
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการร่วมกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ 

ในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจ าปี ค.ศ. ๒๐20 
______________________ 

ด้วยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลต าบลท่าแร่ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ชุมชน 
หมู่บ้านหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในต าบลท่าแร่ ได้ก าหนดจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ประจ าปี ค.ศ. 
๒๐20 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-๒๔ ธันวาคม ๒๕63 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และบริเวณศาลา
มาร์ติโนท่าแร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวคริสต์ 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวท่าแร่ และของจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักทั่วไปในระดับประเทศ อีกทั้งยัง
เป็นการสืบทอดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ตลอดจนเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดใน
ชุมชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และเพ่ือเป็นการร่วม
เฉลิมฉลองต้อนรับการบังเกิดของพระเยซูกุมาร จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องชาวท่าแร่และ
ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันและขอประกาศหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขัน
ต่างๆ ตามมติของคณะกรรมการจัดงานเพ่ือถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.หลักเกณฑ์การน ารถดาวใหญ่เข้าร่วมขบวนแห่ 
๑. สมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม ๒๕63 ณ กองการศึกษา 

เทศบาลต าบลท่าแร่ (ครบ 19 ดวง แล้วปิดการรับสมัคร) 
๒. ก าหนดระยะเวลาการน ารถดาวใหญ่เข้าร่วมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส                                   

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕63 
๓. สถานที่ ณ บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่ 
๔. คุณสมบัติของผู้จัดท ารถดาวใหญ่เข้าร่วมขบวนแห่ เป็นหมู่บ้านคริสต์ 
๕. กติกาการน ารถดาวใหญ่เข้าร่วมขบวนแห่ 

      ๕.๑ รถดาวที่ส่งเข้าร่วมขบวนแห่ต้องมีขนาดดังนี้ 
      - ดาวมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร  
       - ขนาดความกว้างของรถดาวที่ประดับตกแต่งจากด้านซ้ายไปขวา ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร 
      - ขนาดความยาวของรถตั้งแต่หัวจนถึงท้ายรถไม่เกิน ๘ เมตร  
               - ความสูงของรถดาวจากพ้ืนขึ้นไป ไม่เกิน ๔.๗๐ เมตร 

     ๕.๒ ให้ประดับดาวอย่างสวยงามด้วยไฟฟ้าแสงสว่าง  ธงชาติ  และธงพระสันตะปาปา 
     ๕.๓ ให้มีป้ายชื่อของหน่วยงาน / องค์กรที่ส่งดาวร่วมประกวด สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
     ๕.๔ ให้ประดับตกแต่งรถดาวให้สวยงาม  โดยจะต้องมีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ 
     วันคริสต์มาส เช่น ถ้้าพระกุมาร ซานตาครอส  ต้นคริสต์มาส  เพลงเกี่ยวกับวัน 
         คริสต์มาสเท่านั้น 

 
        ๒/๕.๕ รถดาวที่มา.... 



-๒- 
    

     ๕.๕ รถดาวที่มาเข้าร่วมขบวนแห่จะต้องมาลงทะเบียนและจอดโชว์ในคืนวันที่ ๒๒ ธันวาคม  
         ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. -๒๒.๐๐ น. และร่วมขบวนแห่ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
         โดยให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.และเริ่มแห่ในเวลา ๑๘.๐๐ น.หากไม่น้ารถมา 
         จอดโชว์จะถือว่าท้าผิดกติกา 
๖.รถดาวใหญ่ที่เข้าร่วมขบวนแห่ตรงตามหลักเกณฑ์จะได้ค่าตอบแทน จ้านวน ๑๖,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ : รถดาวที่มาร่วมขบวนแห่โดยไม่ได้ส่งเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่ 
              เทศบาลต าบลท่าแร่ก าหนด  จะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วม 
 

 2. หลักเกณฑ์การน ารถดาวร่วมเข้าร่วมขบวนแห่ 
 1. สมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน–16 ธันวาคม ๒๕6๓ ณ กองการศึกษา  
              เทศบาลต าบลท่าแร่ (ครบ 21 ดวง แล้วปิดการรับสมัคร) 
 2. ก าหนดระยะเวลาการน ารถดาวร่วมเข้าร่วมขบวนแห่  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕63 

3. สถานที่ ณ บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่ 
4. คุณสมบัติของผู้จัดท ารถดาวร่วมเข้าร่วมขบวนแห่ต้องเป็นหมู่บ้านคริสต์ 
5. กติกาการน ารถดาวร่วมเข้าร่วมขบวนแห่ 

      ๕.๑ รถดาวที่ส่งเข้าร่วมขบวนแห่ต้องมีขนาดดังนี้ 
      - ดาวมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร  
       - ขนาดความกว้างของรถดาวที่ประดับตกแต่งจากด้านซ้ายไปขวา ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร 
      - ขนาดความยาวของรถตั้งแต่หัวจนถึงท้ายรถไม่เกิน ๕ เมตร  
               - ความสูงของรถดาวจากพ้ืนขึ้นไป ไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร 

     ๕.๒ ให้ประดับดาวอย่างสวยงามด้วยไฟฟ้าแสงสว่าง  ธงชาติ  และธงพระสันตะปาปา 
     ๕.๓ ให้มีป้ายชื่อของหน่วยงาน / องค์กรที่ส่งดาวร่วมขบวนแห่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
     ๕.๔ ให้ประดับตกแต่งรถดาวให้สวยงาม  โดยจะต้องมีสัญลักษณ์ท่ีสื่อความหมายเก่ียวกับ 
     วันคริสต์มาส เช่น ถ้้าพระกุมาร  ซานตาครอส  ต้นคริสต์มาส เพลงเกี่ยวกับวันคริสต์มาส  
          เท่านั้น 
     ๕.๕ รถดาวที่มาเข้าร่วมขบวนแห่ต้องมาลงทะเบียนในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๖.รถดาวร่วมที่เข้าร่วมขบวนแห่ตรงตามหลักเกณฑ์จะได้ค่าตอบแทน จ้านวน ๔,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ : รถดาวที่มาร่วมขบวนแห่โดยไม่ได้ส่งเอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่ 
              เทศบาลต าบลท่าแร่ก าหนด  จะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วม 
 

6. การแข่งขันท าดาวโบราณ ประเภททีม 
 1. ประเภทการแข่งขัน 
  - ทีม 
 2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
  - 23 ทีมๆละ 3 คน  

3/3. เกณฑ์การ... 
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 3. วันเวลาที่ใช้ในการประกวด 
  - วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางศาลามาร์ติโนท่าแร่ 
  - รายงานตัวเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลางศาลามาร์ติโนท่าแร่ 
 4.เกณฑ์การให้คะแนน  
  การท าดาวโบราณ 5 แฉก ขนาด 50 เซนติเมตร ทีมละ 3 ดวง  
  4.1 ความสวยงาม   10 คะแนน 
  4.2 ความคิดสร้างสรรค์   10 คะแนน 
  4.3 ความรวดเร็วทันเวลาที่ก าหนด  10 คะแนน 
        รวม   30   คะแนน 
 5.เงินรางวัล 
  5.1 รางวัลชนะเลิศ    1 รางวัล  1,000 บาท 
  5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   1 รางวัล     800 บาท 
  5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  1 รางวัล    600 บาท 
  6.4  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  1 รางวัล    500 บาท 
  6.5  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  1 รางวัล    400 บาท 
  6.6  รางวัลชมเชย  10 รางวัลๆละ 300 บาท จ านวน 10 รางวัล เป็นเงิน  3,0๐๐  บาท 
           6. หลักฐานในการสมัคร 
  6.1 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
  6.2 ใบสมัคร 
 7. ระยะเวลาสมัคร 
  7.1 สมัครและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน–16 ธันวาคม ๒๕6๓ 
                          ณ กองการศึกษา เทศบาลต าบลท่าแร่ 

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 

 

  

      (นางบังอร นาคทอง) 
          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

     นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 
 

 
 
 
 
 
 

               “อยู่สกล รักสกล ท ำเพื่อสกลนคร” 


