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เทศบาลนครเชียงราย
59 ถนนอุตรกิจ ตาบลเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
57100
9 เมษายน ๒๕๖2

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562
เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลนครเชียงราย

จานวน 1 ฉบับ

ด้ ว ยเทศบาลนครเชี ย งรายได้ รับ มอบหมายจากกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ นให้ เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562 และได้กาหนด
จัดงานระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลนครเชียงราย
ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ
และขอเชิ ญ เข้ า ร่ วมการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ ระดั บ ภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 17 ประ จ าปี 2562
และขอความร่ ว มมื อ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นที่ มี ค วามประสงค์ เ ข้ า ร่ว มกิ จ กรรมพิ จ ารณาด าเนินการ
ตามรายละเอียดดังนี้
1. รายการแข่งขัน
1.1 โปรดศึกษารายละเอียดการแข่งขันทางเว็บไซด์
http://chiangrai.vichakan.net/web/
2. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์หลัก ตามแบบตรวจสอบรายการสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม (แบบ 1)
2.2 กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์หลักให้แล้วเสร็จภายใน
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นางกนกวรรณ สั นธิ หมายเลข
โทรศัพท์ 09 5672 9751 หรือทางอีเมล์ kanokwan.santhi@gmail.com
2.3 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เทศบาลนครเชียงราย ภายในวันที่ 30
เมษายน 2562 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารประกอบใบสมัคร
ดังนี้
2.3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน หรือ
2.3.2 สาเนาบัตรประจาตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือสาเนาสูติบัตรหรือหนัง สือ
รับรองการเกิด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และหนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
2.3.3 รายงานโครงงานและหรือรายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
(ถ้ามี) ฉบับสมบูรณ์ ชื่อเรื่องละ 3 เล่ม (กาหนดส่ง 2-15 พฤษภาคม 2562)
/3. แบบสารวจความต้องการ

3. แบบสารวจความต้องการ
3.1 ดาวน์โหลดแบบสารวจข้อมูลและความต้องการ (แบบ 2) ที่เว็บไซต์หลัก
3.2 ตอบแบบสารวจข้อมูลและความต้องการ ประกอบด้วยข้อมูลผู้ประสานงาน
การใช้พื้นที่ในการจัดบูธนิทรรศการ การเข้าพักที่เจ้าภาพจัดให้และการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่ง ขันทั กษะ
ทางวิชาการ กรอกข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
3.3 ส่งแบบสารวจข้อมูลและความต้องการให้เทศบาลนครเชียงรายภายในวัน จันทร์
ที่ 30 เมษายน 2562 ทางอีเมล์ saksarun52364@hotmail.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
สอบถามได้ที่ นายศักย์ศรัณย์ ใจอิ่นคา นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 06 3428 2651
4. ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นหรื อ ผู้ แ ทนและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมจ านวน 3 คน เข้ า ร่ ว มประชุ ม
แจ้ ง แนวทางการจั ด งานในวั น ศุ ก ร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริ เ ทจ เชี ย งราย
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (โรงแรมลิตเติลดั๊กเดิม)
4.1 ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (แบบ 3) ที่เว็บไซต์หลัก
4.2 กรอกแบบตอบรับส่งให้เทศบาลนครเชียงรายภายในวัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน
2562 ทางอี เ มล์ tanyarat.t2557@gmail.com หรื อ ทางหมายเลขโทรสาร 053 -71479 0
ทั้ ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ นทางไปราชการให้ เ บิ ก จากต้ น สั ง กั ด หากต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สอบถามได้ ที่
นางธัญญรัตน์ คาสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 5494 5923
5.ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดงาน
ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.
5.1 ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (แบบ 4) ที่เว็บไซต์หลัก
5.2 กรอกแบบตอบรั บ และส่ ง ให้ เ ทศบาลนครเชี ย งรายภายในวั น ศุ ก ร์ ที่ 24
พฤษภาคม 2562 หรือทางอีเมล์ tanyarat.t2557@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 053-714790
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ ที่
นางธัญญรัตน์ คาสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 5494 5923
เทศบาลนครเชี ย งรายหวั ง ว่ า คงจะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากท่ า นด้ ว ยดี และคงมี โ อกาส
ได้ต้อนรับท่านและคณะในช่วงเวลาของการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สำนักกำรศึกษำ หน่วยศึกษานิเทศก์
สำนักงำนเทศบำลนครเชียงรำย
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๑๓๓๓ ต่อ 125
โทรสาร. ๐๕๓-๗๑๔๗๙0

(นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

กาหนดการ
ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคเหนือ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม
โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562
เวลา 12.30 - 13.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา 13.00 - 13.30 น.

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้เกี่ยวข้อง

เวลา 13.30 – 14.15 น.

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาล บรรยายรูปแบบการจัดงาน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17
ประจาปี 2562 “Chiangrai Lifelong Learning”
นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อานวยการสานักการศึกษา เทศบาล
นครเชียงราย บรรยายชี้แจงการดาเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจาปี 2562

เวลา 14.15– 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 14.30 – 16.00 น.

การประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เวลา 16.00 – 16.30 น.

สรุปผลการประชุมและตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ 1. บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 14.15 - 14.30 น.
2. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม

