
 
 
 
 

ประกาศจังหวดัเชียงราย 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจดังานเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย  เนื่องในโอกาสครบ ๗๕๐ ป 

********************************************** 
  ดวยเมืองเชียงรายไดกอสรางข้ึนเม่ือป พุทธศักราช ๑๘๐๕ โดยพญามังราย   เพื่อเปนราชธานีในการ
รวบรวมหัวเมืองใหญ นอย ใหเปนปกแผน และเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซ่ึงจะยังประโยชนตอไพรฟาประชาชนไดอยูเย็น
เปนสุขทั่วหนากัน จึงนับวาเมืองเชียงรายมีความสําคัญอยางย่ิงทางประวัติศาสตรที่คนรุนหลังจะตองศึกษา คนควา 
เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความรัก ความหวงแหนตอมาตุภูมิ 
  ในโอกาสเมืองเชียงรายจะมีอายุครบ ๗๕๐ ป  ในปพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้   จังหวัดเชียงราย จึงกําหนด
จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕๐ ป ข้ึน โดยเชิญชวนทุกสวนราชการ คณะสงฆจังหวัดเชียงราย หนวยงานภาค
ประชาชน  ตลอดจนประชาชนทุกหมูเหลา พรอมใจกันจัดงานเฉลิมฉลอง และเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค  จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ ๗๕๐ ป ขึ้น โดยขอยกเลิกคําส่ังจังหวัดเชียงรายที่ ๒๔๔๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  และแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดงานข้ึนใหม ประกอบดวย 
๑. คณะกรรมการท่ีปรกึษาฝายสงฆ 
 ๑. พระธรรมราชานุวัตร   เจาคณะภาค ๖ 
 ๒. พระราชสิทธินายก   เจาคณะจังหวดัเชียงราย 
 ๓. พระปญญากรกวี   รองเจาคณะจังหวัดเชียงราย 
 ๔.พระครูพิพัฒนรัตนพงศ  รองเจาคณะจังหวัดเชียงราย 
 ๕.ครูบาบญุชุม   ญาณสังวโร 
 ๖.พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธ ี
  ๗.ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต 
 ๘.เจาคณะอําเภอทุกอําเภอ 
๒. คณะกรรมการที่ปรกึษาฝายฆารวาส 
 ๑. นายแพทยเสม   พริ้งพวงแกว   
 ๒.ม.ร.ว.ดิสนัดดา  ดิศกุล    
 ๓.นายมนตรี  ตระหงาน    อดีตผูวาราชการจังหวดัเชียงราย   
 ๔.นายบรรณสิทธิ์  สลับแสง   อดีตผูวาราชการจังหวดัเชียงราย  
 ๕.นายคํารณ  บุญเชิด    อดีตผูวาราชการจังหวดัเชียงราย  
 ๖.นายสําเริง  บุญโยปกรณ   อดีตผูวาราชการจังหวดัเชียงราย  
 

 

 



๒ 
 ๗.นายนรินทร  พานิชกิจ    อดีตผูวาราชการจังหวดัเชียงราย  
 ๘.นายเรยีบ  นราดิศร   อดีตผูวาราชการจังหวดัลําพนู  
 ๙.นายปรญิญา  ปานทอง    อดีตผูวาราชการจังหวดัอํานาจเจรญิ  
 ๑๐.นายวรเกียรติ   สมสรอย   อดีตผูวาราชการจังหวดัเชียงราย  
  ๑๑. ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดเชียงราย        
  ๑๒. ผูพิพากษาหัวหนาศาลคดีเด็ก เยาวชนและครอบครวัจังหวัดเชียงราย     
 ๑๓.ดร.ถวัลย   ดัชน ี   ศิลปนแหงชาติ 
 ๑๔.นายเฉลิมชัย   โฆษิตพิพัฒน  ศิลปนศิลปาธร 
 ๑๕.นายกนก  วิศวะกุล   ศิลปนเชียงราย 
 ๑๖.นายนคร  พงษนอย   ศิลปนเชียงราย   
 ๑๗.นายศุภชัย  สิทธิเลิศ    ศิลปนเชียงราย 
 ๑๘.นางเตือนใจ ดีเทศ    อดีตสมาชิกวฒิุสภาจังหวัดเชียงราย  
  ๑๙.นายสามารถ   แกวมีชัย   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
 ๒๐.นายรังสรรค  วันไชยธนวงศ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  
 ๒๑.นายพิเชษฐ  เช้ือเมืองพาน   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
 ๒๒.นางสาวละออง  ติยะไพรัช   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
 ๒๓.นางสาววสิาระดี  เตชะธรีาวัฒน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
 ๒๔.นายสุรสิทธิ ์  เจียมวิจักษณ   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
 ๒๕.นายอิทธิเดช  แกวหลวง   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
 ๒๖.นายสฤษฎ อ้ึงอภินันท   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 
 ๒๗. นางจิราวรรณ  จงสุทธนามณวีัฒนศิรธิร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย 
  ๒๘. ดร.วนัชัย  ศิริชนะ   อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 ๒๙.นางสลกัจิต  ติยะไพรัช    ประธานคณะกรรมการพฒันาสตรีจังหวดัเชียงราย 
 ๓๐. นายชัชวาลย   พริ้งพวงแกว   
  ๓๑. นายแพทยปลื้ม   ศุภปญญา    
๓. คณะกรรมการฝายอํานวยการ 
 ๑. ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย        ประธานกรรมการ 
 ๒. รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  ท้ัง ๒ ทาน      รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผูบังคับการจังหวดัทหารบกเชียงราย         กรรมการ 
 ๔. ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
 ๕. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๖. นายกเทศมนตรนีครเชียงราย        กรรมการ 
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 ๗. หัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาคและสวนกลางประจาํจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๘. นายอําเภอทุกอําเภอ          กรรมการ 
 ๙. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย        กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม         กรรมการและผูชวยเลขานุการ      

มีหนาท่ี  อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ แกไขปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการทกุฝาย 
๔. คณะกรรมการฝายจัดสรางถาวรวัตถุ 
 ๑. รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย(ดานบริหารและความมั่นคง)    ประธานกรรมการ 
  ๒. ปลดัจังหวดัเชียงราย         รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย      รองประธานกรรมการ 
  ๔. นายกเทศมนตรนีครเชียงราย         รองประธานกรรมการ 
  ๕. นายกสมาคมศิลปนจังหวัดเชียงราย       รองประธานกรรมการ 
 ๖. หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชียงราย         กรรมการ 
  ๗. ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย          กรรมการ 
 ๘. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย          กรรมการ 
 ๙. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๐. จาจังหวัดเชียงราย           กรรมการ 
 ๑๑. นายกเทศมนตรีตําบลทกุแหงในจังหวดัเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๒. นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงในจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๑๓. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
 ๑๔. นายกพุทธสมาคมแหงจังหวัดเชียงราย         กรรมการ 
 ๑๕. โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดเชียงราย       กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖. นายณรงค  นํ้าผึ้ง   สถาปนิกชํานาญการ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๑๗. นายทรงวฒิุ  ไชยรินทร นายชางโยธาอาวุโส                     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

มีหนาท่ี  จัดประชุมเตรยีมการหาสถานที่ และจัดสรางส่ิงท่ีเปนถาวรวตัถุท่ีมีความสําคัญและมีคุณคากับการ
เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายในโอกาสครบรอบ ๗๕๐ ป  โดยประธานกรรมการสามารถแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่ปฏิบัติ
หนาท่ีในฝายเพิ่มเติมได                                                                                                                                                                    
๕. คณะกรรมการฝายวชิาการ 
 ๑. พระธรรมราชานุวัตร  เจาคณะภาค ๖      ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๒. พระราชสิทธินายก  เจาคณะจังหวดัเชียงราย     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๓. อธิการบดมีหาวิทยาลยัแมฟาหลวง       ประธานกรรมการ 
 ๔. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย         รองประธานกรรมการ 
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  ๕. อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงราย       รองประธานกรรมการ 
 ๖. รองอธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนาฯ     รองประธานกรรมการ 
 ๗. รองอธกิารบดีฝายวิทยบรกิาร มหาวิทยาลยัรามคําแหงฯ     รองประธานกรรมการ 
  ๘. อธิการบดวีทิยาลยัเชยีงราย          กรรมการ 
 ๙. ผูอํานวยการมหาวิทยาลยันเรศวร  วิทยาเขตเชียงราย       กรรมการ 
  ๑๐. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงรายเขต ๑-๔      กรรมการ 
  ๑๑. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการ      กรรมการ 
                    ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย                                                                                                         
 ๑๒. ผูอํานวยการสํานกัการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย       กรรมการ 
  ๑๓.ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย         กรรมการ 
  ๑๔.ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย        กรรมการ 
  ๑๕.ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย        กรรมการ 
  ๑๖.ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย       กรรมการ 
  ๑๗.ผูอํานวยการสํานักหอสมุดแหงชาติกรมศิลปากร       กรรมการ 
  ๑๘.หัวหนาพพิิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน        กรรมการ 
  ๑๙.หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติจังหวดัพะเยา        กรรมการ 
  ๒๐.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
  ๒๑.นายกพุทธสมาคมแหงจังหวัดเชียงราย         กรรมการ 
  ๒๒.นายเลื่อน  ธนะเพทย           กรรมการ 
  ๒๓.นายอินทร  สุใจ           กรรมการ 
  ๒๔.นายบดินทร  กินาวงศ          กรรมการ 
  ๒๕.นายชรนิทร  แจมจิตต           กรรมการ 
  ๒๖.นายฉลอง  พินิจสุวรรณ           กรรมการ 
  ๒๗.นายอโศก  ศรีสุวรรณ           กรรมการ 
  ๒๘.นายกนก  วิศวะกุล           กรรมการ 
  ๒๙.นายชัชวาล  ชัชวรัตน          กรรมการ 
  ๓๐.นายศุภชัย  สิทธิเลิศ           กรรมการ 
  ๓๐.นายปยะพงศ  เช้ือเจ็ดตน          กรรมการ 
  ๓๑. นายบดินทร   จันวนั          กรรมการ 
  ๓๒.นายพลวฒั   ประพัฒนทอง        กรรมการและเลขานุการ 
  ๓๓.นางกานตมณี  ศรีสุนทร    นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๓๔.นายพิสันต  จันทรศิลป     นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ                    กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
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มีหนาท่ี  ดําเนนิการจัดทําเอกสารทางประวัติศาสตรท่ีเกีย่วกับเมืองเชียงราย และเอกสารอ่ืนใดท่ีเกีย่วของเพ่ือ
ประโยชนดานการศึกษาเรยีนรูใหแกประชาชน เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย โดยประธาน
กรรมการสามารถแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในฝายเพิ่มเติมได    

   

๖. คณะกรรมการฝายบูรณะเมืองเชียงราย 
 ๑. นายกเทศมนตรนีครเชียงราย        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชัชวาลย พริ้งพวงแกว         รองประธานกรรมการ 
 ๓. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย       รองประธานกรรมการ 
 ๔. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย          กรรมการ 
 ๕. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๖. หัวหนาพิพธิภณัฑสถานแหงชาติเชียงแสน       กรรมการ 
 ๗. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
 ๘. ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองเชียงราย       กรรมการ 
 ๙. ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๐. ผูอํานวยการสํานักการศกึษาเทศบาลนครเชียงราย      กรรมการ 
 ๑๑. ปลดัเทศบาลนครเชียงราย         กรรมการ 
 ๑๒. นายกนก  วิศวะกลุ           กรรมการ 
 ๑๓. นายวันชัย  โกลสุต          กรรมการ 
 ๑๔. นายนพดล ปยะทัต          กรรมการ 
 ๑๕. นายบญุสง เช้ือเจ็ดตน         กรรมการ 
 ๑๖. นายวรีะพงษ  กังวานนวกุล         กรรมการ 
  ๑๗. ผูอํานวยการกองชางเทศบาลนครเชียงราย      กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๘. นายสุเจน  ไขแสงจัทร หัวหนาฝายโยธา          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๑๙. นายนันทชัย  รกัเดช  นายชางศิลป          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  พิจารณาแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศนทางดานศาสนาศิลปวฒันธรรมในเขตจังหวัดเชียงราย และ
ดําเนินการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร แหลงโบราณคดี พัฒนาภูมิปญญาสาขาตาง ๆ โดยความรวมมือ
ของประชาชนเพื่อใหเกิดคณุคาทางสังคมและมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยประธานกรรมการสามารถแตงต้ัง
คณะอนกุรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ในฝายเพ่ิมเติมได          

                                                                                                                                                                                

๗. คณะกรรมการฝายจัดงานสมโภช ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย 
 ๑. พระครูพิพฒันรัตนพงศ  รองเจาคณะจังหวัดเชียงราย   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 ๒. นายปรญิญา ปานทอง  อดีตผูวาราชการจังหวดัอํานาจเจรญิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 



๖ 
 
  ๓. รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย(ดานเศรษฐกิจและสังคม)    ประธานกรรมการ 
 ๔. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย      รองประธานกรรมการ 
 ๕. นายกเทศมนตรนีครเชียงราย         รองประธานกรรมการ 
 ๖. อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมฟาหลวง        กรรมการ 
 ๗. อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงราย        กรรมการ 
  ๘. นายอําเภอทุกอําเภอ          กรรมการ 
 ๙. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๑-๔      กรรมการ 
  ๑๐. รองอธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีเชียงราย  กรรมการ  
 ๑๑. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการ      กรรมการ 
                      ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย         
  ๑๒. ผูอํานวยการสํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๓. ผูอํานวยการวิทยาลยัเทคนิคเชียงราย         กรรมการ 
 ๑๔. ผูอํานวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๕. ผูอํานวยการวิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย      กรรมการ 
 ๑๖. ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย       กรรมการ 
  ๑๗. ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๘. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 ๑๙. หัวหนาสํานักงานจังหวดัเชียงราย        กรรมการ 
 ๒๐. ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอทุกอําเภอ       กรรมการ 
 ๒๑. นายกพุทธสมาคมจังหวดัเชียงราย        กรรมการ 
  ๒๒. คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ทุกคน     กรรมการ 
 ๒๓. นายนิพนธ อายไชย           กรรมการ
 ๒๔. เจาหนาที่สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดเชียงรายทุกคน     กรรมการ 
  ๒๕. เจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายทุกคน    กรรมการ                       
  ๒๖. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย       กรรมการและเลขานุการ 
  ๒๗. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๒๘.ส.อ.หญิงกรวรรณ  สุมมาตย   นักวิชาการวฒันธรรมชํานาญการ                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๒๙. นายศักดิสิ์ทธิ์  เทียนทอง   นักวิชาการวฒันธรรมชํานาญการ                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๓๐. นางพริ้มเพรา  นาทาม   นักวิชาการวฒันธรรมชํานาญการ                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 ๓๑. นางเบญ็จมาส  บุญเทพ   นักวิชาการวฒันธรรมชํานาญการ                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 



๗ 
 

มีหนาท่ี  ดําเนนิการกําหนดกรอบแนวทางการจัดกจิกรรม และวางแผนการจัดพิธีสมโภชเฉลิมฉลองครบรอบ 
๗๕๐ ป เมืองเชียงรายใหทั่วถึงเต็มพืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย โดยประธานกรรมการสามารถแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่ในฝายเพิ่มเติมได                                                                                                                                                                                     
๘. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
 ๑. ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย        ประธานกรรมการ 
 ๒. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ไชยเสน       รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  รองประธานกรรมการ 
  ๔. ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน ภาคเหนือ เขต ๒   รองประธานกรรมการ 
 ๕. หัวหนาสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแหงในจังหวดัเชียงราย      กรรมการ 
 ๖. นายกสมาคมส่ือมวลชนและนักประชาสัมพันธจังหวดัเชียงราย      กรรมการ 
 ๗. ผูส่ือขาวหนังสือพิมพขาวสดประจําจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๘. ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเชียงรายนวิส         กรรมการ 
 ๙. ผูส่ือขาวหนังสือพิมพรวมพลังประจําจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๐. ผูส่ือขาวหนังสือพิมพคมชัดลึกประจําจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๑. ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลินวิสประจาํจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๑๒. ผูส่ือขาวหนังสือพิมพไทยรัฐประจําจงัหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๑๓. ผูส่ือขาวหนังสือพิมพนครเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๔. ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเชียงรฐั         กรรมการ 
 ๑๕. ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเสียงเสรภีาพประจําจังหวดัเชียงราย     กรรมการ 
 ๑๖. ผูส่ือขาวโทรทัศนชอง NBT ประจําจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๑๗. ผูส่ือขาวโทรทัศนชอง TV.Nation ประจําจังหวดัเชียงราย     กรรมการ 
 ๑๘. ผูส่ือขาวโทรทัศนชอง ๓ ประจําจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๑๙. ผูส่ือขาวโทรทัศนชอง ๕ ประจําจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๒๐. ผูส่ือขาวโทรทัศนชอง ๗ ประจําจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒๑. ผูส่ือขาวโทรทัศนชอง ๙ ประจําจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒๒. ผูส่ือขาวโทรทัศนชอง ๑๑ ประจําจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๒๓. ผูชวยประชาสัมพันธจงัหวัดเชียงราย       กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๔. นายพิสันต จันทรศิลป นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๒๕. ส.อ.หญงิกรวรรณ  สุมมาตย   นักวิชาการวฒันธรรมชํานาญการ                  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี วางแผน กําหนดข้ันตอน รูปแบบและวธิีการประชาสัมพันธ  และดําเนินการจัดประชาสัมพันธให
ประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง โดยประธานกรรมการสามารถแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในฝายเพิ่มเติมได        



๘ 
๙. คณะกรรมการฝายหาทุน 
  ๑. ประธานมูลนิธิพระเชียงแสน ๔ แผนดนิ จังหวัดเชียงราย     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๒.รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย(ดานเศรษฐกิจและสังคม)     ประธานกรรมการ 
  ๓. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย      รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายกเทศมนตรนีครเชียงราย        รองประธานกรรมการ 
 ๕. สรรพากรพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย        รองประธานกรรมการ 
 ๖. พาณิชยจังหวัดเชียงราย          กรรมการ 
 ๗. อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงราย        กรรมการ 
 ๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๙. ประธานหอการคาจังหวดัเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๐. ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
 ๑๑. นายกเทศมนตรีตําบล ทกุแหงในจังหวดัเชียงราย     กรรมการ 
 ๑๒. นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงในจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
 ๑๓. หัวหนาสํานักงานจังหวดัเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๔. สรรพสามิตจังหวัดเชียงราย        กรรมการ 
 ๑๕. คลังจังหวัดเชียงราย         กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. เสมียนตราจังหวัดเชียงราย            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ประสานและระดมทุนทรัพยจากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และแหลงทุนตาง ๆ สําหรับจัดงาน
เฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย  โดยประสานงานกับฝายสิทธิประโยชน และประธานกรรมการสามารถ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่ปฏิบัติหนาทีใ่นฝายเพิม่เติมได                                                                                                             
๑๐. คณะกรรมการฝายเลขานุการจดังาน ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย 

๑. นายมงคล  สิทธิหลอ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย    ประธานกรรมการ 
๒. นายเลื่อน  ธนะเพทย  ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัด   รองประธานกรรมการ 
๓. นายสน่ัน  เนตรสุวรรณ  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด    รองประธานกรรมการ 
๔. นายชัชวาล  ชัชวรัตน  ขาราชการบํานาญ      กรรมการ 
๕. นายกนก  วิศวะกุล  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด    กรรมการ 
๖. นายปยะพงศ เช้ือเจ็ดตน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด    กรรมการ 
๗. นายศุภชัย  สิทธิเลิศ  ศิลปนเชียงราย       กรรมการ 
๘. นายวีรพงษ  กังวานนวกุล ขาราชการบํานาญ      กรรมการ 
๙. นายนิพนธ  อายไชย  ศิลปนเชียงราย        กรรมการ 
๑๐. นายวิมล  เพชรภา   กรรมการพุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
๑๑. นางประคองศรี  ธนะเพทย ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัด    กรรมการ 



๙ 
๑๒. นายชรนิทร แจมจิตต คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด    กรรมการ 
๑๓. นายชเลนทร  กลัยาณมิตร ศิลปนเชียงราย       กรรมการ 
๑๔. นางสาวศันสนีย  อินสาร ศิลปนเชียงราย      กรรมการ 
๑๕. นายวิชัย   สุขสวัสดิ์  ศิลปนเชียงราย       กรรมการ 
๑๖. นางธนพร  กจิเครือ  คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด   กรรมการ 
๑๗. นายทนิกร  บําเพ็ญอยู ขาราชการบํานาญ     กรรมการ 
๑๘.นางศริิลกัษณ  บําเพ็ญอยู  ขาราชการบํานาญ     กรรมการ 
๑๙. นายยงรัตน  มีสัตย   ขาราชการบํานาญ กระทรวงวัฒนธรรม    กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุภาวดี   อุดมชาติ    ขาราชการบํานาญ กระทรวงวัฒนธรรม    กรรมการ 
๒๑. ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเชียงราย   กรรมการ 
๒๒. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป    สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
๒๓. นักวิชาการวัฒนธรรมสํานักงานวฒันธรรมจังหวัด ทุกคน    กรรมการ 
๒๔. นักวิชาการวัฒนธรรมประจําอําเภอ ทุกคน       กรรมการ 
๒๕. คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ทกุคน      กรรมการ 
๒๖. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการและเลขานุการ 
๒๗. ส.อ.หญิงกรวรรณ สุมมาตย นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๘. น.ส.เทวกิา  สมนา     พนักงานจางสภาวัฒนธรรมจังหวดั        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี   จัดประชุม ประสาน และติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตางๆ พรอมสรุปผลการ

ดําเนินงานใหที่ประชุมทราบความเคลื่อนไหวของการเตรียมงาน ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย  โดยประธานกรรมการสามารถ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่ปฏิบัติหนาทีใ่นฝายเพิม่เติมได    
๑๑. คณะกรรมการฝายติดตามและประเมนิผล   

๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๑     ประธานกรรมการ 
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๑ ทุกคน   รองประธานกรรมการ 
๓. ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด     กรรมการ     

๔.  นางสิรริัตน  โอภาพ  นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ    กรรมการ 
๕. เจาหนาที่สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๑ ท่ีไดรับมอบหมาย   กรรมการ 
๖.  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต ๑    กรรมการและเลขานุการ 
      (รับผิดชอบงานกลุมนโยบายและแผนงาน) 
๗. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชียงราย เขต ๑     กรรมการและผูชวยเลขาฯ   
มีหนาท่ี   ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตางๆ เพ่ือรายงานผลใหฝายเลขา  สรุปและประเมินผล 

การดําเนินงานเฉลิมฉลอง ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย ต้ังแตเริ่มจนแลวเสรจ็    โดยประธานกรรมการสามารถแตงต้ัง
คณะอนกุรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ในฝายเพ่ิมเติมได     



๑๐           
๑๒. คณะกรรมการฝายสิทธิประโยชน  
 ๑. นายวริุณ  คําภิโล   ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย   ประธานกรรมการ 

 ๒.น.อ.สมศักดิ์ ไชยเสน  ขาราชการบํานาญ    รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายมงคล   สิทธิหลอ    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
  ๔. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 

 ๕. นายกเทศมนตรนีครเชียงราย         กรรมการ 
 ๖. สรรพากรพืน้ท่ีเชียงราย         กรรมการ 
 ๗. พาณิชยจังหวัดเชียงราย         กรรมการ 
 ๘. อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงราย         กรรมการ 
 ๙. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย       กรรมการ 
 ๑๐. ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย         กรรมการ 
 ๑๑. ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๑๒. สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย        กรรมการ 

๑๓.นายอรุณศักดิ์  จรรยา    นายกสมาคมส่ือมวลชนและนักประชาสัมพันธเชียงราย กรรมการ 
๑๔.น.อ.วัชรนิทร   วิบลูยชัย รน.    ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ เชียงราย   กรรมการ 
๑๕.พ.ท.ธวัช   มวงโพธิ์     หัวหนาสถานวีิทยุฯ กรมการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
๑๖.นายวรฉัฏฐ   กองแกว     ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
๑๗.นางชไมกร   คําดี        ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุเชียงราย   กรรมการ 
๑๘.นายโชติศิริ   ดารายน      บรรณาธิการหนังสือพิมพเชียงรายนวิส   กรรมการ 
๑๙.นายอัญเชิญ   ก.บวัเกษร     บรรณาธิการหนังสือพิมพนครเชียงราย   กรรมการ 
๒๐.นายราวิน    เสริมวิทยากุล     ผูส่ือขาวหนังสือพิมพเดลนิวิส จังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
๒๑.นายจุฬาพงษ    หาญเจรญิ     ผูจัดการ www.chiangraitoday.com   กรรมการ 
๒๒.นายกิตติศักดิ์    อุปมา     บรรณาธิการแม็กกาซีนการศึกษา B-Best   กรรมการ 
๒๓.นายธรีวฒัน     คําธิตา           บรรณาธิการหนังสือพิมพฟาลานนาและทีวีชอง ๗ เชียงราย กรรมการ 
๒๔.นายเกรียงไกร   ปญโญกาศ    ผูส่ือขาว หนังสือพิมพ ประชาชาติธรุกิจ จังหวัดเชียงราย กรรมการ 
๒๕.นายสุระกิจ   รัตนศรี    ผูส่ือขาว The Nation เชียงราย    กรรมการ 
๒๖.นางสาวศิริมา   สุรยิะมงคล    ผูส่ือขาวอิสระ      กรรมการ 
๒๗ นายสวาง    ถนอม      ผูจัดการ www.chiangraifocus.com   กรรมการ 

 ๒๘.น.ต.ดาวรุง พุมพฤกษ หน.สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑๕ เชียงราย กรรมการ 

 ๒๙.ด.ต.สมชาติ  ดิวรัตน  ผอ.สถานวีิทยุตํารวจภาค ๕    กรรมการ 
 ๓๐.นายวิเชียร  นุนรอด  ผอ.สถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กรรมการ 

 ๓๑.นายมานพ  อุบลรัตน  นักจัดรายการวิทยุ     กรรมการ 



                                    ๑๑ 
 

 ๓๒. ประธานชมรมพระเครือ่งจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๓๓. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
 ๓๔.ผอ.สถานวีิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 ๓๕.หัวหนาสถานวีิทยุกระจายเสียงกองทัพภาพท่ี ๓ สวนหนา เชียงราย   กรรมการ 
 ๓๖.หัวหนาสถานวีิทยุ วปถ.๑๐ เชียงราย       กรรมการ 
 ๓๗. นางอัมพวนั ศรีวรรณยศ    รองปลดั อบจ.เชียงราย          กรรมการและเหรัญญิก 
  ๓๘. นายหัสดนิทรธร   สองสมุทร   บรรณาธิการแม็กกาซีนขาวเชียงรายทูเดย    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓๙. นางอุทุมพร  เรือนนอย        ผอ.กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๔๐.ส.อ.หญิงกรวรรณ  สุมมาตย   นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  พิจารณา กําหนดรปูแบบและแนวทางในการจัดหาทุน และจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดรายได โดยจัดต้ัง
กองทุน ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย  และควบคุม อนุญาตการใชตราสัญลักษณ ๗๕๐ ป ในการนําไปหารายได และประสาน
กับฝายจัดหาทนุในการหารายไดเพ่ือดําเนนิงานเฉลมิฉลอง ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย  โดยไดแตงต้ังคณะอนกุรรมการฝาย 
ตางๆเพิ่มเติม ดังน้ี  

๑๒.๑ คณะอนกุรรมการฝายกจิกรรม 
   ๑. นายจุฬาพงษ    หาญเจรญิ         ผูจัดการ www.chiangraitoday.com     ประธานกรรมการ 
   ๒.นายประพฒัน   ชัชวาลชัยพรรณ   รองผอ.สํานักกองการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย  กรรมการ 
 ๓. นายสวาง  ถนอม  ผูจัดการ www.chiangraifocus.com     กรรมการ 
 ๔.นายธรีวฒัน  คําธิตา  บก.นสพ.ฟาลานนาและผูส่ือขาวชอง ๗ จังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 ๕.นางชไมกร   คําดี  ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุ จังหวดัเชียงราย กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  จัดกจิกรรมตางๆ เพื่อหารายไดเขากองทุน ๗๕๐ ป เมืองเชียงราย และประสานกับฝายจดัหาทุนในการ
จัดจําหนายสินคาโดยใชตราสัญลกัษณ ๗๕๐ ป เมืองเชยีงราย 
 

๑๒.๒ คณะอนุกรรมการฝายจัดหาทุน 
   ๑.นายกิตติศักดิ์ อุปมา  บก.วารสารการศึกษา B – Best   ประธานกรรมการ 
 ๒.นางทรงศรี คมขํา  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย    กรรมการ 

๓.นางอรญัญา  บุญตานนท นายกองคการบริหารสวนตําบลทาสาย   กรรมการ 
๔.นายเกรียงไกร  วรีะฤทธิพันธ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
๕.น.ส.สิริมา  สุริยะมงคล ผูส่ือขาวอิสระ      กรรมการ 
๖.นางจินดา  นิธิปยกาญจน        กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาท่ี   จัดหาทุน โดยประสานกับฝายกิจกรรมในการจัดจําหนายสินคา หรือรายไดจากการอนญุาตใหใช
ลิขสิทธิ์ตราสัญลกัษณ ๗๕๐ ป จากหนวยงาน รานคา องคกรตางๆ 



๑๒ 
 

๑๒.๓ คณะอนุกรรมการฝายการเงินและบัญช ี
 ๑. นายนิคม    สุวรรณสิทธิ ์ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒.น.ท.หญิงอัจฉรา  พิมพทนต รองหัวหนาสถานวีิทยกุระจายเสียง ๙๑๔ เชียงราย  กรรมการ 
๓.น.ส.สรอยสิรี  เพชรสุวรรณ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ    กรรมการ 
๔.นางธีรดา  สุขย่ิง  เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน พาณิชย จังหวัดเชียงราย กรรมการ 
๕.นายเฉลิม  ตะพรหมา  หัวหนาฝายสงเสริมศาสนาฯ เทศบาลนครเชียงราย  กรรมการ 

๖. นางจํานงค  สวยงาม   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ                 กรรมการและเลขานุการ   
  มีหนาท่ี  จัดทาํบัญชีรายรับ – รายจาย ฝาก-ถอนและจดัทํารายละเอียดคาใชจายในการจัดงานเฉลิมฉลอง ๗๕๐ ป 
เมืองเชียงราย  พรอมสรุปผลใหที่ประชุมรบัทราบความกาวหนา โดยประสานกับฝายสิทธิประโยชน           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

๑๒.๔ คณะอนุกรรมการฝายติดตามและประเมินผล 
  ๑.นายอรุณศักดิ์   จรรยา      นายกสมาคมส่ือมวลชนและนักประชาสัมพันธเชียงราย ประธานกรรมการ 

๒.นายราวิน  เสริมวิทยากุล ผูส่ือขาวนสพ.เดลนิิวส จังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
๓.พ.ท.ธวัช   มวงโพธิ์                หัวหนาสถานีวิทยฯุ กรมการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย กรรมการ 

 ๔.นายอัญเชิญ  ก บัวเกษร บก.นสพ.นครเชียงราย     กรรมการ 
๕.นายเกรียงไกร  ปญโญกาศ ผูส่ือขาวนสพ.ประชาชาติธรุกิจจังหวดัเชียงราย  กรรมการ 

 ๖.นายสุระกจิ  รัตนศร ี  ผูส่ือขาวนสพ. The Nation จังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 ๗.นายวรฉัฏฐ  กองแกว  ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี   ติดตาม และประเมินผลการดําเนนิงานของฝายสิทธิประโยชนในภาพรวม พรอมสรุปและรายงานผล
ใหฝายเลขาฯ และที่ประชุมรับทราบ 

 

  ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   ประกาศ ณ วนัท่ี   ๙    เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
         สุเมธ  แสงนิม่นวล 
       (นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล) 
                 ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 


