ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม
เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑการประกวดกระทงฝมือใบตอง – ดอกไมสด
ในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๑
***********************************
ดวยเทศบาลนครเชียงใหม ไดบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ องคกรภาคี เครือขาย ทั้งภาครัฐ
และเอกชน กําหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม (ลอยกระทง) ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยจัดใหมีการประกวดกระทงฝมือใบตอง – ดอกไมสด ทั้งนี้ เพื่อการเปนสงเสริมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามและสืบสานมรดกภูมิปญญาทองถิ่นของชาวลานนาใหดํารงคงอยูสืบตอไป
ตลอดจนเปนการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค ของการจัดงาน
จึงประกาศระเบียบหลักเกณฑการประกวดกระทงฝมือใบตอง–ดอกไมสด ประจําป ๒๕๖๑ ดังตอไปนี้.๑. การประกวดประดิษฐกระทงฝมือใบตอง-ดอกไมสด แบงเปน ๒ ประเภท คือ
๑.๑ นักเรียน ระดับประถมศึกษา
รับสมัคร ๑๕ ทีม
๑.๒ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รับสมัคร 1๐ ทีม
๒. จํานวนผูเขาประกวด โรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ ๔ คน ของแตละระดับ
๓. ระเบียบและหลักเกณฑการประกวด
๓.๑ ประดิษฐกระทงดวยวัสดุธรรมชาติ เชน ใบไม ใบตอง ดอกไมสด
๓.๒ เสนผาศูนยกลางของฐานกระทง ไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว และไมเกิน ๑๕ นิ้ว สําหรับระดับ
ประถมศึกษา ไมนอยกวา ๑๐ นิ้ว (หามตกแตงฐานกระทงมากอน)
๓.๓ สวนสูงของกระทงใหมีความสูงตามความเหมาะสมและสวยงาม
๓.๔ ทุกกลุมที่เขาประกวด นําวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการจัดทํากระทงใบตองมาเอง เชน ใบตอง
ที่ทําความสะอาด ฉีกตามขนาดเหมาะสมแตไมเช็ดน้ํามัน ดอกไมที่ยังไมไดแปรรูป ไมเย็บแบบ
หรือประกอบสวนอื่น ๆ มากอน โดยจะมีคณะกรรมการตรวจสอบกอนการประกวด หากฝาฝน
คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที
๓.๖ จัดการประกวดในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ใชเวลาในการประดิษฐ ๖ ชั่วโมง
เริ่มรายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มประกวดเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหนาสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม และกระทงที่เขารวมการประกวดทุกกระทงจะถือเปนกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลนครเชียงใหม โดยจะนํามาตั้งโชวเพื่อใหนักทองเที่ยวและประชาชน ที่สนใจไดเขาชม
และทายสุดจะไดมอบใหแขกผูมีเกียรติ นําไปลอยในแมน้ําปงถวายเปนพุทธบูชา
๔. หลักเกณฑการใหคะแนน
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๔.๑ ความละเอียด / ความประณีตสวยงาม
๓๐ คะแนน
๔.๒ ขนาด รูปทรง และสัดสวน
๒๐ คะแนน
๔.๓ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๒๐ คะแนน
๔.๔ ความถูกตองตามความหมาย
๑๕ คะแนน
๔.๕ งานเสร็จตามกําหนด
๑๐ คะแนน
๔.๖ ความสะอาด เปนระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลังทํางาน
๕ คะแนน
/ ๕. รางวัลการประกวด ....................

-๒–
๕. รางวัลการประกวด จะไดรับเงินรางวัลเทากันทุกประเภท ( ๒ ประเภท )
๕.๑ รางวัลชนะเลิศ
เงินสด ๖,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล
๕.๔ รางวัลชมเชย
เงินสด ๒,๕๐๐ บาท
๖. รับสมัครตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง
ถ.ศรีดอนไชย ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร ๐ – ๕๓44– 9380 , ๐๘ – ๑884 – 4750
ในวันเวลาราชการ
๗. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุดและยุติ
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม ขอประกาศเชิญชวนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดเขารวม
ประกวดกระทงฝ มือใบตอง-ดอกไม สด ในงานประเพณี เ ดื อนยี่ เ ป งเชี ยงใหม ประจํ าป ๒๕๖๑ สอบถาม
รายละเอียดไดที่ โรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง โทร ๐ – ๕๓44– 9380 , ๐๘ – ๑884 – 4750
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุนทร ยามศิริ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

ใบสมัคร

รับสมัครลําดับที่......................
วันที่.........................................

ประกวดกระทงฝมือใบตอง – ดอกไมสด
ในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 25๖๑
เทศบาลนครเชียงใหม
………………………………….
เขียน………………………….………………………………………………
วันที่………..……เดือน……………….………………..พ.ศ……………………………...
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว..............………………………………………...........บานเลขที่...............................
หมูที่..........ถนน..............................ตําบล..............................อําเภอ........................จังหวัด.................................หรือ
โรงเรียน……………………………………..……………………......................เลขที.่ ................ถนน…………………………...............
ตําบล………………….……....อําเภอ……….…………….……..จังหวัด………………………..............
มีความประสงคขอสงกระทงฝมือใบตอง- ดอกไมสด เขารวมการประกวดในงานประเพณีเดือนยี่เปง ประจําป
๒๕๖๑ ในระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
รายชื่อผูเขาประกวด ทีมละ 4 คน ชื่อทีม …………………………………………………
1 …………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………………….
4 ……………………………………………………………………………….
โดยมีความหมายของกระทงฝมือใบตอง - ดอกไมสด ดังนี้ .…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………..ผูสมัคร / ผูควบคุมทีม
(………………………………………….)
เบอรมือถือ.........................................................
หมายเหตุ 1. รับสมัครตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม – ๑๖ พฤศจิกายน 25๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล
วัดพวกชาง ในวันเวลาราชการ โทร 0–5344–9380 , ๐๘ – ๑884 – 4750
๒. ผูรับเงินรางวัลจะตองเปนผูสมัคร / ผูควบคุมทีม และตองเตรียมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูสมัคร / ผูควบคุมทีม และผูเขาแขงขันทั้ง ๔ คน ๆ ละ ๑ ฉบับ
๓. สมัครไดระดับละไมเกิน 1 ทีม
๔. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน จะตองมีหนังสือนําสงจากโรงเรียนตนสังกัดดวย

