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ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง การจัด งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
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ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดทำโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศึลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดพระพุทธซัยมงคลคาถาพุท ธศาสนิก ซนร่ว มทำบุญ เข้า พรรษา “กิจกรรม ๓ ขึ้น บัน ไดบุญ ,, จัด นิท รรศการวัน เข้า พรรษา
การแสดงส่งเสริม กิจกรรมทางพระพุท ธศาสนาของนัก เรียนในเขตเทศบาลการประกวดด้น เทียนพรรษา และ
ประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา
เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอเชิญ ซวน วัด สถานศึก ษา และขุม ซนในเขตเทศบาลเข้า ร่ว มกิจ กรรม
ดังกล่าว และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวด เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอประกาศ
คุณสมบัติและเงินรางวัล ดังต่อไปนี้
๑. การประกวดต้นเทียน แน่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑) การประกวดต้นเทียน ประเภท วัด
๒) การประกวดต้นเทียบ ประเภท สถานศึกษา
๑.๑ คุณ สมบัต ิของผู้เข้าร่วมประกวด
๑) วัดอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
จำนวน ๔ วัด
๒) สถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๖ แห่ง
๑.๒ หลักเกณฑการประกวดต้นเทียน
- ประเภทวัด (๕๐ คะแนน)
๑) ด้นเทียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว
และสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
(๑๐ คะแนน)
๒) มีต้นเทียนบริวารตกแต่งรอบต้นเทียนเอก
(๑๐ คะแนน)
๓) ลักษณะต้นเทียนเป็นต้นเทียนติดพิมพ์หรือแกะสลัก
อย่างใดอย่างหนึ่งมีความประณีตความสวยงาม
(๑๕ คะแนน)
๔) ต้นเทียบต้องมีการประดับตกแต่งที่มีความหมาย
ด้านพระพุทธศาสนา
(๑๐ คะแนน)
๕) ติดฟ้ายซื่อวัดทั้งสองด้านข้างรถที่เชิญด้นเทียนอย่างขัดเจน (๕ คะแนน)
- ประเภทสถานศึกษา..(๕๐ คะแนน)
๑) ต้นเทียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว
และสูงไม่น้อยกว่า

๑ . ๕๐

เมตร

๒) ลักษณะต้นเทียนเป็นต้นเทียนติดพิมพ์หรือแกะสลัก
อย่างใดอย่างหนึ่งมีความประณีตความสวยงาม

(๑๐ คะแนน)

(๒๐ คะแนน)

V

-๒๓) ต้นเทียนต้องมีการประดับตกแต่งที่มีความหมาย
ด้านพระพุทธศาสนา
(๑๐ คะแนน)
๔) ติดฟ้ายซื่อสถานศึกษาทั้งสองต้านข้างรถที่เชิญต้นเทียนอย่างซัดเจน (๑๐คะแนน)
๑.๓ รางวัลการประกวดต้น เทียน
- ประ๓ หวัด
๑) รางวัลที่ ๑ ใต้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลที่ ๓ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๘,๐๐๐ บาท
- ประเภทสถานศึกษา
๑) รางวัลที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลที่ ๓ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท
๒. การประกวดขบวนแห่ต้นเทียน ประ๓ ทสถานศึกษา
๒.๑ คุณ สมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
-สถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๖ โรงเรียน
๒.๒ หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่ต้น เทียน ประ๓ ท สถานศึกษา ( ๔๐ คะแนน)
๑) ต้องมีรถร่วมขบวน และติดฟ้ายซื่อสถานศึกษาซัดเจน (๑๐ คะแนน)
๒) การแต่งกายของผู้ร่วมขบวนแห่
(๑๐ คะแนน)
๓) ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (กิจกรรมที่สื่อไปในทาง
พระพุทธศาสนา
(๑๐ คะแนน)
๔) ความพร้อมเพรียง
(๑๐ คะแนน)
๔) จำนวนดนที่มาร่วมขบวนแห่ต้องไม่น้อยกว่า ๔๐ คน
ความร่วมมือของหมู่คณะและดนตรีประกอบ
(๑๐ คะแนน)
๒.๓ รางวัลการประกวดขบวนแห่ต้น เทียน ประ๓ ทสถานศึกษา
๑) รางวัลที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลที่ ๓ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
๓. สถานที่ ระยะเวลารับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้!ปจนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๖๒ ณ กองการศึกษา เทศบาล
ตำบลโนนสูง (ในวันและเวลา ราซการ)
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์มิไต้
- วัด สถานศึกษา ที่ส่งต้นเทียนและขบวนแห่เข้าประกวดให้ส่งตัวแทนไปลงทะเบียนต้นเทียน
ณ สวนสาธารณะหนองกลด ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. และขบวนแห่ในวันที, ๑๖
กรกฎาคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อ มส่ง รายซื่อ เบอร์โ ทรศัพ ท์ข องผู้ซ ับ รถขบวนแห่ต ้น เทีย นด้ว ย
เพื่อเตรียมเคลื่อนขบวนแห่ต้นเทียน

-

๓

-

เทศบาลตำบลโนนสูง จึง ขอประกาศเงิน รางวัล คุณ สมบัติและขอประซาสัมพันธ์เชิญ ซวนวัด,
ขุมซนในเขตเทศบาล และสถานศึกษาส่งต้นเทียน และส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ และเข้า
ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในครั้งนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕:๖๒

(นา&อเวฺรรัดป้ใ-บัวนี้เจริญคักด)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราซการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสง

