
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕7 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9  หน้า ๕-34 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑.  ชื่อโครงการ    
 โครงการจัดงานประเพณวีันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕6 
๒.  หลักการเหตุผล 

ประเพณีวันลอยกระทง  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ ของทุกปี เป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ดีงามอย่างหนึ่งของ
ไทย ที่ได้สืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน  ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ มีความเชื่อว่า
เป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณพระแม่คงคาที่อ านวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์  และเป็นการขอขมาลาโทษ
ที่ตนได้ใช้ประโยชน์หรือกระท าล่วงเกิน สร้างความเสียหายแก่น้ า อีกทั้งมีความเชื่อว่า  การลอยกระทง เป็นการลอยเพื่อปลดปล่อย
ความทุกข์ โศกเศร้าและความหม่นหมองต่างๆของตนให้ลอยหายไปในแม่น้ าพร้อมกับกระทง   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ร่วมกับองค์กรชุมชน  ผู้น าท้องที่  ท้องถ่ิน และประชาชนชาวควนธานี  ได้ด าเนิน
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดี งามให้คงอยู่สืบไป  เพื่อสร้างจิต ส านึกในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง  ทรัพยากรธรร มชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้าง
ความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น   และเพื่อบูชาและขอขมาพระแม่คงคา   โดยในปี พ .ศ. ๒๕๕6 งานประเพณี 
วันลอยกระทงตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17  พฤศจิกายน  ๒๕๕6  ดังนั้น เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนธานี จึงได้จัดท าโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๕6 ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

๓.๒  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 
๓.๔  เพื่อบูชาและขอขมาพระแม่คงคา 

๔.  เป้าหมาย 
๔.๑  จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ณ ทา่น้ าหัวไทร  หมู่ที่ ๒ ต าบลควนธานี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
๔.๒  จัดให้มีกิจกรรมดังนี้ 
       -  การประกวดหนูน้อยนพมาศ 
       -  การประกวดสาวน้อยนพมาศ 
       -  การประกวดกระทง 
       -  การแสดงบนเวทีของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

๕.  วิธีด าเนินการ 
๕.๑  จัดประชุมหารือประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ 
๕.๒  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 

 ๕.๕  ประเมินผลโครงการ 
๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานรี่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรชุมชน  
๗.  งบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และ
วัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รายการ โครงการจัดงาน 
ประเพณีวันลอยกระทง  ตั้งไว้  ๔๕,๐๐๐ บาท  
 

                   /รายละเอียด... 

 



 
            -๒- 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
 ๗.๑  ค่าเงินสนับสนุนการประกวดหนูน้อยนพมาศ  เป็นเงิน    ๑6,4๐๐ บาท 
 ๗.๒  ค่าเงินสนับสนุนการประกวดกระทง   เป็นเงิน      6,3๐๐ บาท 

๗.๓  ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดงบนเวท ี   เป็นเงิน      5,0๐๐ บาท 
 ๗.๔  ค่าของขวัญ ของที่ระลึกชุดการแสดงและ  เป็นเงิน      4,3๐๐ บาท 
        คณะกรรมการตัดสิน 

๗.๕  ค่าสายสะพาย     เป็นเงิน      4,๐๐๐ บาท 
 ๗.๖  ค่าเช่าเครื่องเสียงและระบบแสงสว่าง   เป็นเงิน      ๖,๕0๐ บาท 
 ๗.๗  ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.   เป็นเงิน      ๑,0๐๐ บาท 
 ๗.๘  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค    เป็นเงิน      ๑,๐๐๐ บาท 

๗.๙  ค่าใช้จ่ายอื่น      เป็นเงิน         5๐๐ บาท 
         รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น     เป็นเงิน              ๔๕,๐๐๐ บาท 
 หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได ้
๘.  สถานที่ด าเนินการ 

ท่าน้ าหัวไทร  หมู่ที่ ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
๙.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 คืนวันอาทิตยท์ี่  17  พฤศจิกายน  ๒๕๕6 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  ประชาชนได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

๑๐.๒  ประชาชนมีความตระหนักและมจีิตส านึกในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๓  ประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ท าให้เกิดความสมัครสมาน 

                    สามัคคีในชุมชน 
๑๐.๔  ประชาชนได้ร่วมบูชาและขอขมาพระแม่คงคา 

๑๑.  การประเมินผลโครงการ 
 ๑๑.๑  รายงานการด าเนินโครงการฯ ต่อที่ประชุมบูรณาการประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕6 เพื่อให้ที่ประชุมร่วม 

         ประเมินผลโครงการ 
๑๑.๒  พิจารณาผลส าเร็จของโครงการ 
๑๑.๓  พิจารณาจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

      (ลงชื่อ)                                    ผู้เขียนโครงการ 
                (นางสาวดรุณี   จิตมนต)์ 
          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
      (ลงชื่อ)              ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางยุพเยา    นวลนิ่ม) 
                  หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
 
      (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายเจตพล    ศรมณ)ี 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
 

      (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายเจตพล    ศรมณ)ี 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปฏิบัติหน้าที ่
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดสาวน้อยนพมาศ 

และการประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕6 
---------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ร่วมกับองค์กรชุมชน  ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนชาวต าบลควน
ธานี ก าหนดด าเนินการโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕6   ในคืนวัน อาทิตย์ ที่  17  
พฤศจิกายน  ๒๕๕6  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  
เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความรักความสามัคคี
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  และเพ่ือบูชาและขอขมาพระแม่คงคา โดยก าหนดให้มีกิจกรรมการประกวดหนูน้อย
นพมาศ การประกวดสาวน้อยนพมาศ  และการประกวดกระทง  เนื่องในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๕6  
ขึ้น 

 เพ่ือให้การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดสาวน้อยนพมาศ  และการประกวดกระทง  โครงการจัด
งานประเพณี วันลอยกระทงประจ าปี ๒๕๕6  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์  จึงก าหนดหลักเกณฑ์
การประกวด  ดังนี้ 

 ๑. กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และสาวน้อยนพมาศ 
1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 ประเภท หนูน้อยนพมาศ 
   ๑)  เด็กผู้หญิง อายตุั้งแต่ ๘ ปี แต่ไม่เกิน  ๑2 ปีบริบูรณ์ 
   ๒)  มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลควนธานี 

 ประเภท สาวน้อยนพมาศ 
   ๑)  ผู้สูงอายุ เพศหญิง  อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   ๒)  มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลควนธานี 

1.2 หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ประเภท หนูน้อยนพมาศ 

1) การแต่งกาย 
   ๒)  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  (รวมถึงสุขภาพฟัน ความสะอาด) 
   ๓)  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม 
   ๔)  การแสดงความสามารถพิเศษ 

 ประเภท สาวน้อยนพมาศ 
๑)  การแต่งกาย (ผู้เข้าร่วมประกวดแต่งกายด้วยชุดไทยประยุกต์) 
๒)  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
๓)  ข้อคิดท่ีดีในการด าเนินชีวิต และความสามารถในการตอบค าถาม  
๔)  การแสดงความสามารถพิเศษ 

1.3 เงินสนับสนุนการประกวด 
 ประเภท หนูน้อยนพมาศ 

             ๑)  รางวัลชนะเลิศ                    ได้รับเงินสนับสนุน  3,0๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 
            ๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     ได้รับเงินสนับสนุน  ๒,5๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 

             ๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     ได้รับเงินสนับสนุน  2,0๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 
            ๔)  รางวัลขวัญใจพวงมาลัย          ได้รับเงินสนับสนุน  ๑,5๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย  
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 ประเภท สาวน้อยนพมาศ 
๑)  รางวัลชนะเลิศ                    ได้รับเงินสนับสนุน  1,5๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 
๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     ได้รับเงินสนับสนุน  1,2๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 
๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     ได้รับเงินสนับสนุน  1,0๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 
๔)  รางวัลขวัญใจพวงมาลัย          ได้รับเงินสนับสนุน     7๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย  

                   ผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง ๒ ประเภทที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ จะได้รับเงินสนับสนุนการประกวดคนละ  5๐๐  บาท 
และการตัดสินรางวัลขวัญใจพวงมาลัย จะตัดสินด้วยจ านวนพวงมาลัย ที่ผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละคนได้รับ 

1.4 หลักฐานการสมัคร 
 ๑)  ใบสมัครเข้าประกวด 
 ๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ 
 ๔)  รูปถ่าย   ขนาด  ๑ นิ้ว   จ านวน  ๑  รูป 

1.5 การรับสมัครและการรายงานตัว 
        รับสมัครวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  ๒๕๕6  ในวัน  เวลา  ราชการ  ณ ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  โทร ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓  ต่อ ๑๑๑  
        ให้ผู้สมัครเข้าประกวดรายงานตัว ภายในเวลา  ๑๙.๐๐  น.  ณ  กองอ านวยการโครงการฯ  
บริเวณท่าน้ าหัวไทร  หมู่ที่  ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

1.6 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
 ๑)  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเป็นอันสิ้นสุด จะประท้วงหรือคัดค้านไม่ได้  
 ๒)  ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดอย่างเคร่งครัด 
 ๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีขอสงวนสิทธิ์ไว้ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกวดหรือเงินสนับสนุนการประกวดหากมีผู้เข้าประกวดน้อยกว่า 6 คน 

2.  กิจกรรมการประกวดกระทง 

 ๒.๑  คุณสมบัติผู้สมัครประกวดกระทง 
       ๑)  ประชาชนทั่วไป มีภูมิล าเนาภายในต าบลควนธานี 
       ๒)  ผู้สมัคร ๑ คน สามารถส่งกระทงเข้าประกวดได้เพียง ๑ กระทง 

2.๒ องค์ประกอบของกระทง 
 1)  ใช้วัสดุธรรมชาติ  มีอยู่ในท้องถิ่น และย่อยสลายง่าย  
 2)  มีความสวยงาม  ประณีต 
 3)  รูปทรงแข็งแรง 
 4)  ห้ามใช้พลาสติก  โฟม  หรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก  

2.๓ หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ๑)  รูปทรง  แข็งแรง 
 ๒)  ความสวยงาม  วิจิตรศิลป์ฝีมือประณีต 
 ๓)  วัสดุที่น ามาใช้ 
 ๔)  กระทงต้องลอยน้ าได้ 

2.๔ เงินสนับสนุนการประกวด 
 ๑)  รางวัลชนะเลิศ           ได้รับเงินสนับสนุน  ๑,0๐๐  บาท     พร้อมเกียรติ
บัตร 
 ๒)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑    ได้รับเงินสนับสนุน     8๐๐  บาท     พร้อมเกียรติ
บัตร 



 3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    ได้รับเงินสนับสนุน     7๐๐  บาท     พร้อมเกียรติ
บัตร 
 4)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3    ได้รับเงินสนับสนุน     5๐๐  บาท     พร้อมเกียรติ
บัตร 
 5)   รางวัลชมเชย  (จ านวน 11 รางวัล)       ได้รับเงินสนับสนุน   300  บาท       พร้อมเกียรติ
บัตร   
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2.5 หลักฐานการสมัคร 
 ๑)  ใบสมัครเข้าประกวด  
 ๒)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ   
 ๓)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ  

2.6 การรับสมัครและการน ากระทงเข้าประกวด 
        รับสมัครวันที่  1 - 17  พฤศจิกายน  ๒๕๕6  ในวัน เวลาราชการ ณ  ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนธานี  โทร ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ หรือสมัครในวันที่ 17  พฤศจิกายน ๒๕๕6 ภายในเวลา 
๑๙.๐๐ น. ณ  กองอ านวยการโครงการฯ  บริเวณท่าน้ าหัวไทร  หมู่ที่  ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   
โดยให้ผู้สมัครเข้าประกวดน ากระทงมาลงทะเบียนภายในเวลา  ๑๙.๐๐ น.  ณ  กองอ านวยการ โครงการฯ บริเวณท่า
น้ าหัวไทร  หมู่ที่  ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

2.7 การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
        ๑)  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเป็นอันสิ้นสุด จะประท้วงหรือคัดค้านไม่ได้  
        ๒)  ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดอย่างเคร่งครัด  
        ๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีขอสงวนสิทธิ์ไว้ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกวดหรือเงินสนับสนุนการประกวดหากมกีระทงเข้าประกวดน้อยกว่า ๒๐ กระทง 

ประกาศ  ณ  วันที่ 31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕6 
 

 
 
      ( นายเจตพล  ศรมณี ) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดสาวน้อยนพมาศ 

และการประกวดกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕6 
---------------------------- 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี ร่วมกับองค์กรชุมชน  ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนชาวควนธานี  
ก าหนดด าเนินการโครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕6   ในคืนวันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  
๒๕๕6  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  และเพ่ือบูชาและขอขมาพระแม่คงคา  โดยก าหนดให้มีกิจกรรมการประกว ดหนูน้อยนพ
มาศ การประกวดสาวน้อยนพมาศ  และการประกวดกระทง   เนื่องใน โครงการจัดงานป ระเพณี วันลอยกระทง 
ประจ าปี ๒๕๕6  ขึ้น 

 เพ่ือให้การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดสาวน้อยนพมาศ  และการประกวดกระทง  โครงการจัด
งานประเพณี วันลอยกระทงประจ าปี ๒๕๕6  เป็นไปด้วยคว ามเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์  จึงก าหนดหลักเกณฑ์
การประกวด  ดังนี้ 

 ๑. กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ  
3 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑)  เด็กผู้หญิง อายุระหว่าง ๘ - ๑2 ปี  (เกิด พ.ศ.๒๕๔2 - พ.ศ.๒๕๔4) 
   ๒)  มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลควนธานี 
4 หลักเกณฑ์การตัดสิน 

1) การแต่งกาย 
   ๒)  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  (รวมถึงสุขภาพฟัน ความสะอาด) 
   ๓)  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม 
   ๔)  การแสดงความสามารถพิเศษ 
5 เงินสนับสนุนการประกวด 
             ๑)  รางวัลชนะเลิศ                    ได้รับเงินสนับสนุน  3,0๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 

            ๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     ได้รับเงินสนับสนุน  ๒,5๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 
             ๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     ได้รับเงินสนับสนุน  2,0๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 

            ๔)  รางวัลขวัญใจพวงมาลัย          ได้รับเงินสนับสนุน  ๑,5๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย  
                   ผู้เข้าร่วมประกวดที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ จะได้รับเงินสนับสนุนการประกวดคนละ  5๐๐  บาท และการ
ตัดสินรางวัลขวัญใจพวงมาลัย จะตัดสินด้วยจ านวนพวงมาลัย ที่ผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละคนได้รับ 
6 หลักฐานการสมัคร 
   ๑)  ใบสมัครเข้าประกวด 
   ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ  
   ๓)  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  ๑ นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 

 2. กิจกรรมการประกวดสาวน้อยนพมาศ  
7 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ๑)  ผู้สูงอายุ เพศหญิง  อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   ๒)  มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลควนธานี 

/หลักเกณฑ์การตัดสิน... 
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8 หลักเกณฑ์การตัดสิน 
   ๑)  การแต่งกาย (ผู้เข้าร่วมประกวดแต่งกายด้วยชุดไทยประยุกต์) 
   ๒)  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง   
   ๓)  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม 
   ๔)  การแสดงความสามารถพิเศษ 
9 เงินสนับสนุนการประกวด 
             ๑)  รางวัลชนะเลิศ                    ได้รับเงินสนับสนุน  1,5๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 

            ๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     ได้รับเงินสนับสนุน  1,2๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 
             ๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     ได้รับเงินสนับสนุน  1,0๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย 

            ๔)  รางวัลขวัญใจพวงมาลัย          ได้รับเงินสนับสนุน     7๐๐  บาท  พร้อมสายสะพาย  
                   ผู้เข้าร่วมประกวดที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ จะได้รับเงินสนับสนุนการประกวดคนละ  5๐๐  บาท และการ
ตัดสินรางวัลขวัญใจพวงมาลัย จะตัดสินด้วยจ านวนพวงมาลัย ที่ผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละคนได้รับ 
10 หลักฐานการสมัคร 
   ๑)  ใบสมัครเข้าประกวด 
   ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ  
   ๓)  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  ๑ นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 

การรับสมัครและการรายงานตัว 
  รับสมัครวันที่  1 – 15  พฤศจิกายน  ๒๕๕6  ในวัน  เวลา   ราชการ  ณ ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนธานี  โทร ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓  ต่อ ๑๑๑  
  ให้ผู้สมัครเข้าประกวดรายงานตัว ภายในเวลา  ๑๙.๐๐  น.  ณ  กองอ านวยการ   บริเวณท่าน้ าหัว
ไทร  หมู่ที่  ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
            ๑)  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเป็นอันสิ้นสุด จะประท้วงหรือคัดค้านไม่ได้  
            ๒)  ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดอย่างเคร่งครัด 
            ๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีขอสงวนสิทธิ์ไว้ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประกวดหรือเงินสนับสนุนการประกวดหากมีผู้เข้าประกวดน้อยกว่า 6 คน 

3.  กิจกรรมการประกวดกระทง 
11 องค์ประกอบของกระทง 
    1)  ใช้วัสดุธรรมชาติ  มีอยู่ในท้องถิ่น และย่อยสลายง่าย  
    2)  มีความสวยงาม  ประณีต 
    3)  รูปทรงแข็งแรง 
   4)  ห้ามใช้พลาสติก  โฟม  หรือวัสดุที่ย่อยสลายยาก  
12 หลักเกณฑ์การตัดสิน 
    ๑)  รูปทรง  แข็งแรง 
   ๒)  ความสวยงาม  วิจิตรศิลป์ฝีมือประณีต 
    ๓)  วัสดุที่น ามาใช้ 
    ๔)  กระทงต้องลอยน้ าได้ 
 
 
 

 
/เงินสนับสนุน… 
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13 เงินสนับสนุนการประกวด 
   ๑)  รางวัลชนะเลิศ       ได้รับเงินสนับสนุน  ๑,0๐๐  บาท     พร้อมเกียรติบัตร 
   ๒)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑    ได้รับเงินสนับสนุน     8๐๐  บาท     พร้อมเกียรติบัตร 
   3)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    ได้รับเงินสนับสนุน     7๐๐  บาท     พร้อมเกียรติบัตร 
   4)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3    ได้รับเงินสนับสนุน     5๐๐  บาท     พร้อมเกียรติบัตร 
   5)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4     ได้รับเงินสนับสนุน       300 บาท      พร้อมเกียรติบัตร 

 (จ านวน 11 รางวัล) 
14 หลักฐานการสมัคร 
    ๑)  ใบสมัครเข้าประกวด 
    ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ   
   ๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ   

การรับสมัครและการน ากระทงเข้าประกวด 
    รับสมัครวันที่  1 - 17  พฤศจิกายน   ๒๕๕6  ในวัน เวลา  ราชการ ณ  ส านักงานปลั ดองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนธานี โทร ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ หรือสมัครในวันที่ 17  พฤศจิกายน ๒๕๕6 ภายในเวลา 
๑๙.๐๐ น. ณ  กองอ านวยการ บริเวณท่าน้ าหัวไทร  หมู่ที่  ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  หรือติดต่อ
สมัครผ่านผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนต าบลทุกหมู่บ้าน  โดยให้ผู้สมัครเข้าประกวดน า กระทงมา
ลงทะเบียนภายในเวลา  ๑๙.๐๐ น.  ณ  กองอ านวยการบริเวณท่าน้ าหัวไทร  หมู่ที่  ๒  ต าบลควนธานี   อ าเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง 

การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
    ๑)  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเป็นอันสิ้นสุด จะประท้วงหรือคัดค้านไม่ได้  
    ๒)  ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดอย่างเคร่งครัด  
    ๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีขอสงวน สิทธิ์ไว้ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกวดหรือเงินสนับสนุนการประกวดหากมกีระทงเข้าประกวดน้อยกว่า 6 กระทง 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕6 
 

 
 
       ( นายเจตพล  ศรมณี ) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ใบสมัครประกวด“หนูน้อยนพมาศ” 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕6 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

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

       วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๕6 

๑.  ประวัติผู้สมัคร 

  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชื่อเล่น...................................................วัน/
เดือน/ปีเกิด................................อายุ....................ปี.................... เดือน  มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ................... ...หมู่ที่
............ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................................... 

๒.  ประวัติการศึกษา 

 ก าลังศึกษา  ระดับประถมศึกษาชั้น........................................................................................................... 
 โรงเรียน.................................................................................................................................................. 

๓.  อาหารที่ชอบ...................................................................................................................................................... 

๔.  กีฬาที่ชอบ.......................................................................................................................................................... 

๕.  งานอดิเรก.......................................................................................................................................................... 

๖.  ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................... 

๗.  ความใฝ่ฝันในอนาคต........................................................................................................................................ 

  ข้าพเจ้า  ได้รับทราบหลักเกณฑ์ในการประกวดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ก าหนดไว้
ทุกประการ 

       ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร/ผู้ปกครอง 

          (........................................................) 
 

๘.  ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 คุณสมบัติครบถ้วน     ขาดคุณสมบัติ 

                   ลงชื่อ...............................................ผู้รับสมัคร 

         (....................................................) 

                 รับสมัครวันที่..........เดือน..........................พ.ศ.  ๒๕๕6 

 

 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



 

 

 
 

ใบสมัครประกวด“สาวน้อยนพมาศ” 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕6 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
********************* 

       วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๕6 

๑.  ประวัติผู้สมัคร 

  ชื่อ-สกุล...........................................................................ชื่อเล่น...................................................วัน/
เดือน/ปีเกิด................................ อายุ.................... ปี.................... เดือน  มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่
............ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ................................................... 

๒.  กิจกรรมหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ................................................................................................ 

๓.  กิจกรรมยามว่าง(งานอดิเรก) ....................................................................................................................... 

๔.  อาหารที่ชอบ...................................................................................................................................................... 

๕.  ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................... 

๖.  คต/ิข้อคิดในการด าเนินชีวิต............................................................................................................................. 

  ข้าพเจ้า  ได้รับทราบหลักเกณฑ์ในการประกวดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ก าหนดไว้
ทุกประการ 

       ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 

          (........................................................) 
 

๘.  ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 คุณสมบัติครบถ้วน     ขาดคุณสมบัติ 

                   ลงชื่อ...............................................ผู้รับสมัคร 

         (....................................................) 

                 รับสมัครวันที่..........เดือน..........................พ.ศ.  ๒๕๕6 

 

 

 

 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



 

 
 
 

ใบสมัครประกวดกระทง 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕6 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

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

วันที่...................เดือน.................................พ.ศ.  ๒๕๕6 

๑.  ชื่อ............................................................................บ้านเลขท่ี.................หมู่ที.่................ต าบล..........................
อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท.์..................................................... 

 ขอส่งกระทงเข้าประกวด  ในงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕6  องค์การบริหารส่วนต าบลควน
ธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   

 ข้าพเจ้า ไ ด้รับทราบหลักเกณฑ์ในการประกวดตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ก าหนดไว้แล้วทุก
ประการ 

         

      ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัคร 
                                   (.......................................................) 
 
๒.  ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 คุณสมบัติครบถ้วน     ขาดคุณสมบัติ 
 
 
      ลงชื่อ........................................................ผู้รับสมัคร 
                      (.......................................................) 
 
                                                            รับสมัครวันที่...........เดือน.........................  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันอาทิตย์ที่  17  พฤศจิกายน  ๒๕๕6  ก่อนเวลา  ๑๙.๐๐  น. 
 
 



 
 
 

แบบแสดงความประสงค์ส่งชุดการแสดงเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 
๒๕๕6 

วันอาทิตย์ที่ 17  พฤศจิกายน  ๒๕๕6 
ณ ท่าน้ าหัวไทร  หมู่ที่ ๒  ต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

************************************ 
๑. ชื่อชุดการแสดง

........................................................................................................................................................ 
เพลงที่ใช้ในการแสดง
............................................................................................................................................... 

 

๒. ผู้แสดง 
๑......................................................................................๒......................................................................
............... 
๓......................................................................................๔......................................................................
............... 
๕......................................................................................๖......................................................................
............... 
๗......................................................................................๘......................................................................
............... 
๙......................................................................................๑๐....................................................................
.............. 
๑๑...................................................................................๑๒....................................................................
............... 
13...................................................................................๑
4................................................................................... 

 

๓. ผู้ฝึกซ้อม
................................................................................................................................................................. 

 
 
 
       ลงช่ือ.......................................................... 
             (........................................................) 
                         ผู้ส่งชุดการแสดง 
 

หมายเหตุ ในวันอาทิตย์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2556  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแสดง ให้คณะผู้แสดง
รายงานตัว ณ กองอ านวยการ บริเวณท่าน้ าหัวไทร หมู่ที ่2 ต าบลควนธานี ภายในเวลา 18.30 น.  
 
 


