
รายชื่อผู้รบัผดิชอบระบบตดิตามประเมินผล แผนงานโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปขีองจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (padme) 
----------------------------------------------------- 

 

 ที่   โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
1 เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) 

เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
(งบประมาณ 48,444,000 บาท)  

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ (หลกั) 

นางอรัญญา กันทวงศ์ 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

089-4299704

plancm@hotmail.com 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

นางสาวสิรินธร ฉัตรศุภกุล 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

088-5944869

aesirinae@gmail.com 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 
นางวนิดาพร  ธิวงศ์ 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

089-6359174

waniyoyok@gmail.com 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
นายชินวัตร  เปียจันตา 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

081-0304149

naydang@hotmail.com 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางโสมสุดา  สง่างาม 
เจ้าพนักงานวิชาการชํานาญงาน 

089-7003752

Voovle_voo@hotmail.com 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายชัชวาล นันทพู 
สถาปนิกชํานาญการ 

084-0425269

dptmhs@gmail.com 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดลําปาง 

นางสาวนวรัฐ  ถาสุดใจ 
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 
นางสาวพิมมาดา  เสนะ 
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 

081-2897961

Yotalampang52@gmail.com 
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 ที่   โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
1 เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) 

เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
(งบประมาณ 48,444,000 บาท) (ต่อ) 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืง
จังหวัดลําพูน 

นายพิชิต  อนุกูล 
นายช่างโยธาชํานาญงาน 

081-7654148

Pichit20@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางราตรี จักร์แก้ว

ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

053-112740

Pr.chiangmai01@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายวรสิทธิ์  อุดมพาณิชย์ 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

089-8357699

Worrasit.666@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดลําปาง 

นางอําภา  ศรีโพธิ์ 
พนักงานธุรการ ส.3 
นางสาวกมลรัตน์  เพ็ชรแสนงาม 
นักประชาสัมพันธ์ 

083-5827983

Ampa_pa@hotmail.com 

081-6037925 

Kamonyamyam05@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดลําพูน 

นายศักดิ์สิทธิ์  กิตินันทน์ 
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

086-9193151

Saksit9999@gmail.com 

ตํารวจภูธรภาค 5 
พ.ต.ท.กฤษณะ  พลนาค 
รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 

089-1918030

Kritsana_2541@hotmail.com 
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 ที่   โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
1 เสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) 

เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้าและ
การลงทุนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
(งบประมาณ 48,444,000 บาท) (ต่อ) 

สํานักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

นางอัญชลี  ปริญญาขจร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสุนิตสา นิตโย  

พนักงานประจําสํานักงาน (ด้านบัญชี)  

086-9913102 

Unlee03@hotmail.com 

084-0427027 

Sunit.99@hotmail.com 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

นายณัฐพงษ์  รัชตประทาน 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวสวภัทร  เตชะพันธุ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

089-8358388

Dsss.chiangmai@gmail.com 

089-6359832 

Sawapat_n@hotmail.com 

2 เสริมพื้นฐานทนุทางสังคม และทุนทาง
ธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศความมั่นคง
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การค้า และ
การลงทุน  
(งบประมาณ 30,000,000 บาท) (ต่อ) 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

(หลัก) 

นางสาวศิริวรรณ  เขื่อนคํา 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
นางสาวรัตติกาล  ตะริโย 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

081-0289751

Jomkwan_funny@hotmail.com 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางวิชุดา  หงษ์สิบสาม 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

053-695474

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง 

นางสาวสุนิสา  มุขยประเสริฐ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

089-7576633

Benz.forest@gmail.com 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําพูน 

นายสราวุธ  พลสามารถ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

081-8727259

Pepsi.wut@gmail.com 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 10 ลําปาง 

นางจันทนา  พรมมานอก 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

081-6037580

Jantana7580@gmail.com 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
2 เสริมพื้นฐานทนุทางสังคม และทุนทาง

ธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศความมั่นคง
ปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การค้า และ
การลงทุน  
(งบประมาณ 30,000,000 บาท) (ต่อ) 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
นางสุมาลย์  สอนกระจ่าง 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

085-6149600  Fax: 053-221413 

Sumal.noi@hotmail.com 

สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
นายทายาท ถรีะแก้ว 
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 

089-5334101

Prdceo@hotmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางราตรี จักร์แก้ว

ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

053-112740

Pr.chiangmai01@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายวรสิทธิ์  อุดมพาณิชย์ 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 

089-8357699 

Worrasit.666@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดลําปาง 

นางอําภา  ศรีโพธิ์ 
พนักงานธุรการ ส.3 

นางสาวกมลรัตน์  เพ็ชรแสนงาม 
นักประชาสัมพันธ์ 

083-5827983

Ampa_pa@hotmail.com 

081-6037925 

Kamonyamyam05@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดลําพูน 

นายศักดิ์สิทธิ์  กิตินันทน์ 
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

086-9193151

Saksit9999@gmail.com 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อการ

ท่องเที่ยว 
(งบประมาณ 18,400,000 บาท) 

สํานักงานจังหวัดลําปาง (หลัก) 
นางศันสนีย์  ไชยชนะ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

087-8033756

Dsss.lampang@gmail.com 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

นายจักรพงษ์  สิทธิหล่อ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวอุไรวรรณ  ยาวิลาศ 
เจ้าหน้าที่ประจําโครงการฯ 

088-2246098

sithinloe@hotmail.com 

081-1111346 

Uraiwan_mon@hotmail.com 

4 พัฒนาทิศทางการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์
และการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
(งบประมาณ 3,000,000 บาท) 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ (หลัก) 

นายจักรพงษ์  สิทธิหล่อ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวอุไรวรรณ  ยาวิลาศ 
เจ้าหน้าที่ประจําโครงการฯ 

088-2246098

sithinloe@hotmail.com 

081-1111346 

Uraiwan_mon@hotmail.com 

5 จัดงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล 
(งบประมาณ 55,811,600 บาท) 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ (หลัก) 

นายจักรพงษ์  สิทธิหล่อ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวอุไรวรรณ  ยาวิลาศ 
เจ้าหน้าที่ประจําโครงการฯ 

088-2246098

sithinloe@hotmail.com 

081-1111346 

Uraiwan_mon@hotmail.com 

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่
นางสาวจุมพิตรา เลิศมงคล 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

053-112668

Cm_ops@moc.go.th 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
5 จัดงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและการ

ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล 
(งบประมาณ 55,811,600 บาท) (ต่อ) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

นายพงษ์ดนัย  ชัยสิทธิ์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

090-7582676

teamzunzo@gmail.com 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

นายณัฐพงษ์  รัชตประทาน 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวสวภัทร  เตชะพันธุ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

089-8358388

Dsss.chiangmai@gmail.com 

089-6359832 

Sawapat_n@hotmail.com 

6 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  
(งบประมาณ 18,240,000 บาท) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (หลกั) 

นายณัฐพงษ์  รัชตประทาน 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวสวภัทร  เตชะพันธุ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

089-8358388

Dsss.chiangmai@gmail.com 

089-6359832 

Sawapat_n@hotmail.com 

สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวพีรภาว์  จ๊ะราจา 
นักวิชาการพาณิชย์ 

084-5026446

N_jajao@hotmail.com 

สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
 

นายทายาท พีระแก้ว 
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 

089-5334101

Prdceo@hotmail.com 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
นายไกรกิติ  พิกุลทอง 
นักวิชาการศึกษา 

089-7012090  Fax: 053-221413 

Nutnut260@hotmail.com 
 

 

 



- ๗ - 

ที ่ โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
7 เปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน 

(งบประมาณ 28,239,500 บาท) 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (หลกั) 

นายณัฐพงษ์  รัชตประทาน 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวสวภัทร  เตชะพันธุ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

089-8358388

Dsss.chiangmai@gmail.com 

089-6359832 

Sawapat_n@hotmail.com 

สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศภาคเหนือ 

นายวิศรุต  วงศ์อาษา 
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ 

089-4339549,053-216350-1 ต่อ 19 

depcnx@gmail.com 

ditpcm@ditp.go.th 

8 ระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน  
(งบประมาณ 38,200,000 บาท) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (หลกั) 

นายณัฐพงษ์  รัชตประทาน 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวสวภัทร  เตชะพันธุ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

089-8358388

Dsss.chiangmai@gmail.com 

089-6359832 

Sawapat_n@hotmail.com 

สํานักงานจังหวัดลําปาง 
นางศันสนีย์  ไชยชนะ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

087-8033756

Dsss.lampang@gmail.com 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
สาขาแม่สะเรียง (เวียงหล้า) 

 
 
 

 

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
นายสุรพันธ์  กอนแก้ว 
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 

084-9404496

Srp_kk@hotmail.com 
 

 



- ๘ - 

ที ่ โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
9 ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้

มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม 
(งบประมาณ 28,664,900 บาท) 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลาํพนู 
(หลัก) 

นายอุดม แสนราชา 
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชํานาญการ 

053-512468

sanrachaud@gmail.com 

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
นายกฤษนันท์  ทองทิพย์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

081-9525330

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
นางสาวสุมิตรา  บุญเกิด 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

087-9760131

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง 
นายเรวัติ  ธรรมริยา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

084-1753627

 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางสาววาสนา  นวลพลับ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

084-4818011

Tickky_n@hotmail.com   

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดลําปาง 

นางสาวนิติยา  วงศ์คําปวน 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

087-7285745

nuylpg@hotmail.com 

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดลําพูน 

นายอรรถพล  อึ้งตระกูล 
พนักงานจ้างเหมาโครงการฯ 

090-1419850

ioi_ballza_ioi@hotmail.com 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
เชียงใหม่ 

นางสาวณัฎฐนิช  ใจจันทร ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

088-2532883,053-121318 ต่อ 14 

breezyzippy@hotmail.com 
 

 



- ๙ -  

ที ่ โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
9 ยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้

มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม 
(งบประมาณ 28,664,900 บาท) (ต่อ) 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดลําพูน  
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 

นางนวลจันทร์ เสียวกสิกร 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

093-1344525 

snuanjun@yahoo.com 

สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
 

นายทายาท พีระแก้ว 
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 

089-5334101

Prdceo@hotmail.com 

10 หมู่บ้านเชิงนิเวศ ECO Village 
(งบประมาณ 20,000,000 บาท) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (หลกั) 

นางสาวศิริวรรณ  เขื่อนคํา 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
นางสาวรัตติกาล  ตะริโย 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

081-0289751

Jomkwan_funny@hotmail.com 

 

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางวิชุดา  หงส์สิบสาม 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

053-695474

 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง 

นางสาวสุนิสา  มุขยประเสริฐ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

089-7576633

Benz.forest@gmail.com 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลําพูน 

นายสราวุธ  พลสามารถ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

081-8727259

Pepsi.wut@gmail.com 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
นางจารุวรรณ  โพธิกุฏสัย 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

081-3866502  Fax: 053-221413 

Kik-9@windowslive.com 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
นายเกรียงศักดิ์  กิติสัก 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

087-1887149,053-276100 

kittisaktop@hotmail.com 
 



- ๑๐ - 

ที ่ โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ ผู้รบัผดิชอบ/ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท/์อีเมล ์
10 หมู่บ้านเชิงนิเวศ ECO Village (ต่อ) 

(งบประมาณ 20,000,000 บาท) 
สํานักงานประชาสัมพันธ์ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

นางราตรี จักร์แก้ว

ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

053-112740

Pr.chiangmai01@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายวรสิทธิ์  อุดมพาณิชย์ 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
 

089-8357699 

Worrasit.666@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดลําปาง 

นางอําภา  ศรีโพธิ์ 
พนักงานธุรการ ส.3 

นางสาวกมลรัตน์  เพ็ชรแสนงาม 
นักประชาสัมพันธ์ 

083-5827983

Ampa_pa@hotmail.com 

081-6037925 

Kamonyamyam05@gmail.com 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดลําพูน 

นายศักดิ์สิทธิ์  กิตินันทน์ 
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 

086-9193151

Saksit9999@gmail.com 

 

  


