
แผนปฏิบัติการประกวดเว็บไซตห์น่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕7 

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

เริ่มต้น/สิน้สดุ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕7 

หมายเหต ุ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. ประชุมคณะกรรการและอนุกรรมการเพื่อกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การ
ประกวด 

20 ก.พ. 
  

                

 
    

๒. หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดําเนินการปรับปรงุเวบ็ไซต์ 
 

21 ก.พ. – 31 มี.ค.      

เว็บไซต์ระดับ สพด. 
รอบคดัเลอืก 
๓. คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาค ตรวจเว็บไซต์ สพด. 

(หน่วยงานภายในสังกดั) จํานวน ๗7 เว็บไซต์ พร้อมทั้งให้คะแนนเว็บไซต์ 
สพด. ทกุเว็บไซต์ 

 
 

1 เม.ย. - 18 เม.ย. 
 

 

     
ผู้ตรวจและให้คะแนน 
คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์
หน่วยงานส่วนภูมิภาค (สพข. 1-12) 

๔. ศสท. รับเอกสารรายงานผลคะแนนของ เว็บไซต์ สพด. ทุกเว็บไซต์ จัดลําดับ
เว็บไซต์ สพด. ที่ได้คะแนนสูงสุด ของแต่ละ สพข. เพื่อตรวจรอบตัดสิน 

21 เม.ย. – 22 เม.ย. 
 

    ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (ศสท.) 

รอบตดัสนิ 
๕. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ สพด. รอบตัดสิน  

(จํานวน 12 เว็บไซต์) 

 
23 เม.ย. – 9 พ.ค. 

    ผู้ตรวจและให้คะแนน 
คณะกรรมการประกวดเว็บไซต์
หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
(กรรมการจากส่วนกลาง) 

เว็บไซต์ระดับ สํานกั/กอง สว่นกลาง 
๖. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจและให้คะแนนเว็บไซต์ กอง/สํานักฯ ส่วนกลาง 

ได้แก่ สวจ. , สสผ. , สวด. , สสว., สวพ. , สลก. , กกจ. , กค. , กนผ., กผง. , 
กทช., กพร. , กลุ่มตรวจสอบภายใน (จํานวน ๑3 เว็บไซต์)  

 
๑ พ.ค. – 9 พ.ค. 

    ผู้ตรวจและให้คะแนน 
ประธานคณะอนุกรรมการประกวด
เว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

เว็บไซต์ระดับ สพข.1-12 และศนูยศ์กึษาฯ 
๗. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจและให้คะแนนเว็บไซต์ สพข.๑-๑๒, ศูนย์ศึกษาฯ 

เขาหินซ้อน. , ศูนย์ศึกษาฯ พิกลุทอง , ศูนย์ปฏิบัติการฯ โครงการหลวง  และ 
ศูนย์ศึกษาฯ เขาชะงุ้ม (จํานวน ๑๖ เว็บไซต์) 

 
๑ พ.ค. – 9 พ.ค. 

 
 

   ผู้ตรวจและให้คะแนน 
คณะกรรมการประกวดเว็บไซต์
หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
(กรรมการจากส่วนกลาง) 

๘. ศสท. รับเอกสารรายงานผลคะแนนสรุปหน่วยงานได้รับรางวัล 
ทั้งส่วนกลาง  สพข.  ศูนย์ศึกษาฯ และ สพด. 

12 พ.ค. – 14 พ.ค. 
 

    ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (ศสท.) 

๙. ศสท. ดําเนินการจัดทําโล่รางวัล ๑5 พ.ค. – ๒๒ พ.ค. 
 

    ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (ศสท.) 

๑๐. ประกาศผลและมอบรางวัล ๒๓ พ.ค.      



 
การมอบหมายตรวจเว็บไซต ์

 
 
 
 

ชุดที่ 1 : รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจเว็บไซต์  สพข. ๑-๑๒ และศูนย์ศึกษาฯ 
๑) นางกิตติมา    ศิวอาทิตย์กุล       สวจ. 
๒) นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด กนผ. 
๓) นายจิราวุฒิ       เวียงวงษ์งาม       สวด. 
๔) นางขนิษฐศรี   ฮุ่นตระกูล สสว. 
๕) นายจักรกฤษณ์     มิใย          สวพ. 
๖) นายวุฒิชัย   จันทรสมบัติ กทช. 
๗) นางสาวกรวรรณ  อาจเลิศ           สสผ. 
๘) นายปรเมศร์     ชะดี             กผง. 
๙) นางวราพร   เจิมไทย              กค. 
๑๐) นางสาวสิริบังอร  เธียรชาติอนันต์   สลก. 
๑๑) นายศุภากร   รอดเรืองศักดิ์ กกจ. 
 

 
    - ตรวจเว็บไซต์หน่วยงานระดับ  สพข. ๑-๑๒ และ ศนูย์ศึกษาฯ   จาํนวน ๑๖ เว็บไซต์   
(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. -  9 พ.ค. ๕7)  
    - ขอให้กรรมการทุกท่านสง่ผลคะแนนมาให้ ศสท. วันที ่๑2-14 พ.ค. ๕7 เพื่อสรุปผล
การคัดเลือก 
     
 
 
 
 
 
 
 

 ชุดที่ 2 : รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจเว็บไซต์ หน่วยงานส่วนกลาง 
๑) นายสุรชัย    สวุรรณชาติ สพข. ๑ 
๒) นางสาวนงปวีณ์   บุตรามรา         สพข. ๒ 
๓) นางนิยมพร   ภารัตนวงศ์ สพข. ๓  
๔) นางสาวสยาม    ไชยทิพย์ สพข. ๔ 
๕) นางพรพนา  โพธินาม สพข. ๕ 
๖) นายสุทธิศักดิ์  ชื่นพิชัย สพข. ๖ 
๗) นางนุชสุพร    กฤษฎาธาร สพข. ๗ 
๘) นายสุนทร   รชัฎาวงษ์ สพข. ๘ 
๙) นายประยุทธ    วิไลวรรณ            สพข. 9 
๑๐) นางกุลวดี  สุทธาวาส  สพข. ๑๐ 
๑๑) นายพบชาย  สวัสดี สพข. ๑๑ 
๑๒) นางจิรารัตน์  สําอางศรี สพข. ๑๒ 

 
     - ตรวจเว็บไซต์หน่วยงานระดับ กอง / สํานักฯ ส่วนกลาง จํานวน ๑3 เว็บไซต์  
(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. -  9 พ.ค. ๕7) 
    - ขอให้กรรมการทุกท่านสง่ผลคะแนนมาให้ ศสท. วันที ่๑2-14 พ.ค. ๕7 เพื่อ
สรุปผลการคัดเลือก 
 
 



 
 

ชุดที่ 3 : คณะอนุกรรมการฯ ตรวจเว็บไซต์  สพด.  (รอบคัดเลือก) 
๑) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๑   
๒) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๒  
๓) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๓ 
๔) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๔  
๕) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๕  
๖) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๖  
๗) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๗  
๘) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๘  
๙) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๙  
๑๐) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๑๐    
๑๑) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๑๑ 
๑๒) คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์ สพข. ๑๒ 

 
- คณะอนุกรรมการฯ ตรวจเว็บไซต์  สพด. ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์หน่วยงาน 

ในสังกัด (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. – 18 เม.ย. ๕7)   
- คณะอนุกรรมการฯ ส่งผลคะแนนมายัง ศสท. วันที่ 21 - 22 เม.ย. ๕7  เพื่อ

สรุปผลการคัดเลือก แจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเว็บไซต์ สพด. (รอบตัดสิน) ดําเนินการต่อไป 

ชุดที่ 4 : รายชื่อคณะกรรมการฯ ตรวจเว็บไซต์  สพด.  (รอบตัดสิน) 
๑) นางกิตติมา    ศิวอาทิตย์กุล        สวจ. 
๒) นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด กนผ. 
๓) นายจิราวุฒิ       เวียงวงษ์งาม       สวด. 
๔) นางขนิษฐศรี   ฮุ่นตระกูล  สสว. 
๕) นายจักรกฤษณ์     มิใย          สวพ. 
๖) นายวุฒิชัย   จันทรสมบัติ  กทช. 
๗) นางสาวกรวรรณ  อาจเลิศ           สสผ. 
๘) นายปรเมศร์     ชะดี             กผง. 
๙) นางวราพร   เจิมไทย              กค. 
๑๐) นางสาวสิริบังอร  เธียรชาติอนันต์    สลก. 
๑๑) นายศุภากร   รอดเรืองศักดิ์ กกจ. 

 
     - ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ สพด.  ที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 12 เว็บไซต์   
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. - 9 พ.ค. ๕7)  
    - ขอให้กรรมการทุกท่านส่งผลคะแนนมาให้ ศสท. วันที่ ๑2-14 พ.ค. ๕7 เพื่อ
สรุปผลการคัดเลือก 
 
 
 

  

 
 

 


