
(สําเนา) 

คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่  86/2559 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความเห็นชอบในการประกวดเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ตลอดจนสร้างกระแสความสนใจในการพัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 
รวมท้ังเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้บรรลุเป้าหมายของ            
กรมพัฒนาที่ดิน  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ขึ้น 
จํานวน ๒ คณะ  ดังน้ี 

 1.  คณะกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน มีองค์ประกอบและ
หน้าที่  ดังน้ี 

 1.1  องค์ประกอบ 
1)  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ที่ปรึกษา 
2)  นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ประธานกรรมการ 
3)   นายสุนทร  รัชฎาวงษ์ กรรมการ 
4)  นางกุลวดี  สุทธาวาส กรรมการ 
5)  นางอุษา  ศรีใส กรรมการ 
6)   นายพบชาย  สวัสดี กรรมการ 
7)   นายอาทิตย์  ศุขเกษม กรรมการ 
8)  นายสุทธิศกัด์ิ  ช่ืนพิชัย กรรมการ 
9)  นางขนิษฐศรี  ฮุ่นตระกูล กรรมการ 
10)  นายสุรชัย  สุวรรณชาติ กรรมการ 
11)  นายจิราวุฒิ  เวียงวงษ์งาม กรรมการ  
12)  นางสาววลัญดรรชน์  เอ่ียมวรการ กรรมการ  
13)  นางพรพนา  โพธินาม กรรมการ 
14)  นายเกรียงไกร  อ่ิมสมโภช กรรมการ 
15)  นายจักรพันธ์  เภาสระคู กรรมการ 
16)  นางสาวเกษร  จําปา กรรมการ 
17)  นายมณฑล  สุริยาประสิทธ์ิ กรรมการ  
18)  นายจักรกฤษณ์  มิใย กรรมการ  
19)  นางสาวกมลพร  บุญศิริ กรรมการ 
20)  นายวุฒิชัย  จันทรสมบัติ กรรมการ 
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21)  นางสาวภรภัทร  นพมาลัย กรรมการ 
22)  นางสาวสิริบังอร  เธียรชาติอนันต์ กรรมการ 
23)  นางวราพร  เจิมไทย กรรมการ 
24)  นางสาวกัญชร  บุญญวัฒนา กรรมการ 
25)  นายฉันทภัค  มาคะสมิต กรรมการ 
26)  นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร กรรมการและเลขานุการ 
27)  นางสาวอริศรา  พ่ึงพา กรรมการและผู้ช่วย 
   เลขานุการ 
28)  นางสาวปิยะดา  มีสมิง กรรมการและผู้ช่วย 
   เลขานุการ 

 1.2  หน้าที่ 
 1)  พิจารณาโครงการ กําหนดแนวทาง และวิธีการดําเนินงานตามข้ันตอน 
ของการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน ประจําปี 2559 

2)  กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด               
กรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนด 

3)  ตัดสินการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาท่ีดินตามหลักเกณฑ์            
ที่กําหนด 

4)  ประกาศผลหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งจัดเตรียมโล่หรือของรางวัล
สําหรับการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน 

5)  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานส่วนภูมิภาค  มีองค์ประกอบและ
หน้าที่  ดังน้ี 

๒.๑  องค์ประกอบ 
คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ 
1)  นายสุรชัย  สุวรรณชาติ  ประธานอนุกรรมการ 
2)  นางสาวขวัญหทัย  ป้ันศรี  อนุกรรมการ 
3)  นางสาววนิศรา  ม่วงศรี  อนุกรรมการ 
4)  นางสาวฐนชนก  คําขจร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5)  นายหฏพงศ์  ถาวรวงศ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ 
 1)  นางสาววลัญดรรชน์  เอ่ียมวรการ ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสุวรรณภารัตน์  มาลัย  อนุกรรมการ 
 3)  นายนินนาท  พัฒนวงศ์สุนทร  อนุกรรมการ 
 4)  นางสาวอภิวรรณ  จุลนิมิ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นายมนตรี  ภูมิไสล   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 
 1)  นายจักรพันธ์  เภาสระคู  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสาวสยาม  ไชยทิพย์  อนุกรรมการ 
 3)  นางสาวมณฑาทิพย์  สงวนรักษ์ อนุกรรมการ  
 4)  นางพิชชานันท์  รักษาทรัพย์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นางสุลาวรรณ  มั่งสูงเนิน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ 
 1)  นายเกรียงไกร  อ่ิมสมโภช  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสาวสุวรรณภา  บุญจงรักษ์ อนุกรรมการ 
 3)  นางสาววรรณา  สุวรรณวิจิตร  อนุกรรมการ 
 4)  นางสาวกนกวรรณ  หาญสุขใจเจริญ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นายโยธิน  กันทะวงค์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ 
 1)  นางพรพนา  โพธินาม  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสาวฤดี  โคตรชารี  อนุกรรมการ 
 3)  นายฤทธิรงค์  หลอดกระโทก  อนุกรรมการ 
 4)  นางสาวสุปราณี  ศรีทําบุญ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นายธิเบต  คงนาวัง   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ 
 1)  นายสุทธิศักด์ิ  ช่ืนพิชัย  ประธานอนุกรรมการ 

2)  นางสาวทิวา  ปาตีคํา   อนุกรรมการ 
3)  นายชัยเดช  จันทรศิริรัตน์  อนุกรรมการ 
4)  นางสาวจันทนา  สงวนสิทธ์ิ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5)  นางสาวกัณฐิกา  พิลึก  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ 
 1)  นางสาวเกษร  จําปา   ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางสาวมยุรี  ปละอุด  อนุกรรมการ 
 3)  นางวันรัก  ปรางค์วัฒนากุล  อนุกรรมการ 
 4)  นางสาวมลวิกา  ผู้แสงทอง  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นางบุษกล  ราชนาจันทร์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ 
  1)  นายสุนทร  รัชฎาวงษ์  ประธานอนุกรรมการ 

2)  นายเมธิน  ศิริวงศ์   อนุกรรมการ 
3)  นางชุติมา  จันทร์เจริญ  อนุกรรมการ 
4)  นางสาวกชกร  กานตารัมภ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5)  นางสาวนิรมล  เกษณา  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ 
 1)  นายอาทิตย์  ศุขเกษม  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นายดานิเอล  มลูอย   อนุกรรมการ 

  3)  นางสาวชนิษฎา  พันธ์ุเมือง  อนุกรรมการ 
  4)  นางมาลัยรัช  น้อยแสง  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  5)  นางวราภัสร์  คงมณี   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ 
 1)  นางกุลวดี  สุทธาวาส  ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นางรุจิสา  บุญประสิทธ์ิพร  อนุกรรมการ 
 3)  นายดาวยศ  นิลนนท์  อนุกรรมการ 
 4)  นายอุกฤษฎ์  ศิริปโชติ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
    5)  นางสาวศิริพร  บุญเพ็ญ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกวดเว็บไซต์  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ 
  1)  นายพบชาย  สวัสดี   ประธานอนุกรรมการ 
 2)  นายณัฐวุฒิ  จุลสงค์   อนุกรรมการ 
 3)  นายประดิษฐ์  วรยศกุลไชย  อนุกรรมการ 
 4)  นายพีรพงษ์  พรหมทอง  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 5)  นายวรากร  ชูขจร   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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