กิจกรรมการประกวดเขียนลายน้าต้น
กิจกรรม “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของล้า ต๋ามวิถีหนองควาย” ครังที่ 3
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองควาย
โดย เทศบาลต้าบลหนองควาย อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
********************************
ด้วยเทศบาลตาบลหนองควาย จะได้จัดกิจกรรม “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของล า
ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 3 ตามโครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน OTOP ตาบลหนองควาย ประจาปี
2561 ในวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ น การส่ งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ตาบลหนองควายให้ สอดคล้ อง
กับวิถีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมให้เยาวชน/คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสื บ สานภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ น สามารถน าภูมิ ปัญ ญาในท้ องถิ่ นมาเป็น ทุ นส าคั ญในการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เกิ ด การสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ จ ากการผลิ ต สิ น ค้ า OTOP
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นที่รู้จั กและยอมรับของประชาชนบริเวณใกล้เคียงและ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนาเสนอ
จุดแข็งของประเทศ คือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นของประเทศ นาเสนอสินค้าผ่านการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับ
วิถี ไ ทย เพื่อ สร้ างประสบการณ์ ที่ป ระทับ ใจจากท้ องถิ่ นไทย ภายใต้ โ ครงการ “ปี ท่อ งเที่ย ววิ ถีไ ทย เก๋ ไ ก๋
อย่างยั่งยืน” เพื่อนารายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทาให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของการท่องเที่ยว นาไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคต โดยเทศบาลตาบล
หนองควายจะจั ดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายวิถีชุมชนตาบลหนองควาย การประกวดเขียนลายน้าต้น
การประกวดนางงาม OTOP การประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมแสดงสินค้าชุมชน OTOP และ
กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวฮอม เพื่อเป็ นการส่งเสริมประชาสั มพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตาบลหนองควายและ
สถานที่ท่องเที่ยวตาบลหนองควาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเจริญเติบโต
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ ใ นต าบล พร้ อ มยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการ
เขียนลายให้มีคุณค่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่
กิจกรรม ...

-2กิจกรรมการประกวดเขียนลายน้าต้น
1. ประเภทการประกวด
1.1 ประเภทประชาชนทั่วไป
2. คุณสมบัติผสู้ มัคร
2.1 ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จากัดเพศและวัย
3. หลักเกณฑ์การประกวดเขียนลายน้าต้น
3.1 ให้ ผู้ส มัครมาแสดงตนเพื่อลงทะเบียนในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา
08.30 – 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7
3.2 ระยะเวลาการประกวดเขียนลายน้าต้น ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา
09.00 – 14.00 น. และส่งผลงานเขียนลายน้าต้น ภายในเวลา 13.30 – 14.15 น. เท่านั้น
3.3 เทศบาลตาบลหนองควายจะจัดเตรียมน้าต้น ขนาดความสูง 14 นิ้ว ขนาดความกว้าง 7.5 นิ้ว
ให้กับผู้สมัคร
3.4 การจัดเตรียมสีที่ใช้ในการประกวด เทศบาลตาบลหนองควายจะจัดเตรียมเฉพาะสีน้าพลาสติก
ประกอบด้วย สีขาว, สีแดง, สีดา, สีเหลือง, สีเขียว และสีน้าเงิน ให้กับผู้สมัครหรือผู้สมัครสามารถนาสีมาเอง
3.5 สาหรับวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ให้ผู้สมัครจัดเตรียมมาเอง
3.6 ให้ผู้สมัครเขียนลายน้าต้นทีเ่ ทศบาลตาบลหนองควายจัดเตรียมให้
3.7 สถานที่ ก ารประกวดเขี ย นลายน้ าต้ น ณ บริ เ วณลานกิ จ กรรมบ้ า นเหมื อ งกุ ง หมู่ ที่ 7
ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
3.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3.9 เมื่อดาเนินการแข่งขันเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์ น้าต้นที่ใช้ในการแข่งขันจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
ต าบลหนองควาย ซึ่ ง เทศบาลต าบลหนองควายมี สิ ท ธิ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ าต้ น ไปจั ด แสดงในสถานที่ ต่ า งๆ
และเผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
4. เกณฑ์การตัดสินการประกวดเขียนลายน้าต้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน
4.1 ความคิดสร้างสรรค์
4.2 การออกแบบลวดลายเหมาะสมกับชิ้นงาน
4.3 ความประณีตสวยงาม
4.4 มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถนามาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
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5. รางวัล ...

-35. รางวัลการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป
5.1 รางวัลเขียนลายยอดเยี่ยม จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.2 รางวัลเขียนลายดีเด่น
จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
5.3 รางวัลเขียนลายชมเชย
จานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
** ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน **
6. การประกาศรางวัลและมอบรางวัล
6.1 การประกาศผลรางวัล วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.
6.2 การมอบรางวัล วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น.
7. หลักฐานการสมัคร
7.1 ใบสมัคร
7.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
7.4 หนังสือยินยอมมอบกรรมสิทธิ์
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8. การสมัคร ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร
8.1 ให้ผู้สมัครมาสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ 7
8.2 ระยะเวลาและสถานทีร่ ับสมัคร
- ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เวลา 08.30 – 09.00 น. สถานที่ รั บ สมั ค ร
ณ ลานกิจกรรมบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
8.3 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทรศั พ ท์ 053–125070 www.nongkhwai.go.th/
www.facebook.com/ เทศบาลตาบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

