
๑ 

 

        
        
         

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง  ระเบียบการและหลักเกณฑ์การประกวดทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

“ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม”   ปีที ่๘  ประจําปี ๒๕๕๙  จังหวัดอุบลราชธานี 

...................................................... 

  ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กองบุญหยาดพิรุณอุ่นเกล้า  เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง  และหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน  องค์กรประชาชนและพุทธศาสนิกชน        
ในจังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม ” 
ปีที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๙  จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นในวันที่  ๑๐ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ทอดถวาย             
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  เป็นการทํานุบํารุง สืบทอดพุทธศาสนา  สร้างความรักความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน 
   

    ในการจัด งาน ดั งกล่ าว   คณ ะกรรมการจั ด งาน ได้ เห็ นชอบ ให้ จั ดการประกวด                 
ทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  โดยมีหลักเกณฑ์
และระเบียบการประกวด  แนบท้ายประกาศน้ี 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 

   
 
 

 
 

 

นายสมศักด์ิ  จังตระกุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี



๒ 

 

หลักเกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 

วันที่  ๑๐ - ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

……………………………………… 
 
๑. ประเภทของการประกวด    แยกเป็น  ๒ ประเภท   ดังน้ี 

๑.๑ ประเภทนักเรียน นักศึกษา  ทีมละ  ๕  คน  
๑.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป  ทีมละ  ๕  คน  
  

๒. วัน เวลา และรายละเอียดการประกวด 
๒.๑ วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ประกวดประเภทนักเรียน นักศึกษา   
๒.๒ วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป    

 ๒.๓ การประกวดแต่ละประเภท ตัดสินเพ่ือรับรางวัลต่อไปน้ี  
   ๑) รางวัลชนะเลิศ   
   ๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑      
   ๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
  ๔) รางวัลชมเชย  ๑  รางวัล   
 ๒ .๔  เวลาที่ ใช้ในการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง ของผู้ เข้าประกวด             
แต่ละประเภท  ใช้เวลา  ๓  ช่ัวโมง  ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ของแต่ละวัน  

 
๓. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
 ๓.๑ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ทีมละ ๕ คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน ๑๙ ปี   
 ๓.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป  ทีมละ  ๕  คน ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุต้ังแต่  ๒๐  ปี ขึ้นไป 

 
๔. หลักฐานการสมัคร 
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ 
 ๔.๒ สําเนาบัตรประชาชน  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองเอกสารทุกฉบับ 

 
๕. การสมัคร 
 ทีมที่ประสงค์จะเข้าประกวดฯ ส่งใบสมัครได้ที่ 

ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิน่อุบลคนมีธรรม 
วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 

โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท ์๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐ 
Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net 

 

รับสมัครทีมละ ๕  คน 
ปิดรบัสมัครภายในวันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 



๓ 

 

๖. การแต่งกาย 
 แต่งกายชุดพ้ืนเมือง   ในทีมเดียวกันควรแต่งชุดลักษณะเดียวกัน 

 
๗. ค่าบํารุงทีม 
 ทุกทีมที่ได้เข้าแข่งขัน  จะได้รับเงินค่าบํารุงทีม   ทีมละ  ๑,๐๐๐  บาท 

 
๘. การรายงานตัว 
  ผู้เข้าประกวดทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ  ตามวัน เวลา ดังน้ี 
    ๑. วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ประกวดประเภทนักเรียน นักศึกษา 
     ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   
  ๒. วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป 
    ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   
 

  ณ  กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

วิธีการประกวดและการจัดเตรียมอุปกรณ์งานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม” 

วันที่  ๑๐ - ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

……………………………………………………. 
 

๑. วิธีการประกวด 
  ๑ .๑  นําใบตองมาประดิษฐ์เป็นขันหมากเบ็ง  คือพานพุ่มใส่ดอกไม้  หรือของบูชา ๕  อย่าง                 
ใช้ใบตองทําเป็นซวย (กรวย) พับกลีบติดรอบซวยเรียงลดหล่ันลงมาตามลําดับ ประดับด้วยดอกไม้มงคล           
ขนาดของพานเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗  น้ิว  สูง  ๖ – ๘  น้ิว  (ผู้จัดการแข่งขันจัดหาให้) จํานวนทีมละ ๒ คู่       
(พาน ๔ ใบ) 
   ๑.๒ ผู้เข้าประกวดนําวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดทํามาเอง ดังน้ี 

- ดอกไม้สดที่ยังไม่แปรรูป   
   - ใบตอง  ไม้กลัด  ด้ายเย็บ  และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ยังไม่แปรรูป  แต่ละทีม      
                       ต้องนํามาให้คณะกรรมการตัดสินการประกวด ตรวจสอบก่อนเริ่มการประกวด 

- เอกสารประกอบการทําขันหมากเบ็ง เช่น แผ่นพับ สําหรับกรรมการผู้ตัดสินการประกวด 
๑.๓ จํานวนขันหมากเบ็งที่แต่ละทีมต้องจัดทําเพ่ือการประกวด  จํานวน  ๒  คู่ 

   ๑.๔ การประดิษฐ์เน้นตามแบบโบราณเป็นสําคัญ  ผู้เข้าประกวดสามารถตกแต่งพานขันหมากเบ็ง
เพ่ือให้ขันหมากเบ็งแบบโบราณที่ประดิษฐ์ มีความโดดเด่นสวยงามตามยุคสมัยได้ โดยถือเป็นคะแนน        
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 

๒.  การจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ 
๒.๑  ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกวดและตกแต่งมาเอง 
๒.๒  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งขันหมากเบ็งมาก่อนการประกวด 
 

๓. เกณฑ์การให้คะแนน     คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คะแนน 
๑. ขนาด  รูปทรง  และสัดส่วน ถูกต้องตามความหมาย ๓๐ 
๒. ความประณีต  สวยงาม ๒๐ 
๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๒๐ 
๔. วัสดุที่ใช้ถูกต้องตามท่ีกําหนด ๕ 
๕. ความสะอาด  เป็นระเบียบเวลาปฏิบัติงาน ๕ 
๖. งานเสร็จตามเวลาที่กําหนด ๑๐ 
๗. เอกสารประกอบการทําขันหมากเบ็ง ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 
   
  หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 



๕ 

 

๔. รางวัลในการประกวด 
 แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังน้ี 
  ๑. รางวัลชนะเลิศ          เงินรางวัล    ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล    ๒,๐๐๐  บาท    พร้อมเกียรติบัตร 
 ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  เงินรางวัล    ๑,๕๐๐  บาท    พร้อมเกียรติบัตร 
 ๔. รางวัลชมเชย  ๑ รางวัล       เงินรางวัล    ๑,๐๐๐  บาท    พร้อมเกียรติบัตร 

 หมายเหตุ ๑. ทุกทีมที่ได้เข้าประกวด จะได้รับเงินค่าบํารุงทีม   ทีมละ  ๑,๐๐๐  บาท 
    ๒. ผู้เข้าประกวดทุกคนได้รับเกียรติบัตร 
 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม 

วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐ 
โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท ์๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐ 

Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net 
 

รับสมัครทีมละ ๕  คน 
ปิดรบัสมัครภายในวันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

 

ใบสมัครประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม” 

วันที่   ๑๐ - ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

.................................................... 
 

ประเภท     (    )  นักเรียน นักศึกษา  (    )  ประชาชนท่ัวไป 
 

       เขียนที่…………………………………………………….....
      วันที่................เดือน......................................พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ช่ือทีม.................................................................บ้าน..................................................หมู่ที่..................... 
ตําบล............................................อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................ 
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าประกวดงานประดิษฐ์ใบตอง ประเภทขันหมากเบ็ง “งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน 
ถิ่นอุบล คนมีธรรม”  โดยมีผู้ร่วมทีมดังต่อไปน้ี   

 

๑.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่..................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
  

๒.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่..................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 
 

๓.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่...................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................            
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................  
 

๔.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี              
อยู่บ้านเลขที่...................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................................  
๕.ช่ือ........................................................นามสกุล..................................................................อายุ...........ปี             
อยู่บ้านเลขที่...................บ้าน...............................................หมู่ที่...........ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 



๗ 

 

 ผู้ควบคุมทีม  ช่ือ..............................................นามสกุล.............................................อายุ...........ปี               
อยู่บ้านเลขที่................บ้าน.................................................หมู่ที่............ซอย...........................................             
ถนน...........................................................ตําบล.....................................อําเภอ.............................................           
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................. 

 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผู้สมัคร 
       (................................................................) 
 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผู้รับรองทีม 

                     (................................................................) 
ตําแหน่ง.................................................................... 

 
 
 
หมายเหตุ     
 ๑. ผู้รับรองทีมต้องเป็น ผู้บริหารโรงเรียน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน 
  ๒. เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้นําส่งที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน วัดไชยมงคล 
     ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี        
      โทรสาร  ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒      โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐   
      Chaturong-111@hotmail.com, www.watchaimongkolubon.net 
 ๓. ปิดรับสมัครภายในวันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙    
 
 
 

     รับใบสมัครวันที่ ..................เดือน ............................................  พ.ศ. ๒๕๕๙    เวลา ...................... น. 
 

...................................................................... ผู้รับใบสมัคร 
 

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



๘ 

 

กําหนดการประกวดงานประดิษฐใ์บตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ินอุบล คนมีธรรม” 
วันที่   ๑๐ - ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
………………………………………….. 

 
วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙     ประกวดประเภทนักเรียน นักศึกษา 
 

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ลงทะเบียน   
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การประกวด   
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง  
๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  คณะกรรมการให้คําแนะนํา 

     ประกาศผลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
   ประเภทนักเรียน นักศึกษา 
 

 วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙      ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป 
 

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ลงทะเบียน   
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและช้ีแจงหลักเกณฑ์การประกวด   
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง  
๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.  คณะกรรมการให้คําแนะนํา 

     ประกาศผลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
      ประเภทประชาชนทั่วไป 
  ๒๐.๐๐ น.   มอบรางวัลการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
         ประเภทนักเรยีน และประเภทประชาชนท่ัวไป 
 
 
หมายเหตุ 

๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง  หลังการประกาศผลแล้ว 
๒. ผู้จะมอบรางวัล  หากการแข่งขันน้ัน ๆ มีผู้อุปถัมภ์  ให้ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง 
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร  ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ 

 
 
 



๙ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกวดงานประดิษฐ์ใบตองประเภทขันหมากเบ็ง 
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน  ถ่ินอุบล  คนมีธรรม” 

วันที่   ๑๐ - ๑๑   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ  วัดไชยมงคล  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ 
๑. รางวัลชนะเลิศทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.-  
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๒,๐๐๐.- ๔,๐๐๐.-  
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ   ๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.-  
๔. รางวัลชมเชย ทั้ง  ๒  ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล ๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-  
๕. เงินบํารุงทีม  ทั้ง  ๒  ประเภท  รวม  ๒๔  ทีม ๆ ละ ๑,๐๐๐.- ๒๔,๐๐๐.-  
๖. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  รวม  ๑๓ คน ๆ ละ ๕๐๐.- ๖,๕๐๐.-  
๗. ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ  ประเภทละ  ๑  ใบ ๆ ละ ๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.-  

รวมเป็นเงินทั้งหมด ๔๘,๕๐๐.-  
 
 

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ  จะมีสิทธิต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน   จํานวน  ๒  ป้าย 
 ๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว 
 ๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน  ในวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๖. เป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง เมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภท 
 


