หลักเกณฑ์การประกวด Young Designer Contest ผ้าไทยสไตล์คนเมืองยศ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระนางเจ้าสิรก
ิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

๑.หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระนางเจ้าสิรก
ิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชดาริว่า

ส ม ค ว ร ที่ จะสรรค์ สร้ างการแต่ งกายชุ ดไทยให้ เป็ นไปตามประเพณี ที่ ดี งาม ดั งนั้ น เพื่ อเป็ นการเฉลิ มพระเกี ยรติ

สมเด็ จพระนางเจ้าสิรก
ิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระอัจฉริยภาพการออกแบบเครือ
่ งแต่งกาย
ตามแบบวัฒนธรรมไทย และการทรงงานเพื่ออนุรก
ั ษ์ศิลปะภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสนองมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยให้ ถือว่ามาตรการส่ งเสริมและสนั บสนุนการใช้และสวมใส่ ผ้าไทยเป็น

นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่ งกายด้ วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
เพิ่ ม ขึ้ นอย่ างน้ อยสั ปดาห์ ล ะ ๒ วั น และข้ าราชการ พนั ก งนรัฐ วิ ส าหกิ จ และเจ้าหน้ าที่ ข องรัฐ สวมใส่ เ สื้ อผ้ า
เย็บด้ วยผ้าไหม/ผ้าพื้นเมืองหรือผ้าไทย เพื่อใช้ในโอกาสต่ างๆ และเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการใช้ผ้าไหม
ผ้าไทยในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นการอนุรก
ั ษ์และปลูกฝังค่านิยมในการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนั้น

จัง หวั ดยโสธร จึง ได้ จัด กิ จกรรมการประกวด Young Designer Contest ผ้ าไทยสไตล์ คนเมื องยศ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิรก
ิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเชิญชวน ให้กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย ตลอดจนเป็น
การดารงเอกลักษณ์ ความเป็นไทย ทั้งเป็นการเชื่อมโยง ภูมิปัญญา อันทรงคุณค่ าให้ สอดคล้ องไปกั บวิ ถีชีวิ ต

ปัจจุบัน และสร้างรายได้ให้กับกลุม
่ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง/ผ้าไทย
๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสิ รก
ิ ิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย ผสมผสานสู่แฟชัน
่ เครือ
่ งแต่ งกาย

ที่สามารถสวมใส่ได้จริงจากนักออกแบบรุน
่ ใหม่ (Young Designer)

๒.๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รจ
ู้ ก
ั ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

๓.กลุ่มเป้าหมาย

ผูป
้ ระกอบการ OTOP ประเภทผ้า นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๔.วิธก
ี ารดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

๔.๑ กาหนดคุณสมบัติของผูท
้ ี่จะส่งผลงานเข้าประกวด และสถานที่รบ
ั สมัครเข้าโครงการ ดังนี้
๔.๑.๑ ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๕-๓๐ ปี นับถึงวันทีเ่ ปิดรับสมัคร

๔.๑.๒ ไม่จากัดเพศ สัญชาติ ระดับการศึกษา และไม่จากัดภูมิลาเนา
๔.๑.๓ สถานที่รบ
ั สมัคร

๑) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

๒) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ
/๔.๒ เกณฑ์การ...

-๒๔.๒ เกณฑ์การตัดสินผลงานที่เข้าประกวด มีดังนี้

๔.๒.๑ แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ (Design Concept & Inspiration) ๒๐ คะแนน
๔.๒.๒ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ๒๐ คะแนน

๔.๒.๓ รูปแบบการตัดเย็บและคุณภาพของงาน (Quality) ๖๐ คะแนน
๔.๒.๔ เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย

๑) ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานการออกแบบชุดที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว จานวน ๑ ชุด โดยผลงานที่

ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถสวมใส่ได้จริงและสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERWEAR "
เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และไม่เคยได้รบ
ั รางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

๒) ผลงานที่ออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบด้วย ผ้าลายขอพระราชทาน ผ้าลายขิด

นารีร ต
ั นราชกั ญ ญา ผ้ า ประจ าจัง หวั ด ผ้ า อั ต ลั ก ษณ์ ข องอ าเภอ หรือ เป็ น ผ้ า ที่ มี แ หล่ ง ผลิ ต ในจัง หวั ด ยโสธร
ที่ผู้เข้าประกวดลงสมัครแข่งขันเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานการออกแบบทั้งชุด

๓) วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการตกแต่งผลงานจะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของการออกแบบทั้งชุด

๔) ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ประกอบด้วย ๑.ข้อมูลส่วนบุคคล

๒.ภาพแบบร่าง (Design Drawing) ๓.แนวคิ ดและแรงบั นดาลใจในการออกแบบ (Design Concept & Inspiration)
๔.เทคนิคพิเศษในการตัดเย็บ ๕.วัสดุที่ใช้และแหล่งผลิต ๖.การนาไปใช้ประโยชน์

๔.๓ การเผยแพร่ป ระชาสั ม พั นธ์ และจัดแสดงผลงานที่ ไ ด้ ร บ
ั รางวั ล ในงานรวมพลั งสตรี ศรีย โสธร

สืบสานตามรอยแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕
๕.รางวัลสาหรับผู้ประกวด

๕.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รบ
ั เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รบ
ั เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รบ
ั เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๖.เอกสารประกอบการรับสมัคร

๖.๑ บุคคลทั่วไป ประกอบด้วย

๖.๑.๑ ใบสมัคร จานวน ๑ ชุด

๖.๑.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ชุด

๖.๒ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย
๖.๒.๑ ใบสมัคร จานวน ๑ ชุด

๖.๒.๒ สาเนาบัตรนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา จานวน ๑ ชุด กรณีที่บัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา สูญหาย

ชารุด และไม่สามารถถ่ายสาเนาได้ให้ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาแทน

๖.๓ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ

๖.๔ ผู้ เ ข้ า ประกวดกรอกข้ อ มู ล รายละเอี ยดลงในแบบฟอร์ม ผลงานที่ ส่ ง เข้ าประกวด จ านวน ๑ ชุ ด

ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทุกอาเภอ และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๖.๕ ผู้เข้าประกวดนาเสนอผลงานการออกแบบชุดที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว รอบตั ดสิน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๖.๗ จังหวัดตั ดสิ นการประกวด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู ้ และประสบการณ์ประกวดผ้า

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

/๗.สถานที.่ ..

-๓๗.สถานที่ประกวด

ณ โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๘.การตั ดสิ นการประกวด

คณะกรรมการตั ดสิ นประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู ้ และประสบการณ์ ประกวดผ้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

โดยพิจารณาตั ดสินในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยผลการตัดสินและการให้คะแนน
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจสามารถติ ดต่ อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ ที่สานั กงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ ทั้ง ๙ อาเภอ

ในจังหวัดยโสธร สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ติ ดต่ อสอบถามเพิ่มเติ ม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๑ ๒๖๖๔
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

