงผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ OTOP CITY ระหว่ า งวั น ที่
1๙ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และวันสุดท้ายของการ
จัดงานดังกล่าว เจ้าของผลงานสามารถติดต่อ ขอรับชุดคืนได้ตามช่วงเวลา และสถานที่ ที่กรมการพัฒนาชุมชน
กาหนด
5. รางวัลสาหรับผู้ชนะเลิศการประกวด
5.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จานวน 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และ
เข้ารับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP CITY ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1๙ - ๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
5.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จานวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้วา่ ราชการจังหวัด
5.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จานวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้วา่ ราชการจังหวัด
6. เอกสารประกอบการรับสมัคร
6.๑ บุคคลทั่วไป ประกอบด้วย
6.๑.๑ ใบสมัคร จานวน ๑ ชุด
6.๑.๒ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ชุด
6.๒ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย
6.๒.๑ ใบสมัคร จานวน ๑ ชุด
6.๒.๒ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ชุด
6.๒.๓ สาเนาบัตรนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา จานวน ๑ ชุด กรณีที่บัตรนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา
สูญหาย ชารุด และไม่สามารถถ่ายสาเนาได้ ให้ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาแทน
*****************************************
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