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คู่มือการปฏบิัติงาน 

กระบวนการบริหารการตรวจราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัริาชการระดบัหน่วยงาน  
(Internal Performance Agreement : IPA) เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 

1. วัตถุประสงค ์
  

1.1 เพ่ือให้กองแผนงานมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของกลุ่มงาน และเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการทํางานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้สําหรับการพัฒนาและ
เรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.3 เพ่ือใช้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ ได้รับรู้ เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานและ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพ่ือขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

1.4 เพ่ือให้การบริหารงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในระดับผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
หน่วยงาน และส่งเสริมการทํางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรให้สูงขึ้น 
 
2. ขอบเขต 
 

คู่มือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมต้ังแต่ขั้นตอนการจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินงานการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน (Internal Performance Agreement : IPA) ประจําปี
งบประมาณ โดยมีการตรวจติดตามผลการดําเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงกับ
พ้ืนที่เป้าหมายประจําปีงบประมาณที่ระบุไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินการ กําหนดรูปแบบและแนวทางการตรวจติดตาม เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจติดตามฯ 
รวมถึงรูปแบบในการสรุปรายงานผลการตรวจติดตามฯ ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ซึ่งจัดทําโดย กลุ่มพัฒนา
ระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน  
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3. คําจํากัดความ 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard of performance)  หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับ

หน่ึง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
กําหนดมาตรฐานหลายๆด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance agreement) เป็นระบบการประเมินที่มุ่งตรงสู่การ
บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือความสําเร็จขององค์กร มีการทําข้อตกลงล่วงหน้าถึงกิจกรรม ตัวช้ีวัดที่จะ
ประเมิน ตลอดจนเกณฑ์ผ่าน โดยผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินสามารถร่วมกันกําหนด  

การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA)
หมายถึง  ผลการดําเนินงานของสํานัก/กอง สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน โดยเป็นผลที่ได้จากการตรวจติดตามการตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานในระดับผลผลิต (output) ของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงกับพ้ืนที่เป้าหมายประจําปี
งบประมาณที่ระบุไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และการตรวจติดตามผลการดําเนินงานในระดับผลลัพธ์ 
(outcome) เป็นผลการดําเนินงานซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
ในรอบปีงบประมาณก่อนหน้า (กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) 

คณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธิ์
ของกรมพัฒนาที่ดิน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังและมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้
ดําเนินการกําหนดกรอบแนวทางการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน (IPA) การประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบ ติดตาม การประเมินผล
การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) กํากับ ดูแล และจัดระบบการบริหารงาน
ตรวจราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมอบหมายให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม  

คณะทํางานการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธ์ิ
ของกรมพัฒนาที่ดิน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังและมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานตรวจ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน ให้ดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ระดับผลผลิต (output) ระดับ
ผลลัพธ์ (outcome) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงจัดทํารายงานการ
ตรวจราชการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามรูปแบบที่กําหนด เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 

ผลผลิต (output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที หรือผลโดยตรงจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ 
ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง ผลที่ตามมาระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือเง่ือนไขที่เกิดจาก

ผลผลิต  หรือผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิต 
ผลสัมฤทธิ์ (results) หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากการทํางานได้ผลผลิต (outputs) ตาม

เป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์ความรู้ที่กําหนด
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ 
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4. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
  

รายนาม/คณะ หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ  ประธานคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 

คณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานเชิงผลสมัฤทธ์ิของ 
กรมพัฒนาที่ดิน (ภาคผนวก 1) 

1. กําหนดกรอบแนวทางการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงแนวทางการ
จัดทํารายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ และการกําหนดแบบ
สัมภาษณ์เกษตรกรเพ่ือใช้ในการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลผลิต (output) และ
ระดับผลลัพธ์ (outcome) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
2. ตรวจสอบ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนงาน โครงการ โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ  ใ ห้ เ ป็นไปตามระบบและกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ ดิน 
กําหนด 
3. ติดตาม กํากับ ดูแล และจัดระบบการบริหารงานตรวจ
ราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กําหนด 
4. จัดการประชุมหรือเชิญผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมสนับสนุน
ข้อมูล หรือ ช้ีแจงข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องตามความจําเป็น 
5. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 

คณะทํางานการบริหารงานตรวจราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน เชิงผลสมัฤทธ์ิของ 
กรมพัฒนาที่ดิน (ภาคผนวก 2) 
 
 
 
 
 

1. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับกรอบตัวช้ีวัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กฎหมาย และ 
ระเบียบต่างๆ ตามระบบและกรอบแนวทางที่คณะกรรมการ
บริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดินกําหนด 
2. ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน (IPA) ระดับผลผลิต (output) 
3. ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน (IPA) ระดับผลลัพธ์ (outcome) และการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
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รายนาม/คณะ หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
4. จัดทํารายงานการตรวจราชการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตามรูปแบบที่กําหนด เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานตรวจ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิง
ผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธ์ิ
ของกรมพัฒนาที่ดิน และกรมฯ มอบหมาย 

กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน  
กองแผนงาน 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนา
ที่ดิน ทําหน้าที่ดําเนินงาน ประสานงาน วิเคราะห์และจัดทํา
ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
5. Work Flow กระบวนการ 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม/ 
เอกสารอ้างอิง 

1  
 

 

วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมย่อย เพ่ือใช้ในการ
กําหนดเป้าหมาย พ้ืนท่ี
ดําเนินการ ตัวชี้วัดในระดับ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์  
พร้อมท้ังกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเหมาะสม 

กลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน 

ต.ค.-ธ.ค. ข้อมูลแผนงาน โครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 

2  จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ และการ
ประเมินผลโครงการ  
ให้กับเศรษฐกรส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

กลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน 

ธ.ค. เอกสารประกอบการอบรมด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

3  
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบท่ีใช้สําหรับ
การจัดทําแนวทางการ
ดําเนินงานในการตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงาน
ระดับหน่วยงาน 

กลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน 

ม.ค.-ก.พ. - แนวทางการดําเนินงานตรวจ
ติดตามฯ ของปีก่อนหน้า 
- ผลการตรวจติดตามฯ ในปี
ก่อนหน้าในประเด็นปัญหา  
และข้อเสนอแนะท่ีได้จาก 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
  

 ศึกษา วเิคราะห์
กิจกรรมตามแผนงาน 

โครงการ

 จัดทํากรอบแนวทาง      
การดาํเนินงาน 

จัดอบรมพัฒนาความรู้
ให้กบัเครือข่าย

เศรษฐกร
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม/ 
เอกสารอ้างอิง 

4  กําหนดขอบเขตการ
ดําเนินงาน พ้ืนท่ี เป้าหมาย  
และกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
พ้ืนท่ี (สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 1-12) 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน 

ม.ค.-ก.พ. - แบบฟอร์มรายงานพื้นท่ี
ดําเนินการ 
 

5  จัดทํา (ร่าง) แนวทางการ
ดําเนินงาน รูปแบบการ
ตรวจติดตามฯ   
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน 

ก.พ.–มี.ค. - เอกสาร (ร่าง) แนวทางการ
บริหารงานตรวจราชการฯ 

6  เสนอ (ร่าง) แนวทางการ
ตรวจติดตามฯ เพ่ือให้
คณะทํางานการบริหารงาน
ตรวจราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานเชิงผลสัมฤทธ์ิ
ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
พิจารณาความถกูต้องและ
เหมาะสม 

คณะทํางานการ
บริหารงานตรวจ
ราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับ
หน่วยงานเชิง
ผลสัมฤทธ์ิของ
กรมพัฒนาท่ีดิน 

มี.ค. - เอกสาร (ร่าง) แนวทางการ
บริหารงานตรวจราชการฯ 

7  จัดทําเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ตรวจติดตาม รูปแบบการ
จัดทํารูปเล่มรายงาน ให้แก่
คณะทํางานฯ 

- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐกิจท่ีดิน 
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
- กลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน 

มี.ค.–เม.ย. - แบบสัมภาษณก์ารตรวจ
ติดตามฯ ระดับผลผลิต 
(output) และผลลัพธ์ 
(outcome) 
- รูปแบบการเขียนรายงานและ
การจัดทํารูปเล่มรายงาน 
(template) 

8  ปรับปรุงคู่มือแนวทางการ
ตรวจติดตามฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะ 
ทํางานฯ และดําเนินการ
เผยแพร่คู่มือแนวทางการ
ตรวจติดตามให้แก่สํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 1-12 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 
เศรษฐกร และเจา้หน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานตรวจติดตามฯ 

 

กลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน 

เม.ย. - เอกสารแนวทางการ
บริหารงานตรวจราชการฯ 

   

กําหนดเปา้หมายและ   
พื้นท่ีดําเนินการ 

กําหนดรูปแบบ       
และแนวทางการ  
ตรวจติดตาม

จัดทําเครื่องมือ  

และรูปแบบการจดัทํา

ปรับปรงุแนวทาง       
การตรวจติดตามฯ 

พิจารณาร่าง 

แนวทางการ 

No 

Yes 
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา แบบฟอร์ม/ 
เอกสารอ้างอิง 

9  
 
 
 
 
 

ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ผล
จากการตรวจติดตาม 
พร้อมท้ังจัดทํารายงาน
สรุปผลตามรูปแบบการ
เขียนรายงานและการ
จัดทํารูปเล่มรายงาน  

สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 1-12 

เม.ย.–ส.ค. - ข้อมูลผลการตรวจติดตามของ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 

10  ติดตามการดําเนินงานของ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
1-12 พร้อมท้ังให้ข้อมูล 
คําแนะนํา แก้ไขปัญหา 
และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตรวจราชการฯ 

กลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน 

พ.ค.–ก.ย. - รายงานผลการตรวจติดตามฯ 
ของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
1-12 

11  ติดตาม รวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน
การตรวจติดตามของ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
1-12เพ่ือจัดทําสรุปรายงาน
ผลการตรวจติดตามฯ  
ในภาพรวมกรมฯ เสนอ
ผู้บริหารและเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มพัฒนาระบบ
มาตรฐานงาน 

ต.ค.–ธ.ค. - รายงานบทสรุปสําหรับ
ผู้บริหารฯ ในระดับผลผลิต 
(output) และผลลัพธ์ 
(outcome) 
- บทสรุปภาพรวมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

6.1 ศึกษาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Internal Performance Agreement: IPA) ของกรม
พัฒนาที่ดิน ถึงความสอดคล้องของการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดิน และวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย ประจําปีงบประมาณของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดทํากรอบนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการ
ทํางานร่วมกันของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือใช้ในการกําหนดเป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินการ ตัวช้ีวัด
ระดับผลผลิต (output) ระดับผลลัพธ์ (outcome) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมสําคัญของกรมพัฒนา
ที่ดิน พร้อมทั้งกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 

6.2 ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการประเมินผลโครงการ ให้
กับเศรษฐกรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เศรษฐกรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของ
กรมพัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ระหว่างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําให้ การทํางานมีประสิทธิภาพและมีหลักปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ติดตามและรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือสรุปผล     
การดาํเนินงาน 

 

 
นําเสนอผู้บรหิาร
และหน่วยงานท่ี 

เก็บรวบรวมข้อมลู 
วิเคราะห์ และสรปุผล
การตรวจติดตามฯ
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6.3 กําหนดกรอบที่ใช้สําหรับการจัดทําแนวทางการดําเนินงานในการตรวจติดตามผลการดําเนินงานระดับ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์คํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน (IPA) และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ แนวทางการ
ตรวจติดตามผลการดําเนินงานฯ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง เช่ือมโยงกับการดําเนินงานของหน่วยงาน 

6.4 กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน แบ่งเป็น  
 6.4.1 การตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน (Internal 

Performance Agreement : IPA) ประจําปีงบประมาณ โดยมีการตรวจติดตามผลการดําเนินงานในระดับ
ผลผลิต (output) ของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตรงกับพ้ืนที่เป้าหมายประจําปีงบประมาณที่ระบุไว้ในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการฯ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของกรมฯ ประจําปีงบประมาณ 
ปัจจุบัน การตรวจติดตามผลการดําเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากการดําเนินงานของกรมฯ ประจําปีงบประมาณก่อนหน้า และการประเมินผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมสําคัญของกรมฯ
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมของกรมฯ  

 6.4.2 พ้ืนที่ในการตรวจติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA)   
จะดําเนินการในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ศึกษาฯ       
ทั้ง 5 ศูนย์ศึกษา คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข้าหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวงภาคเหนือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ และศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง 
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานส่วนกลางภายใต้กิจกรรมตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (IPA) 
ประจําปีงบประมาณ  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตรวจติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณปัจจุบัน สําหรับใช้
ในการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลผลิต (output) และ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณก่อนหน้า สําหรับใช้ในการตรวจ
ติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลลัพธ์ (outcome) ประกอบด้วย เกษตรกร 
หมอดินอาสา หมอดินน้อย เจ้าหน้าที่ นักวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกกรมฯ และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ ประกอบด้วย เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะได้จากจํานวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องใน
การดําเนินโครงการ โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 จะส่งประชากร (N) มายังกองแผนงาน จากน้ันกอง
แผนงานจะใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) และกําหนดจํานวนตัวอย่างจากตารางสุ่มตามสูตรของ Taro Yamane ทําให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวมแต่ละหน่วยงาน (ขนาดตัวอย่างขั้นตํ่าที่ถือเป็นตัวแทนของประชากรที่ดี) และใช้วิธีการหา
จํานวนตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมด้วยการคํานวณค่าถ่วงนํ้าหนักสําหรับการเลือกหน่วยตัวอย่าง 
(sampling weight computation)  

6.5 จัดทํา (ร่าง) แนวทางการดําเนินงานและรูปแบบการตรวจติดตาม ซึ่งประกอบด้วย หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ข้อมูลรายละเอียดโครงการและกิจกรรมสําหรับการตรวจติดตามการดําเนินงานในระดับผลผลิต 
(output) ระดับผลลัพธ์ (outcome) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ขอบเขตการดําเนินงาน และตัวช้ีวัดสําหรับ
การตรวจติดตามฯ 
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6.6 เสนอ (ร่าง) แนวทางการตรวจติดตามฯ เพ่ือให้คณะทํางานการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของ
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดสําหรับการตรวจติดตามฯ และจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การในเก็บข้อมูล 

6.7 จัดทํารูปแบบการเขียนรายงาน (template) และจัดทํารูปเล่มรายงาน ให้แก่คณะทํางานฯ และจัดทํา 
(ร่าง) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจติดตาม ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์สําหรับการตรวจติดตามในระดับผลผลิต 
(output) ระดับผลลัพธ์ (outcome) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยดําเนินการจัดทํา (ร่าง) เครื่องมือสําหรับ
การตรวจติดตามฯ โดยประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน ในการจัดทํา(ร่าง) เครื่องมือสําหรับการตรวจ
ติดตามฯ จากนั้นจึงส่ง (ร่าง) เครื่องมือสําหรับการตรวจติดตามฯ ไปยังคณะทํางานฯ ส่วนภูมิภาค เพ่ือพิจารณา
ความถูกต้อง เหมาะสม ของแบบสัมภาษณ์ฯ  

6.8 ปรับปรุงคู่มือแนวทางการตรวจติดตามฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯ และดําเนินการเผยแพร่
คู่มือแนวทางการตรวจติดตามฯ ทางระบบออนไลน์ (E-mail, Link, QR CODE) ให้แก่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
1-12 เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตรวจติดตามฯ  

6.9 ติดตามการดําเนินงานของ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1-12 พร้อมทั้งให้ข้อมูล คําแนะนํา แก้ไขปัญหา 
และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานตรวจราชการฯ โดยใช้ช่องทางการติดต่อทั้งทางหนังสือราชการ การ
ให้บริการที่กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน รวมถึงช่องทางติดต่อทางโทรศัพท์ Email LINE เป็นต้น 

6.10 ติดตาม รวบรวม รายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) 
ระดับผลผลิต (output) ระดับผลลัพธ์ (outcome) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 
จากน้ันจึงดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการตรวจติดตามฯ เพ่ือจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจติดตามฯ 
โดยสรุปเป็นภาพรวมกรมฯ และมีความครอบคลุมไปถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนําเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 
 7. เอกสารอ้างอิง 
 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2562. แนวทางการบริหารงานตรวจราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA) เชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน. 

ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส์
พับลิเคช่ันส์. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2557.  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
(Public Sector Management Quality Award. บริษัท วิช่ัน พริน้ท์ แอนด์ มีเดีย จํากัด. 
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8. แบบฟอร์มที่ใช ้
 

8.1 แบบฟอร์มรายงานพ้ืนที่ดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 
8.2 แบบสัมภาษณ์การตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) ระดับผลผลิต 

(output)  
8.3 แบบสัมภาษณ์การตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) ระดับผลลัพธ์ 

(outcome) 
8.4 แบบสัมภาษณ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 9. เอกสารบันทึก 
 

ฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล จัดเก็บโดยกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน แบ่งเป็น 
9.1 แนวทางการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal 

Performance Agreement: IPA) เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 2562 
9.2 รายงานบทสรุปสําหรับผู้บริหารการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ

หน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA) ระดับผลผลิต (output) และระดับผลลัพธ์ (outcome) 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

9.3 รายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) ระดับผลผลิต 
(output) และระดับผลลัพธ์ (outcome) ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 

9.4 สรุปรายงานพ้ืนที่การดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
 

10. มาตรฐานงาน 
 

10.1 เชิงปริมาณ : กําหนดเวลาในการดําเนินการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน (IPA) เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน (ตามเวลาที่กําหนด) 

10.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานสามารถนําแนวทางการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ในการดําเนินงานได้ (ร้อยละ 80) 
 
11. ระบบติดตามประเมินผล 
 

11.1 ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และคําแนะนําในการดําเนินงานแก่คณะทํางานฯ ตลอดช่วงปีงบประมาณ 
(ตุลาคม – กันยายน) 

11.2 ติดตามการรายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) ระดับ
ผลผลิต (output) และระดับผลลัพธ์ (outcome) จํานวน 4 เล่ม และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ จํานวน 1 เล่ม 
(พร้อมไฟล์ดิจิทัล) ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม แบ่งเป็น 

11.2.1 รายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับผลผลิต 
(output) โดยให้จัดทํารูปเล่ม 2 ลักษณะ คือ บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (executive summary) และรายงาน
ฉบับเต็ม (full report) 
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11.2.2 รายงานผลการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับผลลัพธ์ 
(outcome) โดยให้จัดทํารูปเล่ม 2 ลักษณะ คือ บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (executive summary) และรายงาน
ฉบับเต็ม (full report) 

11.2.3 รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมสําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 คําสั่งคณะกรรมการการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 

ภาคผนวก 2 คําสั่งคณะทํางานการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 1 
 

คําส่ังคณะกรรมการการบริหารงานตรวจราชการตามคาํรับรอง 
การปฏิบัตริาชการระดับหน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 



(สําเนา) 

คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่  126/2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
   
   
  ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1003/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธ์ิของ
กรมพัฒนาที่ดิน  น้ัน 

  เพ่ือให้การตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงให้ยกเลิกคําสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 
ขึ้นใหม่ โดยให้มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่  ดังน้ี 

1.  องค์ประกอบ 
1.1  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

 1.2  เลขานุการกรม หรือผู้แทน กรรมการ 
1.3  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ หรือผูแ้ทน กรรมการ 
1.4  ผู้อํานวยการกองคลัง หรือผู้แทน กรรมการ 
1.5  ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน หรือผู้แทน  กรรมการ 
1.6  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน หรือผู้แทน กรรมการ 
1.7  ผู้อํานวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน กรรมการ 
1.8  ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน หรือผู้แทน กรรมการ 
1.9  ผู้อํานวยการกองสํารวจดินและวิจัยทรพัยากรดิน หรือผู้แทน กรรมการ 
1.10  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 หรือผู้แทน 
1.11  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 หรือผู้แทน กรรมการ 
1.12  ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรรมการ 
 หรือผู้แทน 
1.13  ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรรมการ 
 หรือผู้แทน 
1.14  ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน หรือผู้แทน กรรมการ 
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ภาคผนวกท่ี 2 
 

คําส่ังคณะทํางานการบริหารงานตรวจราชการตามคํารบัรอง 
การปฏิบัตริาชการระดับหน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 



(สําเนา) 

คําสั่งคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 

ที่  1/2561 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
   
   
  ตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1048/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะทํางานการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธ์ิของ
กรมพัฒนาที่ดิน  น้ัน 

  เพ่ือให้การตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน
สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement : IPA)  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงให้ยกเลิกคําสั่งดังกล่าวข้างต้น และอาศัย
อํานาจตามคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 126/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน  
จึงแต่งต้ังคณะทํางานการบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน ขึ้นใหม่ โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่  ดังน้ี 

  1.  องค์ประกอบ 
1.1  คณะทํางานส่วนกลาง  
 1)  ผู้อํานวยการกองแผนงาน ประธานคณะทํางาน 

  2)  ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน คณะทํางาน 
  3)  ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร คณะทํางาน 

4)  ผู้เช่ียวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางาน 
5)  ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน คณะทํางาน 
6)  ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน คณะทํางาน 
7)  ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
8)  ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทํางาน 
9)  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน คณะทํางาน 
10)  ผู้เช่ียวชาญด้านสํารวจและจําแนกดิน คณะทํางาน 
11)  ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ   คณะทํางาน 
12)  ผู้เช่ียวชาญด้านสํารวจและทําแผนทีภ่าพถ่าย   คณะทํางาน 
13)  ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี   คณะทํางาน 
14)  ผู้เช่ียวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ คณะทํางาน 

/ 15)  ผู้อํานวยการ… 
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15)  ผู้อํานวยการกลุ่มสารบรรณ คณะทํางาน 
  สํานักงานเลขานุการกรม 
16)  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง คณะทํางาน  
   กองคลัง  
17)  ผู้อํานวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร คณะทํางาน 
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
18)  หัวหน้าฝา่ยบริหารทั่วไป คณะทํางาน 
  สํานักวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
19)  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน คณะทํางานและ 

   กองแผนงาน เลขานุการ 
20)  นางสาวจันทร์เรียง  พลายละมูล คณะทํางานและผู้ช่วย 
 เลขานุการ 
21)  นายสุภัทรชัย  โอฬารกิจกุลชัย คณะทํางานและผู้ช่วย 
 เลขานุการ 
22)  นายธนกฤต  ผลเกลี้ยง คณะทํางานและผู้ช่วย 
 เลขานุการ 
23)  นางสาววัลยา  บุญเลิศ คณะทํางานและผู้ช่วย 
 เลขานุการ 
24)  นางสาววารุณี  ก้อนทอง คณะทํางานและผู้ช่วย 
 เลขานุการ 

 1.2  คณะทํางานในพืน้ทีส่าํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 1  
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ที่ปรึกษา 
 2)   ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 
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 1.3  คณะทํางานในพืน้ทีส่าํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 2  
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ที่ปรึกษา 
 2)   ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 1.4  คณะทํางานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ที่ปรึกษา 
 2)   ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 1.5  คณะทํางานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ที่ปรึกษา 
 2)   ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

/ 1.6  คณะทํางาน… 
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 1.6  คณะทํางานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ที่ปรึกษา 
 2)   ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 1.7  คณะทํางานในพืน้ทีส่าํนกังานพฒันาทีด่ินเขต 6 
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ที่ปรึกษา 
 2)   ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาที่ดินบนพ้ืนที่สูง ประธานคณะทํางาน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
 3)   ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 7)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 8)   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 9)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 1.8  คณะทํางานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ที่ปรึกษา 
 2)   ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

/ 1.9  คณะทํางาน… 



- 5 - 

 1.9  คณะทํางานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ที่ปรึกษา 
 2)   ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 1.10  คณะทํางานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ที่ปรึกษา 
 2)  ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 1.11  คณะทํางานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
  1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ที่ปรึกษา 
  2)  ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
     สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

  3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
  4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
  5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
  6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

  7)  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
   เลขานุการ 

  8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
   เลขานุการ 
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 1.12  คณะทํางานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ที่ปรึกษา 
 2)  ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 1.13  คณะทํางานในพื้นที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 
 1)  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ที่ปรึกษา 
 2)  ผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ประธานคณะทํางาน 
   สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

 3)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน คณะทํางาน 
 4)  ผู้อํานวยการกลุ่มสํารวจเพ่ือทําแผนที่ คณะทํางาน 
 5)  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน คณะทํางาน 
 6)  ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน คณะทํางานและเลขานุการ 

 7)  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

 8)  เศรษฐกร คณะทํางานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

  2.  หน้าที่ 
 2.1   ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
(IPA) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับกรอบตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ตามระบบและกรอบแนวทางที่คณะกรรมการ
บริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน
กําหนด  
 2.2   ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
(IPA) ระดับผลผลิต (Output)  
 2.3 ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
(IPA) ระดับผลลัพธ์ (Outcome) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
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