
1.1 วิสัยทัศน์
นวัตกรรมดินดี สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ พื�นที่ 10,000 ไร่ ภายในปี 2570

1.2 พันธกิจกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.10
1) ด้านการวิจัย 

2) ด้านการบริการวิชาการ

3) ด้านการบริหารจัดการ


1.3 เป้าหมายหล้กที่สําคัญ
1. สามารถสร้างนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 12 นวัตกรรม ภายในปี 2570  
2. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่พื�นที่เกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่ ภายใน ปี 2570
3. สามารถขับเคลื่อนเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่ ภายใน ปี 2570

1.4 ผลลัพท์ (out come)
1.ได้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด
2. สิ่งแวดล้อมดีขึ�น ในพื�นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่
3. ผู้บริโภคปลอดภัยในการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 100,000 ราย
4. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ�นร้อยละ 10 และสุภาพดีไม่น้อยกว่า1,000 ราย

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ในพื�นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดราชบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

ให้บริการวิชาการพร้อมขับเคลื่อนโดยถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยให้เกษตรชุมชน 
สังคม นําไปปรับใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการ

พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทุกๆ ด้านภายใต้ระบบราชการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้ระบบดิจิตอล



2.1.1กําหนดทิศทาง/นโยบายดานวิชาการ 2.2.1 กระบวนการจัดทําแผน/งบประมาณ

2.1.2ถายทอด/สื่อสาร 2.2.2 กระบวนการจัดการดานการเงิน 


2.1.3 ติดตามประเมินผล 2.2.3 กระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง/พัสดุ 

2.2.4 กระบวนการจัดการงานสารบัญ 


1.1.4 กระบวนการสาธิตงานวิจัย

การจําแนกกระบวนการ (Process Classification)

กระบวนการทํางานของกลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.10

1.1.1 กระบวนการเสนอของบวิจัย

1.1.2 กระบวนการทํางานวิจัย

1.1.3 กระบวนการประเมินผลงานวิจัย

กระบวนการหลัก (CP)

กระบวนการสนับสนุน (SP)

1.1 ศึกษา วิจัย ทดสอบ และ

สาธิตการพัฒนาท่ีดิน

2.1 กระบวนการ

นําองคกร

1.2.2 ผลิต ทดสอบ

และควบคุมคุณภาพ

พันธุพืชเพ่ือการ

อนุรักษดินและน้ํา

2.2 กระบวนการ

บริหารงานท่ัวไป

การขับเคล่ือนเกษตร

อินทรีย PGS 

1.2 งานบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีดาน

การพัฒนาท่ีดินแก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

และเกษตรกร

1.2.1 กระบวนการจัดทํา

มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

PGS สพข.10

1.2.2 กระบวนการขับแค

ลื่อนเกษตรอินทรีย PGS 

1.3.1 กระบวนการผลิต 

ทดสอบและควบคุม

1.3.2 กระบวนการผลิต 

ทดสอบและควบคุม

คุณภาพพันธุพืชปุยสด

1.2.1 กระบวนการบริการ

ขอมูล

1.3 ขับเคล่ือนงานตามนโยบาย



ตารางข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

หนวยงาน กลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (สพข.10)

กระบวนการหลัก  (Working IN)

1. กระบวนการศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนา

ท่ีดิน

2. กระบวนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย PGS

3. กระบวนการผลิต ทดสอบและควบคุมคุณภาพพันธุพืชเพ่ือ

การอนุรักษดินและนํ้า

4. กระบวนการถายทอดเทคโนโลยดีานการพัฒนาท่ีดินแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของและเกษตรกร 

กระบวนการสนับสนุน  (Working ON)
1. กระบวนการนําองคกร

2. กระบวนการบริหารงานท่ัวไป

3. กระบวนการการจัดอบรม เผยแพรประชาสัมพันธ

และการจัดนิทรรศการ

4. กระบวนการพัฒนาและประเมนิผลบุคคลากร   

ผูเก่ียวของ (หนวยงานสวนกลาง) 

- กวจ. กทช. กผง.

ผูเก่ียวของ (หนวยงานสวนภูมิภาค)

- สพด. 6 จังหวัด 

- ศูนยฯ 4 ศูนย

ผูเก่ียวของ  (หนวยงานภายนอก)

- หนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ระดับจังหวัด

- สถาบันการศึกษาตางๆ                    -

ผูเก่ียวของ (ภาคเอกชน)

- องคกรตางๆ                       -

ผูเก่ียวของ (กลุมเกษตรกร)

- กลุมเกษตรอินทรีย -

ผูเก่ียวของ

- หมอดิน



ตารางขอมูลผูเกี่ยวของ

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.10

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย

(Customer) (Stakeholder)

 - ฐานขอมูลเชิงพื้นที่     - 

เทคโนโลยีสําหรับการ

ถายทอด

6 ผูเกี่ยวของ (ภาคเอกชน)

- องคกรตางๆ                       - 

สหกรณตางๆ

√ √  - แผนการทํางาน การ

ดําเนินการวิจัย และ

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

   - ขอมูลทุติยภูมิ                         - 

โครงการ

- แปลงทดลอง/ทดสอบ                - 

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

- ขอเสนอโครงการวิจัย

 - รายงานการวิจัย

 - ฐานขอมูลเชิงพื้นที่      -

 เทคโนโลยีสําหรับการ

ถายทอด

5 ผูเกี่ยวของ (เกษตรกร)

- หมอดิน

- เกษตรกรทั่วไป

√ √ - การดําเนินการวิจัย และ

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

 - โครงการ

- แปลงทดลอง/ทดสอบ                - 

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

- ขอเสนอโครงการวิจัย

 - รายงานการวิจัย

 - ฐานขอมูลเชิงพื้นที่      -

 เทคโนโลยีสําหรับการ

ถายทอด

4 ผูเกี่ยวของ (กลุมเกษตรกร)

- กลุมเกษตรอินทรีย                 - 

กลุมเกษตรตางๆ  

√ √  - การดําเนินการวิจัย และ

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

 - โครงการ

- แปลงทดลอง/ทดสอบ                - 

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

 - ฐานขอมูลเชิงพื้นที่     - 

เทคโนโลยีสําหรับการ

ถายทอด

   ิ ื้ ี่

3 ผูเกี่ยวของ  (หนวยงานภายนอก)

- หนวยงานภายในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ระดับจังหวัด

- สถาบันการศึกษาตางๆ

√ √  - แผนการทํางาน และ

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

  - ขอมูลทุติยภูมิ                         - 

โครงการ

- แปลงทดลอง/ทดสอบ                - 

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

 - ขอเสนอโครงการวิจัย

 - รายงานการวิจัย

 - ฐานขอมูลเชิงพื้นที่

2 ผูเกี่ยวของ (หนวยงานสวนภูมิภาค)

- สพด. 6 จังหวัด 

- ศูนยฯ 4 ศูนย

√ √  - การดําเนินการวิจัย และ

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

 - โครงการ

- แปลงทดลอง/ทดสอบ                - 

เทคโนโลยีสําหรับการถายทอด

  - รายงานการวิจัย

 - ฐานขอมูลเชิงพื้นที่     - 

เทคโนโลยีสําหรับการ

ถายทอด

1 ผูเกี่ยวของ (หนวยงานสวนกลาง) 

- กวจ. กทช. กผง.

√ √  - แผนการทํางาน และการ

ดําเนินการวิจัย

 - ขอมูลทุติยภูมิ

 - โครงการ

- แปลงทดลอง/ทดสอบ

สิ่งสงมอบจากหนวยงาน 

(Output)

No. รายชื่อกลุมผูเกี่ยวของ บทบาทความเกี่ยวของหลักกับ ความตองการคาดหวังตอ

หนวยงาน (Need)

ปจจัยนําเขาไปยังหนวยงาน (Input)



ระบบงาน (Work system)
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

2.1 กระบวนการนําองค์กร

2.1.1กาํหนดทิศทางนโยบาย

2.1.2ถ่ายทอด / ส่ือสาร

2.1.3 ติดตามประเมินผล

กระบวนการหลกั (CP)

กระบวนการสนับสนุน (SP)

เป้
าห

มาย

1.3 กระบวนผลติ ทดสอบและควบคุมคุณภาพพนัธ์ุ

พชืเพือ่การอนุรักษ์ดินและนํา้

1.2 กระบวนการขับเคลือ่นโครงการเกษตร

อนิทรีย์ PGS 

1.1   กระบวนการศึกษา วจัิย ทดสอบ และสาธิต

การพฒันาทีด่ิน

2.4 กระบวนการ

การจดัอบรม เผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์

และการจดันิทรรศการ

2.3 กระบวนการบริการข้อมูล2.2 กระบวนการบริหารงานทัว่ไป

1. กระบวนการนาํองคก์ร

2. กระบวนการบริหารงานทัว่ไป

3. กระบวนการจดัซ้ือ/จดัจา้ง/พสัดุ

4. กระบวนการจดัการงานสารบญั

1.4 กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการพฒันา

ทีด่ินแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและเกษตรกร

1.6 กระบวนการประเมินและติดตามงาน

(IPA)

แบบฟอรม์ที่ 3

1.5 กระบวนการปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสน

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

หรือได้รับมอบหมาย



หนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก กลุมเกษตรกร

   

ทดสอบและสาธิตการ

พัฒนาที่ดิน กรรมการวิชาการ สพข.10 ผอ.สพข.10
กรมพัฒนาที่ดิน

หนวยงานภายนอก

สวนกลางและสวนภูมิภาค (ภาครัฐและเอกชน) และเกษตรกร (ภาครัฐและเอกชน)

     

Service Blueprint 

1.1 

S1: หนวยงาน

ภายใน พ.ด.

S2: หนวยงาน

ในประเทศ 

S3: การสํารวจพ้ืนท่ี

แปลงเกษตรกร

P1. วิเคราะหปญหา

และความตองการ

P3. จัดทํา

ขอเสนอ

โครงการ

P4. เสนอ

โครงการ

P5. ดําเนินงาน

โครงการวิจัย

P6. วิเคราะหผล

P7. จัดทํารายงาน

P9. เผยแพรและ

สงเสริมใหแกเกษตรกร 

และผูสนใจนําไปใช

P8.พิจารณา

ผลการวิจัย

O9 : สือ่
ประชาสมัพันธ์
ประเภทตา่งๆ

I1 : ขอ้เสนอดา้นทนุวจัิย

I.2 ขอ้มลูปฐมภมู/ิขอั
มลูทตุยิภมู ิ

I.3 : ขอ้เสนอโครงการฉบบัรา่ง

I.5: งบประมาณเพือ่ดําเนนิโครงการ

I.6 ผลการทดลอง

O. 2 กระบวนการสําหรับการเนนิโครงการ 

O. 3 : ขอ้เสนอโครงการฉบบัสมบรูณ์

O. 4: งบประมาณเพือ่ดําเนนิโครงการ

O. 5 แปลงทดลองหรอืแปลงสาธติ

O. 7

O7 : รายงาน

กระบวนการท่ีสามารถ

นําไปขยายผล

C1. หนวยงาน

ตางประเทศ เชน 

UNCCD, USAID, MRC, 

FAO

C2 :  หนวยงานใน

ประเทศ เชน กระทรวง

ตางๆ, วช., สวก. และ  

แหลงทุนอ่ืนๆ

C3 : หนวยงานภายใน 

พ.ด. เชน กอง สพข. 

สพด. และศูนย ตางๆ

C4 : หนวยงานภายใน

กระทรวงเกษตรฯ

C5: หนวยงานเอกชน

C6: เกษตรกร

P8. จัดทําแปลงทดสอบ/

แปลงสาธติ

P2. รวบรวมขอมูล ขอมูล

ปฐมภูมิ (pretest)/ขัอมูล

ทุติยภูมิ

P8.พิจารณารายงาน

O.6

I.8: รายงาน

O. 1: แหลง่ทนุทีเ่หมาะสมเพือ่เสนอโครงการ

I4: ขอ้เสนอโครงการฉบบัสมบรูณ์

S1: หนวยงาน

ภายใน พ.ด.

S2: หนวยงาน

ในประเทศ 

I.7 กระบวนการทีส่ามารถนําไปขยายผล

I.9 กระบวนการทีเ่กษตรกร และผูส้นใจนําไปใช ้
เชน่ จัดทําแปลงสาธติ

O8 : กระบวนการทีเ่กษตรกร 
และผูส้นใจนําไปใช ้



กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

Key Stakeholder Key Input
1.2 การจัดทําโครงการความวิจัยกับ

หนวยงานในประเทศ และตางประเทศ
Key Output Key Customer

S1 :  หนวยงานภายใน พ.ด. เชน กอง สพข. สพด. 

และศูนย ตางๆ

I1 : ขอเสนอดานทุนวิจัย P1 : พิจารณาแหลงทุน O1 : แหลงทุนที่เหมาะสมเพื่อ

เสนอโครงการ

C1 : หนวยงานตางประเทศ เชน

 UNCCD, USAID, MRC, FAO

S2 :  หนวยงานในประเทศ เชน กระทรวงตางๆ, วช., 

สวก. และ  แหลงทุนอื่นๆ หนวยงานเอกชน

I2 : ขอมูลปฐมภูม/ิขัอมูลทุติยภูมิ P2 : รวบรวมขอมูล O2 : กระบวนการสําหรับการเนิน

โครงการ

C2 :  หนวยงานในประเทศ เชน 

กระทรวงตางๆ, วช., สวก. และ  

แหลงทุนอื่นๆ

S3: เกษตรกร I3 : ขอเสนอโครงการฉบับราง P3 : จัดทําขอเสนอโครงการ O3 : ขอเสนอโครงการฉบับ

สมบูรณ

C3 : หนวยงานภายใน พ.ด. เชน 

กอง สพข. สพด. และศูนย ตางๆ

I4: ขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ P4:  เสนอโครงการ O4 : งบประมาณเพื่อดําเนิน

โครงการ

C4 : หนวยงานภายในกระทรวง

เกษตรฯ

I5: งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ P5:  ดําเนินงานโครงการวิจัย O5 : แปลงทดลองหรือแปลงสาธิต C5: หนวยงานเอกชน

I6: ผลการทดลอง P6:  วิเคราะหผล O6 : กระบวนการที่สามารถ

นําไปขยายผล

C6: เกษตรกร

I7: กระบวนการที่สามารถนําไปขยายผล P7: จัดทํารายงาน O7 : รายงาน

I8: รายงาน P8: การตรวจสอบ O8 : กระบวนการที่เกษตรกร 

และผูสนใจนําไปใช

I9: กระบวนการที่เกษตรกร และ

ผูสนใจนําไปใช

P9: สงเสริมใหแกเกษตรกร และผูสนใจ

นําไปใช

O9 : สื่อประชาสัมพันธประเภท

ตางๆ

Out Come Input Specification Process Specification Output Specification Out Come

SOc1 : นวัตกรรมเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงบํารุงดิน

 เพิ่มผลผลิต และลดตนทุน เกษตรกรและผูสนใจ

นําไปใชไดงาย

ISpec1: วิธีการปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่ม

ผลผลิต เกษตรกรและผูสนใจนําไปใช

ไดงาย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Pspec 1 : กําหนดขั้นตอนและระยะเวลา

ดําเนินงาน

OSpec1: ไดนวัตกรรมเพื่อ

นําไปใชในการปรับปรุงบํารุงดิน 

เพิ่มผลผลิต เกษตรกรและ

ผูสนใจนําไปใชไดงาย

COc1 : เกษตรกร และผูสนใจนํา

นวัตกรรมไปใชปรับปรุงบํารุงดิน 

เพิ่มผลผลิต และลดตนทุน ใน

การแกปญหาดานดินและตรงกับ

ศักยภาพที่ดินประเภทตางๆ

ISpect2: วิธีการปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่ม

ผลผลิตหลากหลายมากขึ้น ทําให

สามารถนําไปใชแกปญหาและตรงกับ

ศักยภาพที่ดินประเภทตางๆ

Pspec 2 : รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับ

การดําเนินงาน

OSpec2: ไดวิธีการปรับปรุงบํารุง

ดิน เพิ่มผลผลิตหลากหลายมาก

ขึ้น ทําใหสามารถนําไปใช

แกปญหาและตรงกับศักยภาพ

ที่ดินประเภทตางๆ

COc2 :  เพื่อใหหนวยงานภายใน

 พ.ด. เชน กอง สพข. สพด. และ

ศูนย ตางๆ นํานวัตกรรมไปใช

ปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มผลผลิต 

และลดตนทุนไปใชแกปญหาดาน

ดินและตรงกับศักยภาพที่ดิน

ประเภทตางๆ และสงเสริม

Pspec 3 : จัดทํารางเสนอโครงการ COc3 : เพื่อใหนักวิจัยนํา

ผลงานวิจัยไปตอยอด และ

ประยุกตใช

Pspec 4 : การเสนอโครงการ COc4 : เพื่อเผยแพรนวัตกรรม

เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงบํารุง

ดิน เพิ่มผลผลิต และลดตนทุน 

ในระดับชาติและนานาชาติ

Pspec 5 : ดําเนินงานโครงการวิจัย

Pspec 6 : วิเคราะหผล

Pspec 7 : จัดทํารายงานและเผยแพร

Pspec 8 : การสงเสริมใหแกเกษตรกร และ

ผูสนใจนําไปใช

กระบวนการ1.1 ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
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