สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
333 หมู่ที่ 8 ตาบลป่าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
ทะเบียนเลขที่ ชร 3/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 099-3-000413-44-0
E-mail : chiangrailocalgov@gmail.com หรือ www.chiangrailocalgov.com

ที่ สขถ.ชร 037 /2562
9 กันยายน 2562
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์งานมุทิตาจิตข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖2
เรียน ปลัด/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.2562 จานวน ๑ ฉบับ
๒.
รายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน ๑ ฉบับ
3. แบบตอบรับเข้าร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.2562 จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย
มีข้าราชการในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายครบเกษียณอายุราชการ
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ ๓๐ กันยายน 2562 จานวน 36 ราย เพื่อเป็นการราลึกถึงคุณความดี
ของผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตลอด
ระยะเวลาที่รับราชการ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้มีมติในที่ประชุม เมื่อวันอังคาร ที่
3
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงราย
เห็นสมควรให้มีการจัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการท้องถิ่นที่ครบวาระเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ขึ้นในวันศุกร์
ที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์ สปา อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย นั้น
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติราชการด้วยความอุสาหะ วิริยะ
เสียสละ จนเกิดผลดี อันเป็นคุณูปการต่อทางราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖ 2 ในวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ โรงแรมโพธิ์วดล
รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทราบโดยทั่วกันและ
เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดูข้อมูล เพิ่มเติม
ได้ที่เฟซบุค เพจ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และเวปไซต์ www.chiangrailocalgov.com และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ เมืองมูล)
นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิน่ จังหวัดเชียงราย
สานักงานเลขานุการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 093-273-7887 , 094-893-6236
โทรสาร: 052-029521

แบบตอบรับ
เข้าร่วมงานมุทิตาจิตข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562
ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
************************
(กรณีจองเป็นโต๊ะ โต๊ะละ 4,000 บาท จานวน 10 ท่าน)
จานวน..................โต๊ะ จานวนเงิน.............บาท
หน่วยงาน/ชมรม.................................................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร...................................................................
ผู้ประสานงานชื่อ..................................................................สกุล........................................................
ตาแหน่ง..........................................................โทรศัพท์......................................................................
(กรณีจองเป็นรายบุคคล คนละ 500 บาท)
1. (นาย/นาง/นางสาว)......................................................สกุล.......................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................................................
หน่วยงาน.............................................................................................................................................
.
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร....................................................................
2. (นาย/นาง/นางสาว).........................................................สกุล.....................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................................................
หน่วยงาน..............................................................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร...................................................................
.
3. (นาย/นาง/นางสาว).........................................................สกุล.........................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................................................
หน่วยงาน.............................................................................................................................................
.
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร...................................................................
.
4. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................สกุล...................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................................................
หน่วยงาน..............................................................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร…………………………………………………………….
หมายเหตุ : 1. กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 โทรสาร 052-029521
Line Id : 0932737887 หรือ chiangrailocalgov@gmail.com
2. กรุณาโอนเงินภายในวันพุธที่ 26 กันยายน 2562 เลขที่บัญชี 988-4-82809-1
ชือ่ บัญชี นางพัชรินทร์ อินพูลใจ ธนาคารกรุงไทย สาขาเด่นห้า
ผูป้ ระสานงาน นางพัชรินทร์ อินพูลใจ โทรศัพท์
093-273-7887 , 094-893-6236
(ขอให้ท่านแจ้งสาเนาการโอนมายัง LINE Id: 0932737887 )

กาหนดการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ในโอกาสครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน 2562
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562
ณ โรงแรมโพธิ์ วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562
เวลา ๑๖.๓๐ น. - ลงทะเบียน
๑๘.๐๐ น. - เริ่มการแสดงดนตรี นักร้อง บนเวที (ดนตรีคันทรีเพื่อชีวิต)
๑9.๐๐ น. - ผู้เกษียณอายุราชการเข้าประจาที่นั่ง (เก้าอี้ด้านข้างเวที)
๑๙.๓๐ น. - ประธานในพิธี (นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย)
และคณะเดินทางมาถึงบริเวณงาน
- ประธานร่วมถ่ายรูปหมู่กับผู้เกษียณอายุราชการ และแขกผู้มีเกียรติ
(บริเวณซุ้มถ่ายรูปหน้าห้องจัดงาน)
- นาเสนอวีดีทัศน์ประวัติย่อผู้เกษียณอายุราชการ
- การแสดงชุด “มุทิตาจิต” โดยคณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (ศรีเกิด)
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
- ประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ
- ประธานมอบของที่ระลึกมุทิตาจิตและใบประกาศเกียรติคุณ
1 . ของที่ระลึกมุทิตาจิต

ครบเกษียณอายุราชการ
ของ พระเมธีวชิโรดม สป. (พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี)
2. ใบประกาศเกียรติคุณครบเกษียณอายุราชการ
ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

- ผู้ครบเกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณประธานและแขกผู้มีเกียรติ
- ผู้ร่วมงานมอบของที่ระลึกแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ
- การแสดงชุด “มุทิตาจิต” โดยคณะครู สังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่
- การแสดงดนตรี นักร้อง บนเวที (ดนตรีคันทรีเพื่อชีวิต)
๒๓.๐๐ น. – ปิดงาน

