
 

ที่ ชม ๕๑๐๐๘/ว14072                องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม        
ถนนโชตนา  ชม  50300   

                                   22  สิงหาคม  2565 

เรื่อง  การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น และการจัดงานแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตัวแทนระดับภาคเหนือ)  รายชื่อที่แนบ                          

สิ่งที่สงมาดวย    1. ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  2. กำหนดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ จำนวน  1  ฉบับ 

ามทีอ่งคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดรับเกียรติจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ให
เปนเจาภาพจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำป พ.ศ. 2565  ในระหวางวันท่ี        7 
– 9 สิงหาคม 2565  ณ  ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  
โรงเรยีนบานศาลา  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวขนไดแสดง
ความรู ความสามารถและกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐาน และคัดเลือกตวัแทนระดับภาคเหนือ เขารวมแขงขันในระดับประเทศ นั้น 

บัดนี้ การจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ไดดำเนินการเสร็จสิ้นบรรลุ
วัตถุประสงคทุกประการ และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการสงบุคลากรในสังกัดเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จึงขอแจง
ผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ และประชาสัมพันธเชิญทานและผูท่ีเกี่ยวของเขารวมงาน
แขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ระหวางวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565  โดยใหเบิกคาใชจาย
การเดินทางไปราชการจากตนสังกัด  ทั้งนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เปนผูรวบรวมเอกสารผูแขงขัน
ที่ไดรับคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ และดำเนินการลงทะเบียนตามเจาภาพระดับประเทศกำหนด ตอไป 
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 ขอแสดงความนับถือ 

       
 
 
 
 
 

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
โทรศพัท/โทรสาร. ๐-๕๓๙๙-๘๓33 ตอ ๕๐6 
ผูประสานงาน ; นางสาวรัตติกาล  ชมภรัูตน  088-2527743 

“ซื่อสัตย  สุจริต มุงสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการดวยใจเปนธรรม” 



 
บัญชีรายชื่อแนบทาย 

หนังสือองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ที ่ชม 51008/ว14072 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 

 

1. เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 

2. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เชียงราย 

3. เทศบาลตำบลแมสาย เชียงราย 

4. เทศบาลตำบลเมืองพาน เชียงราย 

5. เทศบาลตำบลเวียงปาเปา เชียงราย 

6. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เชียงราย 

7. เทศบาลตำบลปาแงะ เชียงราย 

8. องคการบริหารสวนตำบลทรายขาว เชียงราย 

9. เทศบาลนครเชียงใหม เชียงใหม 

10. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เชียงใหม 

11. เทศบาลตำบลบานกลาง เชียงใหม 

12. เทศบาลตำบลหางดง เชียงใหม 

13. เทศบาลตำบลหนองปาครั่ง เชียงใหม 

14. เทศบาลตำบลบวกคาง เชียงใหม 

15. เทศบาลตำบลแมวาง เชียงใหม 

16. เทศบาลตำบลแมขา เชียงใหม 

17. เทศบาลนครแมสอด ตาก 

18. เทศบาลเมืองตาก ตาก 

19. เทศบาลตำบลพบพระ ตาก 

20. เทศบาลเมืองแพร แพร 

21. องคการบริหารสวนจังหวัดแพร แพร 

22. เทศบาลตำบลหวยออ แพร 

23. เทศบาลตำบลเดนชัย แพร 

24. เทศบาลตำบลทุงโฮง แพร 

25. เทศบาลตำบลรองกวาง แพร 

26. เทศบาลตำบลสวนเข่ือน แพร 

27. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สุโขทัย 

28. องคการบริหารสวนตำบลแมสิน สุโขทัย 

29. องคการบริหารสวนตำบลบานหลุม สุโขทัย 

30. องคการบรหิารสวนตำบลยานยาว สุโขทัย 
 



31. เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 

32. เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 

33. องคการบริหารสวนตำบลรองเคาะ ลำปาง 

34. เทศบาลตำบลหางฉัตร ลำปาง 

35. เทศบาลตำบลแมเมาะ ลำปาง 

36. องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 

37. เทศบาลนครพิษณโุลก พิษณุโลก 

38. เทศบาลตำบลพรหมพิราม พิษณุโลก 

39. เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน 

40. เทศบาลตำบลทุงหัวชาง ลำพูน 

41. เทศบาลตำบลบานกลาง ลำพูน 

42. เทศบาลเมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 

43. เทศบาลนครนครสวรรค นครสวรรค 

44. องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค นครสวรรค 

45. เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค 

46. องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร พิจิตร 

47. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับชาง พิจิตร 

48. เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร 

49. เทศบาลเมืองบางมูลนาก พิจิตร 

50. เทศบาลเมืองนาน นาน 

51. องคการบริหารสวนจังหวัดนาน นาน 

52. องคการบริหารสวนจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร 

53. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 

54. องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

55. เทศบาลตำบลหัวดง อุตรดิตถ 

56. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อุตรดิตถ 

57. องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เพชรบูรณ 

58. เทศบาลเมืองหลมสัก เพชรบูรณ 

59. เทศบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 

60. องคการบริหารสวนตำบลเมืองเกา พิจิตร 
 
 

หมายเหตุ :  เรียนเชญิผูประสานโรงเรยีนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตัวแทนภาคเหนือ)  
เขากลุมไลน อปท.ตัวแทนภาคเหนือสูประเทศ  

 
 


