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โครงการประกวดเว็บไซต์หนว่ยงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕7 
 

 
๑. หลกัการและเหตผุล 
 การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลักในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่  โดยการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานภาครัฐและยกระดับการให้บริการ
ประชาชนเป็นหลัก เว็บไซต์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญในการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   ทําให้
ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการท่ีทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ข้างต้น  กรมฯ จึงให้ทุกหน่วยงานจัดทําเว็บไซต์ขึ้น เพ่ือให้บริการข้อมูลด้านวิชาการ (MIS)   และข้อมูล
ทางด้านแผนที่ (GIS) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของหน่วยงานสู่ประชาชนทั่วไป   
 ในการน้ี ศูนย์สารสนเทศ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผิดชอบในการดูแลและจัดการเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมฯ ทั้งหมด จึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวด
เว็บไซต์จากทุกหน่วยงานภายในกรมฯ ขึ้น  เป็นครั้งที่ 9 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนสร้างกระแส
ความสนใจในการจัดทําเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานภายในกรมฯ  ให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ให้บรรลุเป้าหมายของกรมฯ  
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือการเร่งรัดให้หน่วยงานภายใน กรมฯ ได้ปรับปรุง พัฒนา เว็บไซต์ของตนเองให้มีข้อมูลที่
ถูกต้องเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

๒.๒ ส่งเสริมใหห้น่วยงานภายใน กรมฯ ได้มีผลงานด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้าชม 

๒.๓ เพ่ือเป็นการดําเนินการตามแนวทางระบบ  e-Government  ซึ่งองค์กรต่าง ๆ จะต้องมี 
การพัฒนาให้มกีารใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 

 
๓. ผู้มีสทิธเิขา้ประกวด 

ทุกหน่วยงานภายใน กรมพัฒนาที่ดิน  ที่มีเว็บไซต์ 
 
๔. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
           5   เดือน    
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๕. คณะกรรมการและอนุกรรมการ  ประกอบด้วย 
 ๕.๑  คณะกรรมการประกวดเว็บไซตห์น่วยงานกรมพฒันาทีด่นิ  มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังน้ี 

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร                          ที่ปรึกษา 
นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล    ผอ. ศสท.                ประธาน 
ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง  จํานวน  11  คน     กรรมการ 
ประธานคณะอนุกรรมการสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12    กรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ    ลาภจิตร ศสท.                  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอริศรา    พ่ึงพา  ศสท.             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
1. มีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดําเนินการคัดเลือกเว็บไซต์ทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค 
2. ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ส่วนกลาง จํานวน 13 เว็บไซต์ เพ่ือคัดเลือกรับรางวัล 3 

รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล 
3. ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและศูนย์ศึกษาฯ จํานวน 

16 เว็บไซต์ เพ่ือคัดเลือกรับรางวัล 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรอง
ชนะเลิศ 2 รางวัล 

4. ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ (สถานีพัฒนา
ที่ดิน) จํานวน 12 เว็บไซต์ พร้อมทั้งตัดสินเพ่ือรับรางวัล 5 รางวัล คือ รางวัล
ชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลชมเชย 2 รางวัล 

5. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดหาโล่และของรางวัล
รวมทั้งดําเนินงานด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนอํานวยความสะดวก
และประสานการปฏิบัติงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 

๕.๒  คณะอนกุรรมการประกวดเว็บไซตห์น่วยงานส่วนภูมิภาค มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังน้ี   
คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 จํานวน 12 คณะ 

จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
- ประธาน      1  ท่าน 
- กรรมการ    2  ท่าน 
- กรรมการและเลขานุการ  1  ท่าน 
- กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1  ท่าน 

 

 หน้าที ่    
มีหน้าที่ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ของสถานีพัฒนาที่ดิน (หน่วยงานภายในสังกัด) จํานวน 

77 เว็บไซต์ พร้อมทั้งให้คะแนนเว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินทุกเว็บไซต์  
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    ๖. วิธกีารดําเนนิงาน 
๖.๑ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์การประกวด 
๖.๒ การตัดสินเว็บไซต์แบ่งเป็น 3 ระดับ 

6.2.1 ระดับสํานัก/กอง ในส่วนกลาง ประธานคณะอนุกรรมการฯ (ตามข้อ 5.2) ตรวจให้
คะแนนเว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน ๑3 เว็บไซต์ เพ่ือคัดเลือกรับรางวัล ๓ 
รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล   

6.2.2 ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและศูนย์ศึกษาฯ  คณะกรรมการประกวดเว็บไซต์ฯ 
(ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง) (ตามข้อ 5.1) ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์หน่วยงาน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และศูนย์ศึกษาฯ จํานวน ๑๖ เว็บไซต์ เพ่ือคัดเลือก
รับรางวัล ๓ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล   

6.2.3 ระดับสถานีพัฒนาที่ดิน   
รอบคัดเลือก 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาค ตรวจเว็บไซต์สถานี
พัฒนาที่ดิน (หน่วยงานภายในสังกัด) จํานวน 77 เว็บไซต์ พร้อมทั้งให้คะแนน
เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดิน ทุกเว็บไซต์ 
รอบตัดสิน 

คณะกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน (กรรมการจาก
ส่วนกลาง) ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดิน รอบตัดสิน (จํานวน 12 
เว็บไซต์) เพ่ือคัดเลือกรับรางวัล 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศ ๒ 
รางวัล  รางวัลชมเชย 2 รางวัล 

 
๗. การประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล 
 วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕7 
 
๘. ประเภทรางวัล  ประกอบด้วย  ๓  ส่วน คือ 

๘.๑ ระดับสํานัก/กอง ในส่วนกลาง  จํานวน ๓ รางวัล 
๘.๑.๑ รางวัลชนะเลิศ 
๘.๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๘.๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 

๘.๒ ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและศูนย์ศกึษาฯ จํานวน ๓ รางวัล 
๘.๒.๑ รางวัลชนะเลิศ 
๘.๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๘.๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
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๘.๓ ระดับสถานีพัฒนาที่ดิน จํานวน 5 รางวัล 
๘.๓.๑ รางวัลชนะเลิศ 
๘.๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๘.๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๘.๓.๔ รางวัลชมเชย 2 รางวัล 

             
๙. งบประมาณดาํเนินการ (งบกลางกรมฯ) 
 ค่าโล่รางวัล จํานวน 11 รางวัล รวมเป็นเงิน   40,๐๐๐    บาท 
 
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

๑๐.๑ หน่วยงานภายในกรมฯ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานของตนให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

๑๐.๒ กรมฯ สามารถดําเนินงานให้สอดคล้องตามแนวทางการดําเนินงาน ในลักษณะ รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ e-Government  และเป็นส่วนหน่ึงในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

๑๐.๓ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเรียกใช้ข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้อย่าง  
สะดวกและรวดเร็ว   

๑๐.๔ หน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 


