-๑-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
เรื่อง รับสมัครประชาชนภายในตาบลแม่สูนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานวันเกษตรและของดีตาบลแม่สูน
ด้ว ย องค์การบริห ารส่ว นตาบลแม่สู น ได้กาหนดจัดโครงการงานวัน เกษตรตาบลแม่สู น ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม ถึงวันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารจักรพรรดิ หมู่ที่ ๑
บ้านแม่สูนหลวง ตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายสินค้าการเกษตร
ที่ ส่ งผลถึ งรายได้ ข องเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเสริม สร้างองค์ค วามรู้และถ่ ายทอดเทคโนโลยีห รือ นวัต กร รม
การเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แก่เกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรทาให้สินค้าเกษตรกรใน
ตาบลแม่สูนเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน จึงมีความประสงค์รับสมัครประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายในงานเกษตรและของดี ต าบลแม่ สู น ตามโครงการจั ด งานเกษตรต าบลแม่ สู น เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ ดังรายการต่อไปนี้
๑. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง(ทั่วไป)
วัน เวลา และสถานที่ประกวด
(๑) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(๒) ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
(๓) เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
(๔) ประกวด ณ อาคารจักรพรรดิ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
(๑) ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านภายในตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เกณฑ์การตัดสิน
(๑) ความถูกต้องของอักขระ เนื้อร้อง
๒๐ คะแนน
(๒) ความถูกต้องของจังหวะ ทานอง
๒๐ คะแนน
(๓) ความไพเราะและคุณภาพเสียงร้อง
๓๐ คะแนน
(๔) ลีลาการแสดงออกที่สอดคล้องกับเนื้อร้อง
๓๐ คะแนน
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เกียรติบัตร (จานวน ๒ รางวัล)

-๒๒. การประกวดลาบพื้นเมือง
วัน เวลา และสถานที่ประกวด
(๑) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(๒) ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.
(๓) เริ่มการแข่งขัน ในวันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
(๔) ประกวด ณ อาคารจักรพรรดิ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
(๑) หมู่บ้านส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านละ ๑ ทีม (๓ คน) โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สูน จะให้ การสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาลาบ ทีมละ ๔๐๐ บาท
โดยผู้เข้าร่วมการประกวดต้องจัดเตรียมวัสดุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องครัว (เขียง มีด และอื่นๆ)
มาเอง (ลาบควาย ๑ กิโลกรัม)
(๒) ผู้ เข้ าร่ ว มการประกวดต้ อ งมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นและอาศั ย อยู่ ในหมู่ บ้ า นที่ อ ยู่ ภ ายใน
ตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(๓) ให้ผู้เข้าประกวดสามารถ คั่วพริก คั่วหอม – กระเทียม และเตรียมเครื่องชูรสอื่นมาจาก
บ้านได้ แต่ต้องนามาปรุงรสในที่จัดการแข่งขัน
(๔) แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
เกณฑ์การตัดสิน
(๑) รสชาติ ความอร่อย
๓๐ คะแนน
(๒) ลีลาการประกอบอาหาร
๒๐ คะแนน
(๓) ความสะอาดของภาชนะ/พื้นที่ และการแต่งกายถูกสุขลักษณะ ๒๐ คะแนน
(๔) การจัดวางและความสวยงามของอาหารในขันโตก
๑๕ คะแนน
(๕) ความพร้อมเพียงและความสามัคคี
๑๕ คะแนน
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เกียรติบัตร (จานวน ๒ รางวัล)

-๓๓. การประกวดส้มตาลีลา(ตาลาว)
วัน เวลา และสถานที่ประกวด
(๑) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(๒) ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 11.0๐ – ๑๑.15 น.
(๓) เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ – ๑๑.๓5 น.
(๔) ประกวด ณ อาคารจักรพรรดิ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
(๑) หมู่ บ้ า นส่ ง ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มการประกวดหมู่ บ้ า นละ ๑ ที ม (๓ คน) โดยผู้ เข้ า ร่ ว ม
การประกวดต้องจัดเตรียมวัสดุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องครัวมาเอง โดยวัตถุดิบทุกชนิดให้
นามาทาในเวลาการแข่งขัน เช่น เส้นมะละกอให้นามาขุดหรือสับในระหว่างการแข่งขัน
(๒) ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านภายในตาบลแม่สูน
เกณฑ์การตัดสิน
(๑) รสชาติ ความอร่อย
๓๐ คะแนน
(๒) ลีลาการประกอบอาหาร
๒๐ คะแนน
(๓) ความสะอาดของภาชนะ/พื้นที่ และการแต่งกายถูกสุขลักษณะ ๒๐ คะแนน
(๔) การจัดวางและความสวยงามของอาหารในขันโตก
๑๕ คะแนน
(๕) ความพร้อมเพียงและความสามัคคี
๑๕ คะแนน
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๒๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เกียรติบัตร (จานวน 2 รางวัล)
๔. การประกวดแม่บ้านขวัญใจเกษตรกร
วัน เวลา และสถานที่ประกวด
(๑) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(๒) ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
(๓) เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
(๔) ประกวด ณ อาคารจักรพรรดิ
หลักฐานการสมัคร
(๑) รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว (3 X 4 เซนติเมตร) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รูป
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองเอกสาร จานวน 1 ชุดต่อคน
(๓) สาเนาทะเบียน พร้อมรับรองเอกสาร จานวน 1 ชุดต่อคน
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแม่บ้านขวัญใจเกษตรกร
(๑) เพศหญิงโดยกาเนิด มีสัญชาติไทย สถานภาพสมรสแล้ว
(๒) บุคคลในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม
(๓) มีภูมิลาเนาอยู่ภายในตาบลแม่สูน

-๔(๔) อายุไม่ต่ากว่า ๓0 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(๕) เป็นผูท้ ี่มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
(๖) ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วย เสื้อแขนกระบอก นุ่งผ้าซิ่นชาวนา
(ผู้ประกวดจัดหาเอง)
เกณฑ์การตัดสิน
(๑) การแต่งกาย
๒๐
(๒) รูปร่างน่าตา ผิวพรรณ
๒๕
(๓) บุคลิกภาพ (การเดิน การยืน การยิ้ม)
๒๕
(๔) ความสามารถพิเศษในด้านการเกษตร
๑๕
(๕) ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคาถาม
๑๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขั้นตอนการประกวดแม่บ้านขวัญใจเกษตรกร
การประกวด แบ่งออกเป็น ๓ รอบ
(๑) รอบแรก ผู้ เข้าประกวดเดินโชว์บนเวทีทุกคน คณะกรรมการให้ คะแนนและคัดเลื อกให้
เหลือ ๑๐ คน (พิจารณาตัดสินจากจานวนพวงมาลัยที่ผู้เข้าประกวดได้รับจากการเดินโชว์บน
เวทีในรอบแรก)
(๒) รอบสอง ผู้เข้าประกวดจานวน ๑๐ คน เดินโชว์บนเวทีทุกคน และแสดงความสามารถ
คณะกรรมการให้คะแนน และคัดเลือกให้เหลือ ๕ คน
(๓) รอบสาม (รอบสุดท้าย) ให้ ผู้เข้าประกวดที่ผ่ านจากรอบสองปรากฏตัวบนเวที ทาการ
สัมภาษณ์และตอบคาถาม คณะกรรมการให้คะแนน จากนั้นประกาศผลมอบรางวัล
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
จานวน ๗๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
จานวน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
เกียรติบัตร (จานวน ๒ รางวัล)
มารยาทและการประท้วงของผู้สมัครและผู้ดูแล/พี่เลี้ยง
(๑) ผู้เข้าประกวดต้องจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ทาผม สาหรับการประกวดเอง
(๒) ผู้เข้าประกวด ๑ คน ต่อพี่เลี้ยง ๑ คน
(๓) หากพี่เลี้ยงหรือผู้เข้าประกวดก่อกวนและสร้างความวุ่นวายก่อนการจัดงาน
ระหว่างการจัดงานหรือหลังการจัดงาน ทางกองประกวดจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดท่านนั้นทันที
(๔) ผู้เข้าร่วมประกวดและพี่เลี้ยงจะต้องยอมรับในการตัดสินของกรรมการทุกกรณี
(๕) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

-๕๕. รายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป

การจาหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร
การประกวดพืชผลการเกษตร
การจาหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร
พิธีเปิดงานวันเกษตรและของดีตาบลแม่สูน
กิจกรรมวัน Field day
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง(ทั่วไป)
การจาหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร
สัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีการผลิตกัญชาในทางการแพทย์
การตอบคาถามและการแข่งกินผลไม้
การจาหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร
การจาหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร
การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร
การแข่งขันจัดสวนถาด
การแข่งขันวาดรูป หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน”
การแข่งขันประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวเกษตรกรของฉัน”
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ระดับเยาวชน)

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

การจาหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร
การประกวดไก่ชนประเภทสวยงาม

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๑.15 – ๑๑.๓5 น.
เวลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป

การจาหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร
กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาจักรสาน
การประกวดลาบพื้นเมือง
การประกวดส้มตาลีลา(ตาลาว)
การประกวดแม่บ้านขวัญใจเกษตรกร

-๖๖. การสมัครและการมอบรางวัล
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ให้แต่ละหมู่บ้านและผู้สมัครส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ ๗ พฤษภาคม
2562 จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
และการมอบรางวัลจะมอบหลังจากจบกิจกรรมของกิจกรรมนั้นๆ
หมายเหตุ ขอความร่วมมือทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวันชาติ ศิรภิ ัทรนุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

