
       
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 
เร่ือง  การจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําป  ๒๕๕๗ 

......................................................................... 
 
 ดวยเทศบาลตําบลอาจสามารถ   อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด   รวมกับ  สวนราชการ
สถานศึกษา หนวยงานรัฐวิสาหกิจ พอคาประชาชนในอําเภออาจสามารถ ไดรวมการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจําป  ๒๕๕๗  ข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ บริเวณสวนสาธารณหนองหูลิง เพ่ือเปน
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการทองเท่ียวของอําเภออาจสามารถ 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย  และบรรลุตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไวจึงไดจัด
กิจกรรมการประกวดประเภทตาง ๆ  ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
  

๑.  การประกวดกระทงของหนวยงานราชการและกระทงหมูบานเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  
      ๑.๑  หลักเกณฑท่ัวไป 
  ๑.๑.๑  แตละขบวนตองมีกระทงเปนสวนประกอบ และจํานวนสมาชิกท่ีเขารวมในขบวน 

 ไมนอยกวา ๓๐ คน 
๑.๑.๒  กระทงมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๘๐ เซนติเมตร 
๑.๑.๓  วัสดุท่ีใชในการจัดทํา เนนวัสดุจากธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
๑.๑.๔  แตละขบวนตองมีนางนพมาศนั่งบนรถท่ีประดับกระทงดวย 

      ๑.๒  หลักเกณฑการใหคะแนน  การประกวดกระทงหมูบาน 
  ๑.๒.๑ มีความหมายดานประเพณีวัฒนธรรม   ๒๕ คะแนน 
  ๑.๒.๒ สัดสวนสวยงาม      ๒๕ คะแนน 
  ๑.๒.๓ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคดานการประดิษฐ   ๒๕ คะแนน 
  ๑.๒.๔  ความพรอมเพรียง      ๒๕ คะแนน 
    ๑.๓ รางวัลการประกวดขบวนแหกระทง 
  ๑.๓๑ รางวัลท่ี  ๑    เปนเงิน  ๕,๐๐๐   บาท 
  ๑.๓.๒  รางวัลท่ี  ๒    เปนเงิน   ๔,๐๐๐    บาท 
  ๑.๓.๓   รางวัลท่ี  ๓    เปนเงิน  ๓,๐๐๐    บาท 
   รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆละ ๒,๕๐๐ เปนเงิน           ๕,๐๐๐  บาท 
         รวมเปนเงิน           ๑๗,๐๐๐ บาท 
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๒.  การประกวดนางนพมาศและนางนพมาศขวัญใจประชาชน 
 
 ๒.๑  หลักเกณฑท่ัวไป 

๒.๒.๑  เพศหญิงอายุ ๑๕-๒๕ ปบริบูรณในวันรับสมัคร 
  ๒.๒.๒  มีชื่อในเขตอําเภออาจสามารถอยางนอย ๓ เดือน 
  ๒.๒.๓  การแตงกาย แตงกายดวยชุดผาไทย 
 
 ๒.๒  หลักเกณฑการใหคะแนนประกวดนางนพมาศ  คะแนน  ๑๐๐   คะแนน 
  ๒.๒.๑  ใบหนาสวยงาม    ๓๐   คะแนน 
  ๒.๒.๒  รูปราง สัดสวนสวยงามเหมาะสม  ๓๐   คะแนน 
  ๒.๒.๓  กิริยาทวงทีวาจา/ปฏิภาณไหวพริบ  ๒๐ คะแนน 
  ๒.๒.๔  การแตงกายสวยงาม   ๒๐ คะแนน 
 

๒.๓  หลักเกณฑการประกวดขวัญใจประชาชนตัดสินจากของท่ีระลึกตามแบบคณะกรรมการ
กําหนดท่ีไดรับจากประชาชน ท่ีมารวมงาน 
 
๒.๔  รางวัลการประกวดนางนพมาศ 

  ๒.๔.๑   รางวัลท่ี  ๑ เงินสด ๑๐,๐๐๐  บาท  มงกุฎ สายสะพาย พรอมถวยรางวัล 
  ๒.๔.๒  รางวัลท่ี  ๒ เงินสด   ๗,๐๐๐  บาท     
  ๒.๔.๓   รางวัลท่ี  ๓ เงินสด   ๕,๐๐๐  บาท   

๒.๔.๔   รางวัลขวัญใจประชาชน  เงินสด   ๕,๐๐๐  บาท สายสะพาย พรอมถวยรางวัล 
  ๒.๔.๕   รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆละ ๓,๐๐๐  บาท  เปนเงิน  ๖,๐๐๐ บาท 
         รวมเปนเงิน     ๓๓,๐๐๐ บาท 
 
 ๒.๕  การรับสมัครและการหลักฐานการรับสมัครนางนพมาศ 

๒.๕.๑   สํานาบัตรประจําตัวประชาชน   ๑   ฉบับ 
๒.๕.๒   สําเนาทะเบียนบาน     ๑    ฉบับ 
๒.๕.๓   รูปถาย       ๑    รูป 

   ๒.๕.๔   สมัครไดท่ีกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาจสามารถ   ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันท่ี      
    ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ (รับจํานวนไมเกิน ๑๕ คน) 
 
 
๓.  การประกวดนางนพมาศจําแลงและนางนพมาศจําแลงขวัญใจประชาชน 
 ๓.๑  หลักเกณฑท่ัวไป 

๓.๑.๑ เพศชายไมจํากัดอายุ/ไมจํากัดภูมิลําเนา 
๓.๑.๒ มีความประพฤติเรียบรอย 

  ๓.๑.๓  การแตงกาย แตงกายดวยชุดราตรี 
 
 
 



-๓- 
 
  
 ๓.๒  หลักเกณฑการใหคะแนนประกวดนางนพมาศจําแลง   คะแนน  ๑๐๐ คะแนน 
  ๓.๒.๑  ใบหนาสวยงาม    ๓๐   คะแนน 
  ๓.๒.๒  รูปราง สัดสวนสวยงามเหมาะสม  ๓๐   คะแนน 
  ๓.๒.๓  กิริยาทวงทีวาจา/ปฏิภาณไหวพริบ  ๒๐ คะแนน 
  ๓.๒.๔  การแตงกายสวยงาม   ๒๐ คะแนน 
      

๓.๓  หลักเกณฑการประกวดขวัญใจประชาชนตัดสินจากตัดสินจากของท่ีระลึกตามแบบ
คณะกรรมการกําหนดท่ีไดรับจากประชาชน    ท่ีมารวมงาน 

 
๓.๔ รางวัลการประกวดนางนพมาศจําแลง 

  ๓.๔.๑   รางวัลท่ี  ๑ เงินสด  ๕,๐๐๐   บาท  มงกุฎ สายสะพาย พรอมถวยรางวัล 
  ๓.๔.๒  รางวัลท่ี  ๒ เงินสด  ๔,๐๐๐   บาท     
  ๓.๔.๓   รางวัลท่ี  ๓ เงินสด  ๓,๐๐๐   บาท   

๓.๔.๔ รางวัลขวัญใจประชาชน เงินสด ๕,๐๐๐  บาท  สายสะพาย พรอมถวยรางวัล 
  ๓.๔.๕ รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆละ ๒,๐๐๐ บาท   เปนเงิน       ๔,๐๐๐ บาท 
         รวมเปนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 
 
 ๓.๕  การรับสมัครและการหลักฐานการรับสมัครนางนพมาศ 

๓.๔.๑   สํานาบัตรประจําตัวประชาชน   ๑   ฉบับ 
๓.๔.๒   สําเนาทะเบียนบาน     ๑    ฉบับ 
๓.๔.๓   รูปถาย       ๑    รูป 

   ๓.๔.๔   สมัครไดท่ีกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาจสามารถ   ตั้งแตบัดนี้ไปจนถึงวันท่ี      
   ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ (รับจํานวนไมเกิน ๑๕ คน) 
 

เทศบาลตําบลอาจสามารถ   จึงขอเรียนเชิญ  สวนราชการสถานศึกษา   หนวยงานรัฐวิสาหกิจ   พอคา
ประชาชนในอําเภออาจสามารถ  ไดสงกิจกรรมประกวดดังกลาวเขารวมงานประเพณีลอยกระทง  ประจําป 
๒๕๕๗   โดยท่ัวกัน 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี     เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

จรินทร  สายเชื้อ 
(นายจรินทร  สายเชื้อ) 

 นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 



กําหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทงอาจสามารถ ประจําป ๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

 

วันพฤหัสบดีที ่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
 

  เวลา ๑๕.๓๐ น.   คณะกรรมการจัดงาน ท่ีมีหนาท่ีปลอยขบวนควบคุมขบวนแหกระทง พรอมกันท่ีจุดปลอย  
ขบวน (สามแยกโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย) 

เวลา ๑๕.๔๕ น.   ขบวนแรก เริ่มเคลื่อนจากจุดปลอยขบวน (สามแยกโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย)โดยเรียงลําดับ 
      ขบวนดังนี้ 

-ปายขบวนงานประเพณีลอยกระทงอาจสามารถ ประจําป ๒๕๕๗ 
-รถประชาสัมพันธเทศบาลตําบลอาจสามารถ 

   -ขบวนท่ี ๑  หมูท่ี  ๗   โดย นางญมลฐพร  พารา 
 -ขบวนท่ี ๒  หมูท่ี  ๑๕ โดย นายสมทรง  ศิริอรรถ 
 -ขบวนท่ี ๓  หมูท่ี  ๑   โดย นายไสว  สิงคะกุล 

-ขบวนท่ี ๔  โรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ผอ.ระวี   ขุณิกากรณ  
-ขบวนท่ี ๕  โรงพยาบาลอาจสามารถ โดย นายแพทยธารา รัตนอํานวยศิริ 

 - ขบวนท่ี ๖  หมูท่ี ๑๒   โดย  นายวรจิตร  พรมชินวงค 
 - ขบวนท่ี ๗  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ  โดย ผอ.พูลทรัพย  มานะดี 
 - ขบวนท่ี ๘   หมูท่ี ๑๓ โดย นายทอง  แสงไสย   

เวลา ๑๗.๓๐ น.  ขบวนเดินทางถึงบริเวณพิธีเปดงาน (เริ่มการแสดงชุดรําวงมาตรฐาน) 
เวลา ๑๘.๐๐ น.  ทุกขบวนพรอม เขาสูพิธีเปดงาน 

-ประธานในพิธี (นายอําเภออาจสามารถ) เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปดงาน 
-นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถกลาวรายงานตอประธานพิธี 
-ทานประธานกลาวเปดงาน 
-พระคุณเจานําประชาชนท่ีมารวมงานกลาวคําบูชาพระแมคงคา 
-พระคุณเจานําปลอยกระทงและประชาชนรวมปลอยกระทงในหนองน้ํา 

เวลา ๑๙.๐๐  น. ชมกิจกรรมบนเวทีเริ่มการแสดงของเด็กและเยาวชน 
 (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย/โรงเรียนเมืองอาจสามารถ/โรงเรียนผูสูงอายุ)  
-ตัดสินการประกวดขบวนแหกระทงสวยงาม และมอบรางวัล 
-เขาสูกิจกรรมบนเวที การประกวดนางนพมาศ /การประกวดนางนพมาศจําแลง 
การแสดงของนักเรียน (โรงเรียนเชื้อจรูญวิทยและโรงเรียนอาจสามารถวิทยา) 
การแสดงดนตรีวง กอง มิวสิค สลับกันไป 

เวลา ๒๔.๐๐ น. ตัดสินการประกวดนางนพมาศ/นางนพมาศจําแลงและมอบรางวัล 
   ชมดนตรี วง กอง มิวสิค 
 

 กําหนดการตาง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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