
(สําเนา) 

คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่  118/2557 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 

ด้วย กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความเห็นชอบในการประกวดเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ตลอดจนสร้างกระแสความสนใจในการ
พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้บรรลุ
เป้าหมายของกรมพัฒนาท่ีดิน  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน ขึ้น จํานวน ๒ คณะ  ดังน้ี 

 1.  คณะกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน มีองค์ประกอบและ
หน้าที่  ดังน้ี 

 1.1  องค์ประกอบ 
1)  นางกุลรศัมิ์  อนันต์พงษ์สุข   ที่ปรึกษา 
2)  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล   ประธานกรรมการ 
3)   นางนุชสุพร  กฤษฎาธาร กรรมการ 
4)  นางกุลวดี  สุทธาวาส   กรรมการ 
5)  นายพบชาย  สวัสดี   กรรมการ 
6)  นางกิตติมา  ศิวอาทิตย์กุล กรรมการ 
7)  นางนิยมพร  ภารัตนวงศ์  กรรมการ 
8)  นายสุทธิศกัด์ิ  ช่ืนพิชัย   กรรมการ 
9)  นายสุนทร  รัชฎาวงษ์   กรรมการ 
10)  นางจุฬาลักษณ ์ สุทธิรอด กรรมการ 
11)  นายประยุทธ  วิไลวรรณ   กรรมการ  
12)  นายสุรชัย  สุวรรณชาติ   กรรมการ  
13)  นางสาวสยาม  ไชยทิพย์    กรรมการ 
14)  นายจิราวุฒิ  เวียงวงษ์งาม   กรรมการ 
15)  นางพรพนา  โพธินาม   กรรมการ 
16)  นางสาวนงปวีณ์  บุตรามรา  กรรมการ 
17)  นางขนิษฐศร ี ฮุ่นตระกูล   กรรมการ  
18)  นางจิรารัตน์  สําอางศรี   กรรมการ 
19)  นายจักรกฤษณ์  มิใย   กรรมการ 
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20)  นายวุฒิชัย  จันทรสมบัติ   กรรมการ 
21)  นางสาวกรวรรณ  อาจเลิศ  กรรมการ 
22)  นายปรเมศร ์ ชะดี   กรรมการ 
23)  นางวราพร  เจิมไทย   กรรมการ 
24)  นางสาวสิริบังอร  เธียรชาติอนันต์  กรรมการ 
25)  นายศุภากร  รอดเรืองศักด์ิ  กรรมการ 
26)  นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
27)  นางสาวอริศรา  พ่ึงพา   กรรมการและผู้ช่วย 
        เลขานุการ 
28)  นางสาวปิยะดา  มีสมิง   กรรมการและผู้ช่วย 
        เลขานุการ 

 1.2  หน้าที่ 
 1)  มีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดําเนินการคัดเลือกเว็บไซต์ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 2)  ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ส่วนกลาง จํานวน ๑3 เว็บไซต์ เพ่ือคัดเลือก 
รับรางวัล ๓ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล 

3)  ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและศูนย์ศึกษาฯ 
จํานวน ๑๖ เว็บไซต์ เพ่ือคัดเลือกรับรางวัล ๓ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล 

4)  ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ 
(สถานีพัฒนาที่ดิน) จํานวน 1๒ เว็บไซต์  พร้อมทั้งตัดสินเพ่ือรับรางวัล ๕ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล รางวัลชมเชย ๒ รางวัล 

5)  ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดหาโล่และ 
ของรางวัลรวมทั้งดําเนินงานด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนอํานวยความสะดวกและประสาน
การปฏิบัติงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

2.  คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาค  มีองค์ประกอบและ
หน้าที่  ดังน้ี 

๒.๑  องค์ประกอบ 
คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ 
1)  นายสุรชัย  สุวรรณชาติ  ประธานอนุกรรมการ 
2)  นางสาวขวัญหทัย  ป้ันศรี  อนุกรรมการ 
3)  นางสาววนิศรา  ม่วงศรี  อนุกรรมการ 
4)  นางสาวฤทัย  พริกมาก  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5)  นายหฏพงศ์ ถาวรวงศ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๒ 
 1)  นางสาวนงปวีณ์  บุตรามรา  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสาววลัญดรรชน์  เอ่ียมวรการ อนุกรรมการ 
 3)  นางสุวรรณภารัตน์  มาลัย  อนุกรรมการ 
 4)  นางสาวทศันา ฐานุตตมวงศ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นายมนตรี  ภูมิไสล   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓ 
 1)  นางนิยมพร  ภารัตนวงศ์  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นายจักรพันธ์  เภาสระคู  อนุกรรมการ 
 3)  นายมนตรี  ฟ่ันเพ็ง   อนุกรรมการ  
 4)  นางสาวมณฑาทิพย์  สงวนรักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นางสาววิมลภัทร์  ภูมิค้า  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๔ 
 1)  นางสาวสยาม  ไชยทิพย์  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสาววัชรี  แซ่ต้ัง   อนุกรรมการ 
 3)  นางสาวสุวรรณภา  บุญจงรักษ์ อนุกรรมการ 
 4)  นางสาววรรณา  สุวรรณวิจิตร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นางสาวกนกวรรณ  หาญสุขใจเจริญ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ 
 1)  นางพรพนา  โพธินาม  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสาวศิวพร  ศีลเตโช  อนุกรรมการ 
 3)  นายฤทธิรงค์  หลอดกระโทก  อนุกรรมการ 
 4)  นางสาวสุปราณี  ศรีทําบุญ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นางสาววลัยพร  ธรรมบํารุง  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๖ 
 1)  นายสุทธิศักด์ิ  ช่ืนพิชัย  ประธานอนุกรรมการ 

2)  นางสาวทิวา  ปาตีคํา   อนุกรรมการ 
3)  นายชัยเดช  จันทรศิริรัตน์  อนุกรรมการ 
4)  นางสาวฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5)  นางสาวกัณฐิกา  พิลึก  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๗ 
 1)  นางนุชสุพร  กฤษฎาธาร  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสาวเกษร  จําปา   อนุกรรมการ 
 3)  นายธนา  สมบัติทัฬห  อนุกรรมการ 
 4)  นางสุนีย์รัตน์  โลหะโชติ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นางสาวบุษกล มหาวงค์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๘ 
  1)  นายสุนทร  รัชฎาวงษ์  ประธานอนุกรรมการ 

2)  นายสุชาติ  ยอดกุศล   อนุกรรมการ 
3)  นางรุจินันท์  พุทธา   อนุกรรมการ 
4)  นางสาวนิรมล  เกษณา  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5)  นางอุบลรัตน์  พูลพุฒ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๙ 
 1)  นายประยุทธ  วิไลวรรณ  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสาวกรรณิการ์  หอมยามเย็น อนุกรรมการ 

  3)  นายดานิเอล  มลูอย   อนุกรรมการ 
  4)  นางมาลัยรัช  น้อยแสง  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  5)  นางวราภัสร์  คงมณี   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๐ 
 1)  นางกุลวดี  สุทธาวาส  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นายประชา  ตามสมัคร  อนุกรรมการ 
 3)  นายถวิล  หน่อคํา   อนุกรรมการ 
 4)  นายอุกฤษฎ์  ศิริปโชติ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
    5)  นายดาวยศ  นิลนนท์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑ 
  1)  นายพบชาย  สวัสดี   ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นายณัฐวุฒิ  จุลสงค์   อนุกรรมการ 
 3)  นายประดิษฐ์  วรยศกุลไชย  อนุกรรมการ 
 4)  นายสุรเชษฐ  เรืองศรี  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นายพีรพงษ์  พรหมทอง  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๒ 
 1)  นางจิรารัตน์  สําอางศรี  ประธานอนุกรรมการ 
    2)  นายพรพรหม  พรหมเดชะ  อนุกรรมการ    
    3)  นายวิโรจน์  ป่ินพรม   อนุกรรมการ 
    4)  นางสาวธษพร  สังข์อ้น  อนุกรรมการและเลขานุการ 
    5)  นายธานินทร์  ต้ังใจ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๒  หน้าที่ 
 มีหน้าที่ตรวจให้คะแนนเว็บไซต์ของสถานีพัฒนาที่ดิน (หน่วยงานภายในสังกัด) 

จํานวน 77 เว็บไซต์ พร้อมทั้งให้คะแนนเว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินทุกเว็บไซต์ 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่     5    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 

(ลงนาม)                อภิชาต  จงสกุล 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(นายอภิชาต  จงสกุล) 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

สําเนาถูกต้อง 

วาศินี  สพันธุพงศ์ 

(นางวาศินี  สพันธุพงศ์) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


