ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศด้านการศึกษาเรื่ องเมือง
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 พฤษภาคม 2559
เรื่ อง เชิญประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อส่ งเสริ มการใช้จกั รยานในเขตเมืองเก่าลาพูน
เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. กาหนดการประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่ วมประชุม

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบขอบเขตพื้นที่ เมืองเก่าลาพูน และเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทและผัง
แม่บทการอนุ รักษ์และพัฒนาบริ เวณเมืองเก่าลาพูน ให้เมืองลาพูนเป็ นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม โดยเขตพื้นที่อนุรักษ์และ
พัฒนาบริ เวณเมืองเก่าลาพูน อยูภ่ ายใต้พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองลาพูน อนึ่ ง ศูนย์แห่ งความเป็ นเลิศด้านการศึกษาเรื่ องเมืองและ
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ร่ วมกับ เทศบาลเมื องลาพูน และ สานักงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดทาโครงการส่ งเสริ มการใช้จกั รยานในชีวิตประจาวัน(เมืองปั่นได้เมืองปั่ นดี) เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการหันมาใช้จกั รยานในชีวิตประจาวันมากขึ้น เป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะของประชาชน
โดยใช้จกั รยานเป็ นสื่ อกลาง นาลาพูนไปสู่ การเป็ นเมืองอนุ รักษ์ เมืองจักรยาน จึ งได้จดั ให้มีการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การเพื่อ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ระหว่างวันที่ 11-12
พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป ณ อาคารศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลาพูน
ทั้งนี้ ทางคณะทางานโครงการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาโครงการ จึงขอเชิ ญท่านเข้าร่ วมประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว
ข้างต้น โดยขอความร่ วมมือในการตอบแบบตอบรับการเข้าร่ วมประชุ ม ทางโทรสารที่ หมายเลข 053-561524 หรื อทาง
E-mail: piyanutty2013@gmail.com ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาส่ งแบบตอบรับ และเข้ารวมประชุมในครั้งนี้ดว้ ย จะเป็ นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุ่ น เที่ยงบูรณธรรม
ผูอ้ านวยการศูนย์แห่งความเป็ นเลิศด้านการศึกษาเรื่ องเมืองและนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศด้านการศึกษาเรื่ องเมือง
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบตอบรับ
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อส่ งเสริมการใช้ จกั รยานในเขตเมืองเก่ าลาพูน
ตามโครงการส่ งเสริ มการใช้จกั รยานในชีวิตประจาวัน(เมืองปั่ นได้เมืองปั่นดี)
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารศูนย์บริ การผูส้ ูงอายุ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลาพูน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................สกุล...........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................................................โทรสาร............................................................................
E-mail...............................................................................................................



สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ในวันที่ …………………………………………….
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้

โดยได้มอบหมายให้ผแู ้ ทนดังต่อไปนี้เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแทน คือ
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................สกุล...........................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................................................................................
หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................................................โทรสาร............................................................................
E-mail...............................................................................................................

หมายเหตุ
1) กรุ ณาตอบแบบตอบรับ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ไปที่ โทรสาร 053-561524 หรื อทาง
E-mail piyanutty2013@gmail.com
2) หากมีขอ้ สงสัย สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลาพูน
หมายเลขโทรศัพท์ 053-561524

ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศด้านการศึกษาเรื่ องเมือง
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรเพื่อส่ งเสริมกำรใช้ จกั รยำนในเขตเมืองเก่ ำลำพูน
ตำมโครงกำรส่ งเสริมกำรใช้ จกั รยำนในชีวติ ประจำวัน(เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)
ระหว่ ำงวันที่ 11-12 พฤษภำคม 2559
ณ อำคำรศูนย์ บริกำรผู้สูงอำยุ กองกำรแพทย์ เทศบำลเมืองลำพูน

เวลำ
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.20 น.

10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

15.10-16.00 น.

กิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภำคม 2559
ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการประชุม
พร้อมกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเมืองลาพูนสู่ เมืองจักรยาน
การบรรยายข้อมูลและแนวทางการดาเนินงานโครงการส่ งเสริ ม
การใช้จกั รยานในชีวิตประจาวัน
(เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี)
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
โครงการส่ งเสริ มการใช้จกั รยานในชีวิตประจาวัน(เมืองปั่นได้
เมืองปั่ นดี)
พักรับประทานอาหารเที่ยง
การแบ่งกลุ่มปฏิบตั ิการเพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาสู่ การจัดทาแผนโครงการส่ งเสริ ม
การใช้จกั รยานในชีวิตประจาวัน(เมืองปั่ นได้เมืองปั่ นดี)
พักรับประทานอาหารว่าง
สรุ ปผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หมำยเหตุ

นายกเทศมนตรี เมืองลาพูน
รองนายกเทศมนตรี เมืองลาพูน

วิทยากรจากศูนย์แห่ งความเป็ น
เลิศด้านการศึกษาเรื่ องเมืองและ
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรจากศูนย์แห่ งความเป็ น
เลิศด้านการศึกษาเรื่ องเมืองและ
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรจากเทศบาลและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศด้านการศึกษาเรื่ องเมือง
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรเพื่อส่ งเสริมกำรใช้ จกั รยำนในเขตเมืองเก่ ำลำพูน
ตำมโครงกำรส่ งเสริมกำรใช้ จกั รยำนในชีวติ ประจำวัน(เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)
ระหว่ ำงวันที่ 11-12 พฤษภำคม 2559
ณ อำคำรศูนย์ บริกำรผู้สูงอำยุ กองกำรแพทย์ เทศบำลเมืองลำพูน
เวลำ
08.30-09.00 น.
09.00-10.30 น.

10.40-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

14.00-14.15 น.

กิจกรรม
วันที่ 12 พฤษภำคม 2559
ลงทะเบียน
การบรรยายในหัวข้อ การผลักดันการดาเนินงานในภาคปฏิบตั ิ
ภายใต้แผนการอนุรักษ์เมืองเก่าลาพูนสู่ โครงการส่ งเสริ มการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน(เมืองปั่นได้เมืองปั่ นดี)
พักรับประทานอาหารว่าง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในการดาเนิน
โครงการภาคปฏิบตั ิในมิติของชุมชนและกลุ่มผูใ้ ช้จกั รยานใน
ชีวิตประจาวัน
พักรับประทานอาหารเที่ยง
การบรรยายสรุ ปความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
ส่ งเสริ มการใช้จกั รยานในชีวิตประจาวัน(เมืองปั่ นได้เมืองปั่ นดี)
และกิจกรรมตรวจสุ ขภาพเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักปั่ น
พิธีปิดการประชุม

หมำยเหตุ

วิทยากรจากศูนย์แห่ งความเป็ น
เลิศด้านการศึกษาเรื่ องเมืองและ
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากรจากเทศบาลและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทศบาลเมืองลาพูน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาพูน
นายกเทศมนตรี เมืองลาพูน

