
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดกระทง  

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2560 

****************************** 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านยวนปลา ได้จัดโครงการจัดงาน
ประเพณี วันลอยกระทง ประจ าปี 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านยวนปลา หมู่ที่ 3 
ต าบลชัยบุรี  อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ด ารงไว้      
โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมต่างๆ 

   เพ่ือให้การประกวดกระทง ส าหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2560 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2560 (คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด ข้อก าหนดคุณลักษณะ และ     
เงินรางวัล)  เมื่อวันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 จึงประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกระทง ดังนี้ 

  1. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร ดังนี้ 
1.1 ใบสมัคร (ขอรับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี หรือดาวน์โหลด        

ใบสมัคร ไดด้้วยตนเองทาง www.chaiburi.go.th) 
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง      จ านวน   2  ฉบับ 
1.3 ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน   2  ฉบับ 

  2. ก าหนดการรับสมัคร การส่งกระทงเข้าประกวด การประกวดและตันสิน และประกาศ
ผลและมอบรางวัล ดังนี้   

2.1 ก าหนดการรับสมัคร   
- ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่  1 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ                                     

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี  
-   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา15.00 - 18.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านยวนปลา  

2.2 ก าหนดการลงทะเบียน และส่งกระทงเข้าประกวด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560     
เวลา 15.00 น. – 19.00 น.  

2.3 ก าหนดการประกวดกระทง วันที่3 พฤศจิกายน 2560 เวลา19.30 น.– 20.30 น. 
2.4 ก าหนดการประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น. 
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3. การพิจารณาตัดสินผลการประกวดกระทง  การประกวดกระทงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
ได้แก่ 

3.1 กระทง ประเภทสวยงาม คุณลักษณะของกระทง และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
3.1.1 คุณลักษณะของกระทงที่ส่งเข้าประกวด 

- กระทงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานกระทง  (ไม่ต่ ากว่า 30 เซนติเมตร) 
- เป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่ไม่ท าให้เกิดมลภาวะ 
- มีองค์ประกอบของวัฒนธรรมครบถ้วน (ใบตอง ดอกไม้ ธูปเทียน) 
- กระทงต้องสามารถลอยน้ าได้  

3.1.2 เกณฑ์การตัดสิน จ านวน 100 คะแนน  ดังนี้ 
- สวยงาม กลมกลืน                     30  คะแนน 
- ความประณีต                            30  คะแนน 
- วัสดุที่ใช้  และองค์ประกอบของกระทง  20  คะแนน 
- ขนาด รูปทรง สัดส่วน ความสมดุล         10  คะแนน 
- ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียม     10  คะแนน 

 3.2 กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะของกระทง และเกณฑ์การตัดสิน 
ดังนี้ 

3.2.1 คุณลักษณะของกระทงที่ส่งเข้าประกวด 

- กระทงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานกระทง  (ไม่ต่ ากว่า 30 เซนติเมตร) 
- เป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่ไม่ท าให้เกิดมลภาวะ 
- กระทงต้องสามารถลอยน้ าได้  

3.2.2 เกณฑ์การตัดสิน  จ านวน 100 คะแนน ดังนี้ 
- รูปทรง      15  คะแนน 
- องค์ประกอบของกระทง    10  คะแนน 
- วัสดุเน้นธรรมชาติ    15  คะแนน 
- การทรงตัวในน้ า     25  คะแนน 
- ความคดิสร้างสรรค์และการสื่อความหมาย  25  คะแนน 
- สี แสง ฯลฯ     10  คะแนน 

  หมายเหตุ :  คณะกรรมการตัดสิน จะพิจารณาตัดสินกระทงที่ส่งเข้าประกวด ก็ต่อเมื่อ        
มีกระทงส่งเข้าประกวดแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 4  กระทง และผลการตัดสินของคณะกรรมการ               
ถือเป็นที่สุด 
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4. รางวัลการประกวดกระทง ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ 
4.1 รางวัลส าหรับการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม 

รางวัลชนะเลิศ                           จ านวน       1,000  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                จ านวน          700    บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2          จ านวน          300   บาท 

4.2 รางวัลส าหรับการประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
ชนะเลิศ                     จ านวน       1,000  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1         จ านวน          700  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2          จ านวน          300   บาท 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน     
ส่งกระทงเข้าประกวด ในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2560 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม             
ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี  โทร 077-367-321 ต่อ 104  ในวันและเวลาราชการ 

    ประกาศ ณ วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 
               ลงชื่อ 

(นายเชาวลิต   ทวีแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี 

ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี 2560 

 


