
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง 
เร่ือง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๔๖๑

ฉ บ บั ท ี ่ อ ฟ / ๒ ๔ ๖ ๑

ด้วยวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็นวันประเพณีสงกรานต์ของไทยมาแดโบราณ เทศบาล 
ตำบลโนนสูงร่วมกับหน่วยงานราขการ รัฐวิสาหกิจ ประธานกรรมการขุมขน พ่อค้า และประขาขนขาวอำเภอ 
โนนสูง กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕:๖๑ ข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องใน 
วันสงกรานต์ ดังต่อไปน้ี

๑. วันที่จัด กำหนดจัดงานในวันศุกร์ ท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕:๖๑ 
๒. สถานที่จัดงาน /  กิจกรรม

ภาคเช ้า ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๐๘ .๐๐ น. จัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ 
พระภิกษุสามเณร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

ภาคกลางวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นด้นไป จัดให้มีขบวนแห่นางสงกรานต์ โดยเริ่มด้น 
ขบวนแห่ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง ไปยังสวนสาธารณะสระหนองกลด โดยกำหนดให้มีการจัด 
กิจกรรมตังนี้

๑) สรงนํ้าพระพุทธมุนีราชสีมามงคลภูมิพลมหาราซ โดยเทศบาลจะจัดให้มรีถประดิษฐาน
พระพุทธมุนีราชสีมามงคลภูมิพลมหาราฃ เพื่อให้พ่อค้าประซาซนทั่วไปสรงนํ้าระหว่างทางที,เช้าร่วมขบวนแห่ 
และที่บริเวณสวนสาธารณะสระหนองกลด

๒) ขบวนแห่นางสงกรานต์ เทศบาลตำบลโนนสูงจัดให้มกีารประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์ 
ของขุมซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ตามหลักเกณฑ์การประกวด ตังนี้ 

- คุณสมบัติการส่งเข้าประกวด
(๑) ในนามขุมซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงอย่างน้อย ๔ ขุมซน ต่อ ๑ ขบวน 
(๒) ต้องมีดนตรีประกอบในขบวน
(๓) รถที่เข้าประกวดต้องตกแต่งตามประกาศสงกรานต์ ประจำปี ๒๕:๖๑ ทุกอย่าง 

คือ นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ 
ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมาเหนือหลังมยุรา(นกยุง) เป็นพาหนะ 

(๔) มีผู้เข้าร่วมขบวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ต้องแต่งกายในขุดที่เน้นศิลปวัฒนธรรม 
แบบไทยๆ ตามประเพณีตั้งเดิม

(๔) ต้องมีป็ายซื่อขุมซนทุกขุมซนในแต่ละขบวน
เกณฑ์การให้คะแนน
(๑) เครื่องดนตรีประกอบในขบวน ๑๐ คะแนน
(๒) ตกแต่งรถถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ๔๐ คะแนน
(๓) ความพร้อมเพรียง ๑๔ คะแนน
(๔) การแต่งกาย ๑๔ 
(๔) ความประณีต ความสวยงาม ๑๐

คะแนน
คะแนน



๒

- รางวัลการประกวดขบวนแห่นางลงกรานต์
รางวัลที่ ๑  เงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัลจำนวน ๑๙ ,๐ ๐ ๐  บาท
รางวัลที ๓ เงินรางวัลจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

๓) การรดนํ้าฃอพรผู้สูงอายุ ขุมซนแต่ละขุมซนพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ จำนวน ๒ คน 
ขาย ๑  คน หญิง ๑  คน ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐  ปี ขึ้นไปเป็นตัวแทนรดนํ้าดำหัวผู้สูงอาย ุ

๓. การรับสมัคร
ประธานขุมขนหรือตัวแทน ยื่นใบแสดงความจำนง ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ถึงวันท่ี ๒๑

มีนาคม ๒๕๖๑
๔. การเข้าร่วมแข่งขัน

ขบวนแห่ที่เข้าร่วมประกวดรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ในวันศุกร์ ๑๓ เมษายน ๒๔๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.

เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอประกาศคุณสมบัติ เงินรางวัล และขอประซาสัมพันธ์เขิญขวน 
ขุมซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่าง  ๆ และเข้าร่วมงานประเพณี 
สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี( ^ ^  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(นายอ'ม^ตน^รนเจริญคักดิ๋)
รองนายกเทศมนตริ ปฏิบัติราซการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสง



กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ณ บริเวณถนนศรีธานีหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง และสวนสาธารณะสระหนองกลด

วันศุกร์ ท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา ๐ ๖ .๐ ๐  น. 
เวลา ๐๗.๓๐ น.

เวลา ๐๘.๓๐ น. 

เวลา ๐๙.๓๐ น. 

เวลา ๑๑ .๐ ๐  น.

เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เวลา ๑๔.๐๐ น.

- ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
- คณะผู้บริหาร สมาขิก ฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาล 

ตำบลโนนสูง พ่อค้า ชุมชน ประชาชน พร้อมกันบริเวณถนนศรีธานี
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

- ประธานในพิธี จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
- ประธานสงฆ์ประทานศีล ๔ และให้พร
- ประธานในพิธี กล่าวอวยพร
- คณะสงฆ์ให้พร
- ถวายจตุปจจัย
- พิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
- ประธานสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์
- ขบวนแห่ชองเทศบาล ชุมชน พร้อมภันที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล 

โนนสูง เพื่อร่วมแห่พระพุทธธูปมหามุนีราชสีมา มงคลภูมิพลมหาราช
- เคลื่อนชบวนแห่ไปตามถนนศรีธานี ผ่านหน้าตลาดสด เลี้ยวขวาถนนสำราญราษฎร์ 

ตั้งขบวนที่สวนสาธารณะหนองกลด
- ประธาน กล่าวเปีดงาน
- สรงนํ้าพระพุทธธูปมหามุนีราชสีมามงคลภูมิพลมหาราช
- การแสดงรำโทน (ชมรมผู้สูงอายุ)
- รับประทานอาหารกลางวัน
- รดนํ้าฃอพรผู้สูงอายุ
- ประกาศและมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


