ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ที่ ๒๐๒/๒๕๖๓
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
*******************************************************
ด้ว ยเทศบาลเมืองสะเตงนอก กาหนดจัดโครงการสื บสานประเพณี ล อยกระทง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่ง ประเพณี ล อยกระทง ถือ เป็ น งานประจาปี ที่ ส่ งเสริมและปลู ก ฝั งให้ ผู้ เข้าร่ว ม
โครงการได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงที่มี
การถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา เกิดความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ กาหนด
จั ด งานในวั น เสาร์ ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ ณ ตลาดสดเฉลิ ม พระเกี ย รติ และลานแอโรบิ ค เทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก หมู่ที่ ๔ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้จัดให้ มีการ
ประกวดกระทง ๒ ประเภท คือ ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ การประกวดหนูน้ อย
นพมาศ การประกวดสาวน้อยนพมาศ (ผู้สูงอายุ)
เพื่อให้การดาเนินการโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การประกวดฯ ดังนี้
๑. การประกวดกระทง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑.๑ ประเภทสวยงาม คุณสมบัติดังนี้
(๑) กระทงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ากว่า ๒๐ เซนติเมตร
(๒) ประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติซึ่งย่อยสลายได้ง่าย
(๓) วัสดุธรรมชาติสามารถย้อมสีได้
(๔) ลอยน้าได้จริง และทรงตัวได้ดีขณะลอยน้า
(๕) มีความประณีต สวยงาม
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทีมละไม่เกิน ๕ คน
๑.๒ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติดังนี้
(๑) กระทงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร
(๒) ประดิษฐ์ด้วยวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ซึ่งย่อยสลายได้ง่าย
(๓) กระทงลอยน้าและทรงตัวได้ดีขณะลอยน้า
(๔) ความสวยงามและสมดุลของชิ้นงาน
(๕) มีความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการแข่ง ทีมละไม่เกิน ๕ คน
/หลักฯ...

-๒หลักฐานประกอบการสมัคร
- สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๒ ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๒ ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในเขตตาบลสะเตงนอกเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง
๑. เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม (๑๐๐ คะแนน)
- ขนาดรูปทรง สามารถทรงตัวและลอยน้าได้
๒๕ คะแนน
- การใช้วัสดุธรรมชาติ ความประหยัด
๒๕ คะแนน
- ความประณีตสวยงาม
๓๐ คะแนน
- การตรงต่อเวลา
๒๐ คะแนน
๒. เกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (๑๐๐ คะแนน)
- ขนาดรูปทรง สามารถทรงตัวและลอยน้าได้
๒๕ คะแนน
- การใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า (วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติและวัสดุ
เหลือใช้ในชีวิตประจาวัน ที่ย่อยสลายได้ง่าย)
๒๕ คะแนน
- ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
๓๐ คะแนน
- การตรงต่อเวลา
๒๐ คะแนน
รางวัลการประกวดกระทง (ประเภทสวยงาม, ประเภทความคิดสร้างสรรค์)
รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเกียรติบัตร
เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเกียรติบัตร
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร
เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
การรับสมัครการประกวดกระทง
๑. ผู้ ป ระสงค์ จ ะส่ ง กระทงเข้ า ประกวด ติ ด ต่ อ ขอรั บ ใบสมั ค รประกวดกระทงได้ ที่
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ในวันและเวลาราชการ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร/โทรสาร
๐-๗๓๒๖-๔๕๔๓
๒. รับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมือง
สะเตงนอก
/วันฯ...

-๓วันเวลาและสถานที่ประกวดกระทง
๑. ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดทุกประเภท ต้องนาอุปกรณ์การประดิษฐ์กระทงมาประดิษฐ์ใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณตลาดเฉลิมพระเกียรติและ
ลานแอโรบิค หมู่ที่ ๔ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
๒. หากผู้ส่งกระทงเข้าประกวดไม่นากระทงหรือวัสดุมาประดิษฐ์กระทงในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๓ และล่วงเลยกาหนดการรับลงทะเบียน คณะกรรมการการประกวดกระทงจะไม่พิจารณาตัดสินให้คะแนน
๓. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด
๔. ประกาศผลและรับเงินรางวัลในพิธีเปิดโครงการฯ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ บริเวณตลาดเฉลิมพระเกียรติและลานแอโรบิค หมู่ที่ ๔ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
๒. การประกวดหนูน้อยนพมาศ
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
(๑) เพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง ๗ – ๑๐ ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๖๓)
(๒) มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านในเขตตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลาเท่านั้น
(๓) ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้ปกครอง
(๔) การแต่งกายชุดไทย (ในวันประกวด)
หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว (ติดในใบสมัคร)
จานวน ๑ รูป
- สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
จานวน ๒ ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๒ ฉบับ
เกณฑ์การตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ (๑๐๐ คะแนน)
(๑) รูปร่างหน้าตา ๒๐ คะแนน
(๒) การแต่งกาย ๒๐ คะแนน
(๓) บุคลิกภาพ ๑๐ คะแนน
(๔) ความสามารถพิเศษ ๒๐ คะแนน
(๕) ปฏิภาณไหวพริบ ๓๐ คะแนน
กติกาการประกวดหนูน้อยนพมาศ
- รอบที่ ๑ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวและแนะนาตัวเองทุกคน
- รอบที่ ๒ ผู้ เข้ า ประกวดทุ ก คนแสดงความสามารถพิ เศษ คนละไม่ เกิ น ๕ นาที (ผู้ เข้ า
ประกวดเตรียมแผ่น CD เพลงประกอบการแสดงความสามารถมาเอง)
- รอบที่ ๓ ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบสุดท้าย ตอบคาถามที่ประกวดเตรียมไว้ให้และประกาศผล
การตัดสินการประกวดและมอบรางวัล
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
/รางวัลฯ...

-๔–
รางวัลการประกวด หนูน้อยนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔

เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๓. การประกวดสาวน้อยนพมาศ (ผู้สูงอายุ)
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
(๑) เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.๒๔๙๘ ลงมา)
(๒) มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านในเขตตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลาเท่านั้น
(๓) การแต่งกายชุดไทย (ในวันประกวด)
หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว (ติดในใบสมัคร)
จานวน ๑ รูป
- สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
จานวน ๒ ฉบับ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๒ ฉบับ
เกณฑ์การตัดสินการประกวดสาวน้อยนพมาศ (ผู้สูงอายุ) (๑๐๐ คะแนน)
(๑) รูปร่างหน้าตา ๒๐ คะแนน
(๒) การแต่งกาย ๒๐ คะแนน
(๓) บุคลิกภาพ ๑๐ คะแนน
(๔) ความสามารถพิเศษ ๒๐ คะแนน
(๕) ปฏิภาณไหวพริบ ๓๐ คะแนน
กติกาการประกวดสาวน้อยนพมาศ (ผู้สูงอายุ)
- รอบที่ ๑ ผู้เข้าประกวดทุกคนเดินโชว์ตัวและแนะนาตัวเองทุกคน
- รอบที่ ๒ ผู้ เข้ า ประกวดทุ ก คนแสดงความสามารถพิ เศษ คนละไม่ เกิ น ๕ นาที (ผู้ เข้ า
ประกวดเตรียมแผ่น CD เพลงประกอบการแสดงความสามารถมาเอง)
- รอบที่ ๓ ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบสุดท้าย ตอบคาถามที่ประกวดเตรียมไว้ให้และประกาศผล
การตัดสินการประกวดและมอบรางวัล
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลการประกวด สาวน้อยนพมาศ (ผู้สูงอายุ)
รางวัลชนะเลิศ พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔

เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
/การฯ...

-๕–
การสมัครเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ, สาวน้อยนพมาศ (ผู้สูงอายุ)
ผู้สมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๖๓ ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ในวันและเวลาราชการ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๖-๔๕๔๓ , 0-7320-2200 ต่อ 114
วันเวลาและสถานที่ประกวด
๑. ผู้เข้าประกวด ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดและรับหมายเลขประจาตัว
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ จุดลงทะเบียน (ข้างเวทีกลาง) ณ บริเวณ
ตลาดเฉลิมพระเกียรติและลานแอโรบิค หมู่ที่ ๔ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
๒. เริ่ ม การประกวดตั้ ง แต่ เวลา ๑๙.๐๐น.เป็ น ต้ น ไป ณ เวที ก ลาง บริ เวณตลาดเฉลิ ม
พระเกียรติและลานแอโรบิค หมู่ที่ ๔ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสมาน หะยีดอปอ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

