
                                                                 
 

ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศดา้นการศึกษาเร่ืองเมือง 
และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

               2  พฤษภาคม 2559 

เร่ือง  เชิญประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมการใชจ้กัรยานในเขตเมืองเก่าล าพูน 
 

เรียน  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. ก าหนดการประชุม  จ านวน 1 ฉบบั 

     2. แบบตอบรับเขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 ฉบบั 
 

 ตามท่ี คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เห็นชอบขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่าล าพูน   และเห็นชอบในหลกัการแผนแม่บทและผงั
แม่บทการอนุรักษแ์ละพฒันาบริเวณเมืองเก่าล าพูน ให้เมืองล าพูนเป็นเมืองมรดกทางวฒันธรรม โดยเขตพ้ืนท่ีอนุรักษแ์ละ
พฒันาบริเวณเมืองเก่าล าพูน อยูภ่ายใตพ้ื้นท่ีของเทศบาลเมืองล าพูน อน่ึง ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศดา้นการศึกษาเร่ืองเมืองและ
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบั เทศบาลเมืองล าพูน และ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ไดร่้วมกนัจดัท าโครงการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั(เมืองป่ันไดเ้มืองป่ันดี) เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีความตอ้งการหนัมาใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
โดยใชจ้กัรยานเป็นส่ือกลาง น าล าพูนไปสู่การเป็นเมืองอนุรักษ ์เมืองจกัรยาน จึงไดจ้ดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ 
วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ ระหว่างวนัท่ี 11-12
พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 น. เป็นตน้ไป ณ อาคารศูนยบ์ริการผูสู้งอาย ุกองการแพทย ์เทศบาลเมืองล าพูน 
 
 ทั้งน้ี ทางคณะท างานโครงการฯ ไดพิ้จารณาแลว้  เห็นว่า ท่านเป็นผูมี้ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การวิเคราะห์ และวางแผนพฒันาโครงการ จึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการตามวนั เวลาและสถานท่ี ดงักล่าว

ขา้งตน้   โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุม ทางโทรสารท่ีหมายเลข 053-561524 หรือทาง       

E-mail:  piyanutty2013@gmail.com ภายในวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2559 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาส่งแบบตอบรับ และเขา้รวมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย จะเป็นพระคุณ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปุ่น เท่ียงบูรณธรรม 

ผูอ้  านวยการศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศดา้นการศึกษาเร่ืองเมืองและนโยบายสาธารณะ  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศดา้นการศึกษาเร่ืองเมือง 
และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

แบบตอบรับ 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือส่งเสริมการใช้จกัรยานในเขตเมืองเก่าล าพูน 

ตามโครงการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั(เมืองป่ันไดเ้มืองป่ันดี) 

ระหวา่งวนัท่ี 11-12 พฤษภาคม 2559  ณ อาคารศูนยบ์ริการผูสู้งอาย ุกองการแพทย ์เทศบาลเมืองล าพูน 

 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................สกลุ........................................................................... 

ต าแหน่ง.................................................................................................................................................................... 

หน่วยงาน................................................................................................................................................................. 

โทรศพัท.์............................................................................โทรสาร............................................................................ 

E-mail............................................................................................................... 

 สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้นวนัท่ี  ……………………………………………. 
 ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

โดยไดม้อบหมายใหผู้แ้ทนดงัต่อไปน้ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน คือ 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................สกลุ........................................................................... 

ต าแหน่ง.................................................................................................................................................................... 

หน่วยงาน................................................................................................................................................................. 

โทรศพัท.์............................................................................โทรสาร............................................................................ 

E-mail............................................................................................................... 

 

หมายเหตุ 

1) กรุณาตอบแบบตอบรับ ภายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ไปท่ี โทรสาร 053-561524  หรือทาง  

E-mail  piyanutty2013@gmail.com 

2) หากมีขอ้สงสยั สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองล าพูน 

หมายเลขโทรศพัท ์053-561524 

 

 

mailto:%20piyanutty2013@gmail.com


                                                                 
 

ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศดา้นการศึกษาเร่ืองเมือง 
และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำรเพ่ือส่งเสริมกำรใช้จกัรยำนในเขตเมืองเก่ำล ำพูน 
ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรใช้จกัรยำนในชีวติประจ ำวนั(เมืองป่ันได้เมืองป่ันดี) 

ระหว่ำงวนัที่ 11-12 พฤษภำคม 2559  
ณ อำคำรศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ กองกำรแพทย์ เทศบำลเมืองล ำพูน 

 

 
เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 

วนัที่ 11 พฤษภำคม 2559 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-09.30 น. พิธีเปิดการประชุม 

พร้อมกล่าวถึงแนวทางการพฒันาเมืองล าพูนสู่เมืองจกัรยาน 
นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 

09.30-10.20 น. การบรรยายขอ้มูลและแนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
การใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั 
(เมืองป่ันไดเ้มืองป่ันดี) 

รองนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง  
10.30-12.00 น. การบรรยายเชิงปฏิบติัการเพ่ือ วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ  
โครงการส่งเสริมการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั(เมืองป่ันได้
เมืองป่ันดี) 

วิทยากรจากศูนยแ์ห่งความเป็น
เลิศดา้นการศึกษาเร่ืองเมืองและ

นโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารเท่ียง  
13.00-15.00 น. การแบ่งกลุ่มปฏิบติัการเพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์จุดแขง็ 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาสู่การจดัท าแผนโครงการส่งเสริม
การใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั(เมืองป่ันไดเ้มืองป่ันดี) 

วิทยากรจากศูนยแ์ห่งความเป็น
เลิศดา้นการศึกษาเร่ืองเมืองและ

นโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง  
15.10-16.00 น. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบติัการและแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิทยากรจากเทศบาลและ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

 

 

 



                                                                 
 

ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศดา้นการศึกษาเร่ืองเมือง 
และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิำรเพ่ือส่งเสริมกำรใช้จกัรยำนในเขตเมืองเก่ำล ำพูน 
ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรใช้จกัรยำนในชีวติประจ ำวนั(เมืองป่ันได้เมืองป่ันดี) 

ระหว่ำงวนัที่ 11-12 พฤษภำคม 2559  
ณ อำคำรศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุ กองกำรแพทย์ เทศบำลเมืองล ำพูน 

 

เวลำ กจิกรรม หมำยเหตุ 

วนัที่ 12 พฤษภำคม 2559 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-10.30 น. การบรรยายในหวัขอ้ การผลกัดนัการด าเนินงานในภาคปฏิบติั

ภายใตแ้ผนการอนุรักษเ์มืองเก่าล าพูนสู่โครงการส่งเสริมการใช้
จกัรยานในชีวิตประจ าวนั(เมืองป่ันไดเ้มืองป่ันดี) 

วิทยากรจากศูนยแ์ห่งความเป็น
เลิศดา้นการศึกษาเร่ืองเมืองและ

นโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 พกัรับประทานอาหารวา่ง  
10.40-12.00 น. การแลกเปล่ียนขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นในการด าเนิน

โครงการภาคปฏิบติัในมิติของชุมชนและกลุ่มผูใ้ชจ้กัรยานใน
ชีวิตประจ าวนั 

วิทยากรจากเทศบาลและ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารเท่ียง  
13.00-14.00 น. การบรรยายสรุปความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการ  

ส่งเสริมการใชจ้กัรยานในชีวิตประจ าวนั(เมืองป่ันไดเ้มืองป่ันดี) 
และกิจกรรมตรวจสุขภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนกัป่ัน 

วิทยากรจาก 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เทศบาลเมืองล าพูน 

ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัล าพูน 
14.00-14.15 น. พิธีปิดการประชุม นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 

 

 


