๑

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ระเบียบการและหลักเกณฑ์การประกวดทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
“ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม” ปีที่ ๘ ประจําปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี
......................................................
ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กองบุ ญ หยาดพิ รุณ อุ่น เกล้ า เครือข่ ายชาวอุ บ ลตุ้ม ลูกตุ้ม หลานฮักบ้ านแปงเมื อง และหน่ วยงานราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคธุ ร กิ จ เอกชน องค์ ก รประชาชนและพุ ท ธศาสนิ ก ชน
ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กําหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม ”
ปี ที่ ๘ ประจํ า ปี ๒๕๕๙ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ขึ้ น ในวั นที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ทอดถวาย
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการทํานุบํารุง สืบทอดพุทธศาสนา สร้างความรักความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่พุ ท ธศาสนิ ก ชน
ในการจั ด งานดั ง กล่ า ว คณ ะกรรมการจั ด งานได้ เ ห็ น ชอบ ให้ จั ด การประกวด
ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์
และระเบียบการประกวด แนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

๒

หลักเกณฑ์การแข่งขันการขับร้องสรภัญญะ
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
............................................................
๑. ประเภทของการแข่งขัน แยกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ประเภทนักเรียน
ทีมละ ๑๐ คน
๑.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป
ทีมละ ๑๐ คน
๒. วัน เวลา การแข่งขัน
๒.๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทนักเรียน ณ เวทีกลาง
๒.๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป ณ เวทีกลาง
๒.๓ การแข่งขันแต่ละประเภท ตัดสินเพื่อรับรางวัลต่อไปนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๔) รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
๒.๔ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้เวลาทีมละ ๑๘ – ๒๐ นาที โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
ของแต่ละวัน เป็นต้นไป
๒.๕ การเรียงลําดับทีม เพื่อเข้าแข่งขันของแต่ละประเภท จะจัดเรียงลําดับที่ของทีมที่ เข้าแข่งขัน
ตามวั น เวลาที่ แ ต่ ล ะที ม ส่ ง ใบสมั ค รตามลํ า ดั บ ก่ อ นหลั ง โดยจะแจ้ ง ให้ แ ต่ ล ะที ม ทราบภายในวั น ที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๓.๑ ประเภทนักเรียน ทีมละ ๑๐ คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๒ ปี – ๑๙ ปี
๓.๒ ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมละ ๑๐ คน ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๓.๓ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมไม่จํากัดเพศ
๓.๔ กลุ่มผู้ขับร้องสรภัญญะทีมต่าง ๆ มีบทคําร้อง ทํานองของตนเอง
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์
๔.๒ สําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ
๕. กติกาการแข่งขัน
๕.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องมีพานขันหมากเบ็ง เพื่อบูชาพระรัตนตรัยทีมละ ๑ คู่ (๒ พาน) โดยจัดทํามาเอง
๕.๒ ผู้ เข้ าแข่ งขั น ต้ อ งแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด วั ฒ นธรรมประจํ า ท้ อ งถิ่ น และควรเป็ น ชุ ด เดี ย วกั น ทั้ งที ม
หากไม่มีชุดแบบเดียวกันอนุญาตให้แต่งชุดขาวหรือชุดชีพราหมณ์ก็ได้ (หากเป็นทีมนักเรียน อาจแต่งกาย
ชุดนักเรียน หรือชุดขาว หรือชุดพื้นเมืองท้องถิ่น และทีมประชาชนแต่งกายชุดพื้นเมืองท้องถิ่น)
๕.๓ แต่งหน้าแต่งผมพองาม

๓
๕.๔ บทขับร้องกําหนดให้มี ๔ บท ได้แก่
๕.๔.๑ บทบูชาดอกไม้/บทไหว้ครู
๕.๔.๒ บทแนะนําตัว/แนะนําคณะหรือท้องถิ่น
๕.๔.๓ บทโชว์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วรรณคดี พระพุทธศาสนา
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และบทถวายความอาลัยเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๕.๔.๔ บทลา
๕.๕ เวลาในการแข่งขันแต่ละทีมอยู่ในระหว่างเวลา ๑๘ – ๒๐ นาที
๕.๖ คณะผู้ เข้ าแข่ งขั น ขั บ ร้ อ งสรภั ญ ญะทุ ก ที ม ต้ อ งส่ งบทที่ ใช้ ในการขั บ ร้อ งต่ อ คณะกรรมการ
จํานวน ๕ ชุด
๕.๗ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
๖. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. การแต่งกายและพานดอกไม้
๒. ความพร้อมเพรียง การเดินเข่า การกราบ การขับร้อง มารยาท
๓. ความถูกต้องของอักขระ พยัญชนะ จังหวะ และทํานอง
๔. เนื้อหาสาระของบทสรภัญญะตรงตามกําหนดมีใจความสร้างสรรค์ดงี าม
๕. ตรงต่อเวลาและรักษาเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด
๖. น้ําเสียง ความไพเราะ
๗. การมีส่วนร่วมและแสดงถึงความพึงพอใจของผู้ชม ผูฟ้ ัง
รวม
หมายเหตุ

คะแนน
๑๐
๑๕
๑๕
๑๕
๑๐
๒๐
๑๕
๑๐๐

เกณฑ์การแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมติของ
คณะกรรมการและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๗. ประเภทรางวัล
แต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล
๔. รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
เงินรางวัล
๕. ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร

๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
และรางวัลค่าพาหนะทีมละ ๑,๕๐๐ บาท

๔
๘. การสมัคร
ทีมที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันฯ ส่งใบสมัครได้ที่
ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิน่ อุบลคนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net

รับสมัครทีมละ ๑๐ คน
ปิดรับสมัครภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๙. การรายงานตัว
ผู้เข้าแข่งขันขับร้องสรภัญญะ ทุกทีมจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ตามวัน เวลา ดังนี้
๑. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทนักเรียน
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
๒. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
ณ กองอํานวยการจัดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หากทีมใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

๕

ใบสมัครเข้าแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………...........
ประเภท

(

) นักเรียน

(

) ประชาชน

วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้าพเจ้า (หัวหน้าทีม).........................................................................................อายุ......................ปี
บ้ า นเลขที่ ......................หมู่ ที่ .....................บ้ า น.................................................................................
ถนน...................................................ตําบล........................................อําเภอ..............................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์..................................................
ชื่อทีม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
ข้ า พเจ้ า ยิ น ดี จ ะปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าที่ กํ า หนดทุ ก ประการ การพิ จ ารณาตั ด สิ น เป็ น สิ ท ธิ ข าดของ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
คณะผู้ขับร้องสรภัญญะมีจํานวน ๑๐ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (เขียนรายชื่อตัวบรรจง)
๑.ชื่อ.........................................นามสกุล................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๒.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๓.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๔.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๕.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๖.ชื่อ.........................................นามสกุล................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๗.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๘.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๙.ชื่อ........................................นามสกุล.................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
๑๐.ชื่อ......................................นามสกุล................................เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ..........อายุ.......ปี
ผู้ฝึกสอน
๑. ชื่อ.......................................................................นามสกุล..................................................................
โทรศัพท์ .........................................................

๖
๒. ชื่อ.......................................................................นามสกุล..................................................................
โทรศัพท์ .........................................................

(ลงชื่อ)........................................................ หัวหน้าทีม
(........................................................)
สถานทีร่ ับสมัคร
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม
วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๗๔๒ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐
chaturong-111@hotmail.com, www.chaimongkol.net

รับสมัครทีมละ ๑๐ คน
ปิดรับสมัครภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ
รับใบสมัครวันที่ ..................เดือน ............................................ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ...................... น.
...................................................................... ผู้รับใบสมัคร
(...............................................................)

๗

กําหนดการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………………………….
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

แข่งขันประเภทนักเรียน
ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน
แข่งขันขับร้องสรภัญญะ
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ ประเภทนักเรียน

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

แข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป
ลงทะเบียน
คณะกรรมการแนะนําผู้เข้าแข่งขันและชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน
แข่งขันขับร้องสรภัญญะ
คณะกรรมการให้คําแนะนํา
ประกาศผลการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ ประเภทประชาชนทั่วไป
มอบรางวัลการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
ประเภทนักเรียน และประเภทประชาชนทั่วไป

๒๐.๐๐ น.

หมายเหตุ
๑. การมอบรางวัลจะกระทําที่เวทีกลาง หลังการประกาศผลแล้ว
๒. ผู้จะมอบรางวัล หากการแข่งขันนั้น ๆ มีผอู้ ุปถัมภ์ ให้ผอู้ ุปถัมภ์เป็นผู้มอบรางวัลเอง
๓. ส่วนการมอบเกียรติบัตร ให้ประธานการจัดงานหรือผู้แทนเป็นผู้มอบ

๘

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแข่งขันขับร้องสรภัญญะ
“งานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม”
วันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รายการ
รางวัลชนะเลิศ
ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ
รางวัลชมเชย ทั้ง ๒ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล
เงินบํารุงทีม ทั้ง ๒ ประเภท รวม ๒๐ ทีม ๆ ละ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม ๑๓ คน ๆ ละ ๒ วัน
ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ ใบ ๆ ละ
รวมเป็นเงินทั้งหมด

จํานวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ
๕,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.๔,๐๐๐.- ๘,๐๐๐.๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.๑,๕๐๐.- ๓๐,๐๐๐.๕๐๐.- ๑๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.- ๓,๐๐๐.๗๒,๐๐๐.-

ผู้ที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมต่างๆ จะมีสิทธิตา่ งๆดังนี้
๑. ติดป้ายสนับสนุนภายในบริเวณงาน
จํานวน ๒ ป้าย
๒. ติดป้ายสนับสนุนบริเวณสถานที่แข่งขัน
จํานวน ๒ ป้าย
๓. เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนในวันแถลงข่าว
๔. ได้รับมอบเกียรติบัตรลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๕. เข้ารับมอบของที่ระลึกในวันทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. เป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเอง เมื่อประกาศผลการแข่งขันประเภทนั้น ๆ แล้ว

