ที่ ชม 51003/ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ 50300
30 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรม
และศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่
เรียน ผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการอบรมสัมมนาฯ จานวน 1 ฉบับ
2. แบบตอบรับฯ
จานวน 1 ฉบับ
ด้ วยองค์ ก ารบริ หารส่วนจังหวั ด เชียงใหม่ ร่ วมกั บ คณะวิจิต รศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ได้จัดทาโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ
องค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการด้าน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบความเป็นมาในการขับเคลื่อน
จังหวัด เชียงใหม่ เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 –
15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณด้านหลัง
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวั น ตลอดการประชุ ม สั ม มนาฯ และขอให้ ท่ า นได้ โ ปรดส่ ง แบบตอบรั บ เข้ า ร่ ว มการ
ประชุมสัมมนาฯ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลฯ
โทรศัพท์ 0-5399-8333 ต่อ 409
โทรสาร 0-5399-8333 ต่อ 408

กำหนดกำร
โครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ ด้ำนหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้ำน
ขององค์กำร UNESCO จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 ธันวำคม 2560 เวลำ 09.00 – 15.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------09.00 น. – 09.30 น.

ลงทะเบียน/รับเอกสาร

09.30 น. - 10.00 น.

พิธีเปิดการสัมมนา
- กล่าวรายงาน โดย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- กล่าวเปิด โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

10.00 น. – 11.00 น.

บรรยาย หัวข้อ “ความเป็นมา ความสาคัญ และแนวทางการสร้างเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO
จังหวัดเชียงใหม่
โดย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.00 น. – 12.00 น.

บรรยายหัวข้อ “บทบาทภาคธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของภาครัฐ”
โดย สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจาจังหวัดเชียงใหม่

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 น. – 14.00 น.
ศิลปะ

บรรยาย หัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาการขายสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและ
พื้นบ้าน ด้วยระบบ Online (www.cnx centerpoint.com)”
โดย อ.ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

14.00 - 15.00 น.

ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
โดย อ.ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15.00 น.

ปิดการประชุมสัมมนาฯ
******************

หมำยเหตุ

กาหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.

แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ
โครงกำรประชุมสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ ด้ำนหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้ำน
ขององค์กำร UNESCO จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 ธันวำคม 2560
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สำมำรถเข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ ได้
ลำดับ

ชือ่ -นำมสกุล

ที่อยู่/หน่วยงำน

1
2
3
4
5

1. กรุณาส่งแบบตอบรับฯ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560
- ทางโทรสารหมายเลข 053-998-333 ต่อ 408
- ทาง E-mail: plan_Evaluation@chiangmaipao.go.th
- ทาง Line id @phq4382t
2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทางโทรศัพท์ 053-998-333 ต่อ 403, 409, 772
ติดต่อคุณพัฒนา, คุณจันทร์ฉาย, คุณอดิธิต,

เบอร์มือถือ

