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หลักเกณฑ์และการตัดสิน 
 

การประกวดเรียงความเรื่อง “แนวคิดการจัดการขยะในบ้านของฉัน” 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2566 
 

วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 

1.  คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  
 1.1  ผู้มีสิทธิส่งเรียงความเข้าประกวดเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 9 – 12 ปี 
 1.2  ผู้เขียนเรียงความต้องเป็นผู้ส่งเรียงความเข้าร่วมประกวดด้วยตนเอง 
 

2.  ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด  
 2.1  จะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด แสดงให้เห็นถึงแผนการใช้งานการ
จัดการกำจัดขยะในครัวเรือนของตนเองทั้งขยะเปียก ขยะมูลฝอยทั่วไปให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ครัวเรือน 
 2.2  เนื้อหาตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่ม 
 2.3  สำนวนการใช้ภาษาถูกต้องตามอักขรวิธีเหมาะสมและสละสลวย 
 2.4  ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงงานของผู้อ่ืนและต้องเป็น
ผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน 
 2.5  เรียงความพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท์ จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 
 2.6  ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความ 
 2.7  หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ อาจพิจารณา
งดเว้นรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ได้ 
 

3.  เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
 3.1  เนื้อหา เหตุผล และตัวอย่างสนับสนุน 50   คะแนน 
 3.2  ความคิดสร้างสรรค์ 20   คะแนน 
  3.3  การใช้ภาษา (กระชับ เข้าใจง่าย ชัดเจน) 15  คะแนน 
 3.4  สำนวนภาษาสละสลวย ถูกต้องเหมาะสม  15   คะแนน 
                           รวม 100 คะแนน 
 

4.  วิธีการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด 
 4.1  ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ทาง https://www.bantamlocal.go.th หรือ https://bit.ly/3hc0aWL 
 4.2  ส่งผลงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ https://line.me/ti/g/CF5PAsh8bj โดยส่งเรียงความเป็นไฟล์นามสกุล.
doc (Microsoft Word) และคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยใส่หัวข้อ (Subject) ว่า “ประกวด
เรียงความ” ภายในวันที่ 19 – 30 ธันวาคม 2565 
 4.3  ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ภายในวันที่ 19 – 30 ธันวาคม 2565 ตามวันเวลาราชการ 
***ผลงานที่ส่งไม่ทันตามกำหนด คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา 
 
 
 

https://line.me/ti/g/CF5PAsh8bj%20โดยส่งเรียงความเป็นไฟล์นามสกุล.doc
https://line.me/ti/g/CF5PAsh8bj%20โดยส่งเรียงความเป็นไฟล์นามสกุล.doc
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5.  รางวัลการประกวด 
 5.1  ผู้ส่งเรียงความที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล มีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1.1  เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 600 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
  5.1.2  เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
  5.1.3  เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 300 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
  5.1.4  เงินรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท จำนวนเงิน 400 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 

6.  เงื่อนไขอ่ืนๆ 
 6.1  การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด 
 6.2  ผลงานที่ส่งประกวดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 6.3  ผลงานที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
 6.4  ผลงานที่ชนะการประกวด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานเพื่อเผยแพร่ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
 

7.  การประกวดผลการตัดสินและมอบรางวัล 
 7.1  ประกาศผลภายในว ันท ี ่  11 มกราคม 2566  ทาง https://www.bantamlocal.go.th หรือ 
https://bit.ly/3hc0aWL  
 7.2  ผู้ชนะการประกวดติดต่อรับรางวัลการประกวดในวัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
เวลา 09.00 – 13.00 น. 
 

8.  กำหนดการ   
 15 – 18 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปท่ีโรงเรียน หมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่างๆ 
 19 – 30 ธันวาคม 2565 ผู้ประกวดจัดส่งเรียงความ 
 2 – 6 มกราคม 2566   คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินให้คะแนนเรียงความ 
 11  มกราคม  2566   ประกาศผลและติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 14  มกราคม  2566   ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลพร้อมหลักฐานการรับรางวัล 
 

9.  ผู้ประสานงานโครงการ 
นางสาวจิรารัตน์  ตันวงค์ หัวหน้าสำนักปลัด  

 นางสาวแสงเดือน  ทำทอง   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสวัสดิ์   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 054-888-345 ต่อ 0 
 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ   054-888-345,054-888-346 
 
 
 

 

โทร. 054-888-345 ต่อ 30 
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ช่องทางส่งผลงานเข้าประกวด 

 

 

 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 

 

 
เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 
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ลำดับที่................ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ใบสมัคร 
 

การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “แนวคิดการจัดการขยะในบ้านของฉัน” 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2566 
 

วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 
 

........................................................................................... 
 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................... .............................................................. 
 

 
อายุ..................................................ป ี                               เบอร์โทรศัพท์............................................................. 
 

 
ปัจจุบันกำลังศึกษาท่ีโรงเรียน.................................................     ระดับชั้น...................................................................... 
 

 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..................................................................... ................................................................................. 
 

 
 
 


