ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม
งานประเพณีแห่งสายนํา ลอยกระทงตําบลกําแพงเซา ฉลอง 84 พรรษามหาราชา ปี 2554
วันที' 10 พฤศจิกายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา

**************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2554 ใน
วันที' 10 พฤศจิกายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา เพือ' ส่งเสริมและสืบทอดประเพณี
อันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ส ืบไป จึงได้จดั การประกวดกระทง ประจําปี 2554 ขึน จึงกําหนดแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี
การจัดประกวดกระทงประเภท สวยงาม
1. คุณสมบัติของกระทง
1.1. มีองค์ประกอบของกระทงตามประเพณี ได้แก่ กลีบกระทง ดอกไม้ ธูป เทียน
เครื'องบวงสรวงต่าง ๆ เช่น เส้นผม เล็บ เงิน ฯลฯ
1.2. กระทงต้องลอยนําได้
1.3. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. (ส่วนสูงไม่จาํ กัด)
1.4. ฐานรองรับ และวัสดุทใ'ี ช้ประดิษฐ์กระทง ให้ใช้วสั ดุธรรมชาติ (ไม่อนุ ญาตให้ใช้โฟม)
1.5. กระทงมีรปู แบบทรงกลมตามประเพณีโบราณ
1.6. แสงสว่างให้ใช้เฉพาะเทียนไขเท่านัน
2. ผูเ้ ข้าประกวด
ในนามกลุม่ องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคล ในตําบลกําแพงเซา
3. การรับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัคร ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทง ได้ท'ี องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําแพงเซา ตัง แต่บดั นีจนถึงวันที' 9 พฤศจิกายน 2554 โทรศัพท์ 0-7537-7581,08-9598-8383
4. วัน เวลา และสถานที'ประกวด
จัด ประกวดในวัน ที' 10 พฤศจิ ก ายน 2554 ตั ง แต่ เ วลา 17.00 – 19.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- 2 5. เงิ นรางวัล
5.1. รางวัลที' 1
5.2. รางวัลที' 2
5.3. รางวัลที' 3

เงินสด
เงินสด
เงินสด

3,000
2,000
1,000

บาท
บาท
บาท

6. เกณฑ์การตัดสิ น
6.1. ความเหมาะสมของขนาด รูปทรง สัดส่วน

(20 คะแนน)

6.2. ความประณีต สวยงาม ในการประดับตกแต่ง
6.3. มีองค์ประกอบของกระทงตามประเพณี

(20 คะแนน)
(20 คะแนน)

6.4. การเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสม
6.5. การทรงตัวในขณะลอยนํา

(20 คะแนน)
(20 คะแนน)

7. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
ประกาศผลการประกวดกระทงพร้อมมอบรางวัล ในคืนวันที' 10 พฤศจิกายน 2554
เวลาประมาณ 21.00 น. ณ เวทีกลางองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา

คณะกรรมการฝา่ ยประกวดกระทง
องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา
17 ตุลาคม 2554

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
งานประเพณีแห่งสายนํา ลอยกระทงตําบลกําแพงเซา ฉลอง 84 พรรษามหาราชา ปี 2554
วันที' 10 พฤศจิกายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา

*******************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2554 ในวันที' 10
พฤศจิกายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา เพื'อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอนั ดีงาม
ของชาวไทยให้คงอยูส่ บื ไป จึงได้จดั การประกวดกระทง ประจําปี 2554 ขึน จึงกําหนดแนวปฏิบตั ิ ดังนี
การจัดประกวดกระทงประเภท ความคิดสร้างสรรค์
1. คุณสมบัติของกระทง
1.1. มีองค์ประกอบของกระทงตามประเพณี ได้แก่ กลีบกระทง ดอกไม้ ธูป เทียน
เครื'องบวงสรวงต่าง ๆ เช่น เส้นผม เล็บ เงิน ฯลฯ
1.2. กระทงต้องลอยนําได้
1.3. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 30 ซม. (ส่วนสูงไม่จาํ กัด)
1.4. ฐานรองรับไม่อนุ ญาตให้ใช้โฟม
1.5. ให้มแี สงสว่างในกระทง
2. ผูเ้ ข้าประกวด
ในนามกลุม่ องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคล ในตําบลกําแพงเซา
3. การรับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัคร ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงได้ท'ี องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําแพงเซา ตัง แต่บดั นีจนถึงวันที' 9 พฤศจิกายน 2554 โทรศัพท์ 0-7537-7581,08-9598-8383
4. วัน เวลา และสถานที'ประกวด
จัด ประกวดในวัน ที' 10 พฤศจิ ก ายน 2554 ตั ง แต่ เ วลา 17.00 – 19.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- 2 5. เงิ นรางวัล
5.1. รางวัลที' 1
5.2. รางวัลที' 2
5.3. รางวัลที' 3

เงินสด
เงินสด
เงินสด

3,000
2,000
1,000

บาท
บาท
บาท

6. เกณฑ์การตัดสิ น
6.1. ความเหมาะสมของขนาด รูปทรง สัดส่วน

(20 คะแนน)

6.2. มีองค์ประกอบของกระทงตามประเพณี
6.3. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

(20 คะแนน)
(20 คะแนน)

6.4. การเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสม
6.5. การทรงตัวในขณะลอยนํา

(20 คะแนน)
(20 คะแนน)

7. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
ประกาศผลการประกวดกระทงพร้อมมอบรางวัล ในคืนวันที' 10 พฤศจิกายน 2554
เวลาประมาณ 21.00 น. ณ เวทีกลางองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา

คณะกรรมการฝา่ ยประกวดกระทง
องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงเซา
17 ตุลาคม 2554

