
การประชุม 
หารือและก าหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 
(ภายใต้โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2564) 

 
วันอังคารที่  8  มีนาคม  2565  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom  



วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

              กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เลื่อนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และให้แนวทางการบริหารงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวภายใต้สถานการณ์การ        
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.6/21541   
ลงวันที่ 14 ก.ค. 64)  
 โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งยืนยันความ
ประสงค์การเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ เพื่อด าเนินกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
              ในการนี้ เจ้าภาพการจัดกิจกรรมเห็นความส าคัญในความปลอดภัยกับการป้องกันโรค
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวได้รับความไว้วางใจและปลอดภัยกับทุกคน         
จึงจัดการประชุมหารือและแนวทางการจัดงานดังกล่าว 



วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการจัดงาน 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 
          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เด็ก นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการทางวิชาการ ระดับภาค 
          2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้เด็ก 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเยาวชน และประชาชนทั่วไป มีเวทีแสดงทักษะทาง
วิชาการตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง 
          3. เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินภายในภาคน้ัน ๆ 
กลุ่มเป้าหมาย :  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการศึกษา 17 จังหวัด ภาคเหนือ  
(แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ 
ตาก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงใหม่) 



วาระที่ 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

          ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งรายงานการประชุมหารือ
และก าหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564   
          ซึ่งได้น าเรียนและแจ้งแนวทางในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตามเอกสารรายงานการ
ประชุมนั้น   
          หากมีข้อแก้ไขประการใด สามารถแจ้งในช่องแชท (กล่องข้อความ)  
เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จักได้แก้ไขต่อไป 

(หน้าที่ 2 – 11) 



วาระที่ 3 
เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

          เมื่อวันจันทร์ที่  21 กุมภาพันธ์ 2565   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพระดับภาคเหนือ  ให้เข้าร่วมประชุมหารือ
และก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งสรุปประเด็นส าคัญ  7 ประเด็น 
ดังนี้ 

(หน้าที่ 12 – 13) 



จากการประชุมหารือและก าหนดทิศทางการขับ เคลื่ อนกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
ศั กยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่ น  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .2565  

เมื่ อวั นจั นทร์ที่   21  กุ มภา พันธ์  2565  

7 ประเด็นส าคัญ 
วาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 



ประเด็นที่ 1 
 

การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เลื่อนไปด าเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 ระดับภาคใต้  :  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

                        วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2565 

 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด   

                                             วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

 ระดับประเทศ : เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    วันที่ 30 กันยายน 2565 – 3 ตุลาคม 2565  

 



ประเด็นที่ 2 
 

การทดสอบความรู้ในสารานุกรมเยาวชน (เล่มที่ 42) 
 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565  
ก าหนดให้ใช้หนังสือสารานุกรมไทยฯ เล่มที่ 42 เป็นประเด็นหลักในการจัดมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยสอดแทรกในกิจกรรมแข่งขัน/ประกวดการวาด
ภาพ โครงงาน การอ่าน การตอบค าถาม  สื่อนวัตกรรมอื่น ๆ) รวมถึงการจัดนิทรรศการ การ
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 

เนื้อหาเล่มที่ 42 พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ.2564 มีทั้งหมด 9 เรื่อง 

ประเพณีของชาวไทยมุสลิม/หนังตะลุง/หญ้าแฝก/แมว/มลพิษของดินและการเกษตร/ 

แสงซินโครตรอน/อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส/์จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น/
โรคมะเร็งในเด็ก 



ประเด็นที่ 2 
การทดสอบความรู้ในสารานุกรมเยาวชน (เล่มที่ 42) 



ประเด็นที่ 3 
 

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอเข้าร่วมกิจกรรม 

 สถานศึกษาสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สามารถ
เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ และ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ  
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ประเด็นที่ 4 
 

การได้รับวัคซีน และการตรวจ ATK 

- กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบในการให้วัคซีนโควิดในเด็ก 5-11 ปี ตามค าแนะจากคณะกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวัคซีนที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ข้ึนทะเบียน คือ 
วัคซีนไฟเซอร์  

- กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้สถานศึกษาส ารวจและเตรียมความพร้อมนักเรียนกลุ่มอายุ 5-11 ปี ให้ได้
การฉีดวัคซีน 

          ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ระดับประเทศ : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง จะต้องได้รับวัคซีนครบโดสและมีผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ  
ซึ่งผลตรวจต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง เท่านั้น 



*  งดจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ออกจากการแข่งขันในระดับประเทศ 
คือ งดจัด 5 รายการแข่งขัน  ในประเภทที่ 14  รายการที่ 72 -76 (ทายซิเสียงอะไรเอ่ย เดิน
ตัวหนอน  เริงเล่นเต้น Dancer  การต่อตัวต่อเสริมทักษะ  ฮูล่าฮูปประกอบเพลง  ตามล าดับ) 
 
 
 

 
*  กิจกรรมระดับก่อนประถมศึกษา คือ เด็กที่ก าลังศึกษาระดับชั้น อนุบาล และมีอายุ 5 ปี
ขึ้นไป เฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยเท่านั้น 

ประเด็นที่ 5 
กิจกรรมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 



กิจกรรมการแข่งขันตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เดิม : จ านวน 21 ประเภท 97 รายการ        ปรับ : จ านวน 20 ประเภท 92 รายการ  
      โดยตัดรายการประเภทท่ี 14 กิจกรรมระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
       ล าดับท่ี 72 ทายซิเสียงอะไรเอ่ย          ล าดับท่ี 73 เดินตัวหนอน        ล าดับท่ี 74 เริงเล่นเต้น Dancer        
       ล าดับท่ี 75 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ    ล าดับท่ี 76 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 

เดิม 
(จ านวน 21 ประเภท 97 รายการ)  

ปรับ 
(จ านวน 20 ประเภท 92 รายการ) 

- ระดับประถมศึกษา                จ านวน  27 รายการ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        จ านวน  26 รายการ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     จ านวน  25 รายการ 

- ระดับปฐมวัย (ศพด./อนุบาล)   จ านวน  12 รายการ 

- คละระดับชั้น/ผสม    จ านวน  1 รายการ 

- ทีมผสมประชาชน    จ านวน  1 รายการ 

- ระดับของครูผู้สอน    จ านวน  10 รายการ 

- ระดับประถมศึกษา                จ านวน  27 รายการ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        จ านวน  26 รายการ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     จ านวน  25 รายการ 

- ระดับปฐมวัย (อนุบาล)            จ านวน  7 รายการ 

- คละระดับชั้น/ผสม            จ านวน  1 รายการ 

- ทีมผสมประชาชน            จ านวน  1 รายการ 

- ระดับของครูผู้สอน            จ านวน  10 รายการ 

ระดับภาคเหนือ  มีจ านวน 21 ประเภท  97 รายการ 



ประเด็นที่ 6 
 

การประกวดแข่งขันรายการประเภททีม 

รายการแข่งขันประเภททีม เพิ่มเติมรายละเอียดการป้องกัน  

โดยให้สวมใส่หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face shield)  

หรือตามความเหมาะสมกับผู้แข่งขัน 



ประเด็นที่ 7 
 

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

กรณีแข่งขันเป็นทีม ปรับแก้ไขการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันส ารอง 

* เดิม : สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดได้เฉพาะกรณี  

ย้ายออกจากสถานศึกษา/ป่วย/เสียชีวิต และต้อง 

แสดงหลักฐานให้กรรมการพิจารณาด้วย 

* ปรับ : สามารถเปลี่ยนตัวได้ โดยมีผู้เข้าประกวดส ารองได้ 

ไม่เกิน 1 คน/ทีม และให้แจ้งชื่อส ารองไปพร้อมกับ 

ผู้เข้าประกวดตัวจริง 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะพิจารณา 

แก้ไขเพ่ิมเติมให้ชัดเจนและแจ้งถึงเจ้าภาพจัดกิจกรรมต่อไป  



4.1  ก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
         ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 

วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2  แนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ     
         ประจ าปี พ.ศ.2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
         โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



ปฎทิินกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ 
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เจ้าภาพ) 

16 - 31 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเว็บไซต์ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่  
(www.edu.chiangmaipao.go.th) : ทักษะวิชาการภาคเหนือ ประจ าปี 2565 

1 – 30 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์  
รับสมัครผู้เข้าประกวดแข่งขัน 

กรกฎาคม  2565 ประชุมผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ   
เพื่อชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

15 – 17 สิงหาคม 2565 จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 

30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับประเทศ   
ณ  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วาระที่ 4.1 
ก าหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 (หน้าที่ 14)  

http://www.edu.chiangmaipao@go.th/
http://www.edu.chiangmaipao@go.th/
http://www.edu.chiangmaipao@go.th/


เว็บไซต์ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงใหม่  
www.edu.chiangmaipao@go.th : ทักษะวิชาการภาคเหนือ ประจ าปี 2565 



ร่างปฏิทินการเตรียมความพร้อมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ 



วาระที่ 4.2 
แนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(1) รูปแบบการจัดกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมในลักษณะ/รูปแบบปกติ (Onsite)   
- เดิมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดรายการแข่งขัน จ านวน 21 ประเภท  97 รายการ                           
                            - ระดับประถมศึกษา  จ านวน  27 รายการ 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  26 รายการ 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  25 รายการ 
  - ระดับปฐมวัย ((อนุบาล)  จ านวน  12 รายการ 
  - คละระดับชั้น/ผสม  จ านวน  1 รายการ 
  - ทีมผสมประชาชน  จ านวน  1 รายการ 
  - ระดับของครูผู้สอน  จ านวน  10 รายการ 

(หน้าที่ 15-16)  



สามารถโหลดที่ www.edu.chiangmaipao@go.th : ทักษะทางวิชาการภาคเหนือ ประจ าปี 2565  

รายการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ประจ าปี พ.ศ.2565  

http://www.edu.chiangmaipao@go.th/


วาระที่ 4.2 
แนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในปี พ.ศ.2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ปรับเหลือรายการแข่งขัน คือ จ านวน 20 ประเภท  92 รายการ  แบ่งเป็น 
                            - ระดับประถมศึกษา  จ านวน  27 รายการ 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  26 รายการ 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  25 รายการ 
  - ระดับปฐมวัย (อนุบาล)  จ านวน  7 รายการ 
  - คละระดับชั้น/ผสม  จ านวน  1 รายการ 
  - ทีมผสมประชาชน  จ านวน  1 รายการ 
  - ระดับของครูผู้สอน  จ านวน  10 รายการ 

(หน้าที่ 15-16)  



วาระที่ 4.2  แนวทางการจัดงานแข่งขนัทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

เดิม : จ านวน 21 ประเภท 97 รายการ        ปรับ : จ านวน 20 ประเภท 92 รายการ  
      โดยตัดรายการประเภทท่ี 14 กิจกรรมระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
       ล าดับท่ี 72 ทายซิเสียงอะไรเอ่ย          ล าดับท่ี 73 เดินตัวหนอน        ล าดับท่ี 74 เริงเล่นเต้น Dancer        
       ล าดับท่ี 75 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ    ล าดับท่ี 76 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง 

เดิม 
(จ านวน 21 ประเภท 97 รายการ)  

ปรับ 
(จ านวน 20 ประเภท 92 รายการ) 

- ระดับประถมศึกษา                จ านวน  27 รายการ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        จ านวน  26 รายการ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     จ านวน  25 รายการ 

- ระดับปฐมวัย (ศพด./อนุบาล)   จ านวน  12 รายการ 

- คละระดับชั้น/ผสม    จ านวน  1 รายการ 

- ทีมผสมประชาชน    จ านวน  1 รายการ 

- ระดับของครูผู้สอน    จ านวน  10 รายการ 

- ระดับประถมศึกษา                จ านวน  27 รายการ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        จ านวน  26 รายการ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     จ านวน  25 รายการ 

- ระดับปฐมวัย (อนุบาล)            จ านวน  7 รายการ 

- คละระดับชั้น/ผสม            จ านวน  1 รายการ 

- ทีมผสมประชาชน            จ านวน  1 รายการ 

- ระดับของครูผู้สอน            จ านวน  10 รายการ 

(1) รูปแบบการจัดกิจกรรม 



วาระที่ 4.2  แนวทางการจัดงานแข่งขนัทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

กิจกรรมการแข่งขัน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  แบ่งตามอายุ 
  อายุ 5 – 11 ปี  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) และประถมศึกษา (ป.1-6) 
  อายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.1-6) 
    (ทั้งนี้ อายุ 12 ปีครบบริบูรณ์ นับถึงวันแข่งขัน) 

รายการระดับประถมศึกษา  จ านวน 27 รายการ แบ่งตามอายุ ดังนี้ 
  (1) ชั้น ป.1-6 จ านวน 3 รายการ  
       (ร้องเพลงลูกทุ่ง  ร าวงมาตรฐาน  นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์) 
  (2) ชั้น ป.1-3  จ านวน 2 รายการ  
       (วาดภาพ คัดลายมือ)  
  (3) ชั้น ป.4-6  จ านวน  22 รายการ   
       (กล่าวสุนทรพจน์  ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  ร้องเพลงพระราชนิพนธ์  วาดภาพ  แกะสลัก ร้อยมาลัย 
ประดิษฐ์ใบตอง  โครงงาน  แสดงละครภาษาอังกฤษ คัดลายมือ ทักษะทางคอมฯ หุ่นยนต์ ตอบปัญหาคุณธรรม) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้แนวทางเก่ียวกับการได้รับวัคซีน ซึ่งได้ส ารวจกิจกรรมเหล่านี้  
โดยถ้าแบ่งตามอายุ คือ 



วาระที่ 4.2 
แนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(2) แนวทางการเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง 
อย่างน้อยจะต้องไดร้ับวัคซีนครบโดส และมีการรับรองผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ  

ซึ่งผลตรวจต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง  
หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในวันจดังาน 

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



วาระที่ 5  
เรื่องอื่น ๆ 



กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

ขอขอบคุณ 
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ัดการศึกษา 
เขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 


