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แผ่นงาน SIPOC 

ขั้นตอนกระบวนงานการให้บริการวิเคราะห์ดินในระบบปัจจุบัน (Blueprint) : As is 
  

ชื่อกระบวนการการท างาน การท าแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล 
เป้าประสงค์ของกระบวนงาน  - เพ่ือให้หน่วยทราบเทคนิคการท าแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลภายใต้

งบประมาณจ ากัดและการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 - เพ่ือให้การท าแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลภายใน 1-2 ปีครอบคลุมทุก
ต าบลในจังหวัดเพชรบุรี 

ผู้รับผิดชอบการท างาน ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 
ผู้น าเข้าปัจจัย กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.10 กองนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน 
ปัจจัยน าเข้า  - แผนงานประจ าปี 

 - แผนการปฏิบัติงาน (action plan) 
กระบวนการท างาน 1. เตรียมข้อมูลด้าน GIS เพ่ือใช้ในแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล  

-แผนที่ความลาดชันต าบล 
-แผนที่เส้นชั้นน้ าฝนต าบล 
-แผนที่สภาพการใช้ที่ดินต าบล  
-แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
-แผนที่ป่าไม้ตามกฎหมายต าบล 
-แผนที่ที่ตั้งบ่อบาดาลต าบล 
-แผนที่การชะล้างพังทลายของดินต าบล 
-แผนที่บ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานต าบล 
-แผนที่ความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจต าบล 
-แผนที่วางแผนการใช้ที่ดินต าบล 
2. แบบสอบถามความเห็น เรื่องปัญหาและความต้องการพัฒนาพื้นที่
ต าบล 
-ปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพทางเกษตรเช่นปัญหาเรื่องดินน้ าความรู้ 
-ความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ในพ้ืนที่ของท่านเช่นต้องการแก้ไขปัญหา
คุณภาพของดินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าการจัดหาแหล่งน้ า 
-ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

  3. น าข้อมูลมาจัดล าดับความส าคัญ 
ผลลัพธ์ 1. ได้ข้อมูลความต้องการปัญหาและความต้องการพัฒนาในพื้นที่ 

2. ได้แผนงานการใช้ที่ดินระดับต าบลภายใน 1-2 ปีครอบคลุมทั้งจังหวัด 
3. ได้แผนปฏิบัติงานการใช้ที่ดินระดับต าบล 

ผู้รับบริการ 1. เกษตรกร 
2. ก านัน 
3. ผู้ใหญ่บ้าน 
4. องค์การบริหารส่วนต าบล 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



การท าแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล 

Outcome   ได้แผนการใช้ที่ดินระดับต าบล ทุกต าบล ภายใน 1 - 2 ปี     

ตัวช้ีวัดโครงการ   KPI1 : ร้อยละของจ านวนความส าเร็จการท าแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล     
        

Suppiler 
Input Output 

Customer ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา 

 - สพด.เพชรบุรี 1. แผนงานประจ าป ี ไม่มี 1. เตรียมข้อมูลด้าน GIS เพื่อใช้ในแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล   - การเตรียมข้อมูล GIS 1. เกษตรกร  - ร้อยละความส าเร็จ 100% 

 - สพข. 10 2. แผนการปฏิบัติงาน    - แผนที่ความลาดชันต าบล  เพื่อใช้ในการวาง 2. ก านัน ของการจัดท าแผนต าบล    

 - กองนโยบายและวาง (Action Plan)    - แผนที่เส้นชั้นน้ าฝนต าบล แผนการใช้ที่ดินไม่ทัน 3. ผู้ใหญ่บ้าน ภายใน 1-2 ปี   
แผนการใช้ที่ดิน 
- กองแผนงาน   

 - แผนที่สภาพการใช้ที่ดินต าบล  
 4. อบต.   

      - แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า   5. นายก อบต.     

       - แผนที่ป่าไม้ตามกฎหมายต าบล   6. ปลัด อบต.     

       - แผนที่ที่ตั้งบ่อบาดาลต าบล        

       - แผนที่การชะลา้งพังทลายของดินต าบล         

       - แผนที่บ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานต าบล         

       - แผนที่ความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจต าบล         

       - แผนที่วางแผนการใช้ที่ดินต าบล         

      2. แบบสอบถามความเห็น เร่ืองปัญหาและความต้องการพัฒนาพื้นที่ต าบล         

       - ปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพทางเกษตรเช่นปัญหาเร่ืองดินน้ าความรู้         

       - ความต้องการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ของท่านเช่นต้องการแก้ไขปัญหาคุณภาพ         

      ของดินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าการจัดหาแหล่งน้ า         

       - ความคิดเห็นอื่นๆ         

      3. น าข้อมูลมาจัดล าดับความส าคัญ         

               

                


