
แผ่นงาน SIPOC สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 
ขั้นตอนกระบวนงาน การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินระดับต าบล 

 

ชื่อกระบวนการท างาน : การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินระดับต าบล 
เป้าประสงค์ของกระบวนงาน : การแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับพื้นท่ี และตรงกับความต้องการเกษตรกร 
ผู้รับผิดชอบการท างาน : ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 
ผู้น าเข้าปัจจัย : Supplier กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน , กลุ่มวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน   

สพข.10 , สพด.กาญจนบุรี 
ปัจจัยน าเข้า : Input 1.ข้อมูลทั่วไป เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนที่   

   - แผนที่ความลาดชัน 
   - แผนที่เส้นชั้นน้ าฝน 
   - แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 
   - แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
   - แผนที่ป่าไม้ตามกฎหมายต าบล 
   - แผนที่ที่ตั้งบ่อบาดาลต าบล 
   - แผนที่การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ 
   - แผนที่ทรัพยากรดิน 
   - แผนที่การชะล้างพังทลายของดิน 
   - แผนที่ล าน้ าสาขาต่างๆ 
   - แผนที่บ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานในต าบล 
   - แผนที่ความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในต าบล 
   - แผนที่วางแผนการใช้ที่ดิน                                                                                                                   
2. ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                         
3. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   - แบบสอบถามความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการพัฒนาพื้นที่ต าบล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน                                                                               
4. การประเมินคุณภาพที่ดิน                                                                                               
5. แผนการใช้ที่ดิน                                                                                                             
6. การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน 

กระบวนการท างาน : Process 1.กนผ.สนับสนุนข้อมูลทั่วไป ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่จะน ามา
วิเคราะห์ใช้ในการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน                                                                                          
2. กลุ่มวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สพข.10 สนับสนุนข้อมูลแผนที่ ข้อมูล
ต าบล และร่วมด าเนินงานแผนต าบล          
3. สพด.รวบรวมข้อมูล พร้อมจัดท ารายงานแผนต าบล                                                    
4. จัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural 
Appraisal : PRA) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในต าบล 
5. ประเมินคุณภาพที่ดิน โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคล                                                                                             
6. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการท า PRA ร่วมกับสภาพการใช้ที่ดิน การถือ
ครองที่ดินรายแปลงจากแผนที่ส ามะโนที่ดิน ผลจากการประเมินคุณภาพ
ที่ดิน และกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน (ตามอ านาจหน้าที่ของกรมฯ                                                                                                             



7. ก าหนด (ร่าง) แผนการใช้ที่ดินต าบล เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 
ผลลัพธ์ : Output 

1. ได้ทราบข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา และความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ี และเกษตรกรในต าบล 
2. ได้แผนการปฏิบัติงาน การใช้ที่ดินระดับต าบล 
3. เพ่ือให้การใช้ที่ดินในต าบลหนองปลิง มีผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยเนื้อที่ 
และเป็นไปอย่างยั่งยืน 

ผู้รับบริการ : Customer 1.เกษตรกร  หมอดินอาสา                                                                                                  
2. ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น                                                                                                                       
3. หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที ่                                                                                                               
4. นักวิชาการ                                                                                                                       
5. ผู้สนใจทั่วไป                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินระดับต าบล 

Outcome   พื้นที่ท าการเกษตรได้รับการแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของเกษตรกร 

ตัวช้ีวัดโครงการ   KPI 1 : ร้อยละของพื้นที่ท าการเกษตรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

                      KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

Suppiler Input Process Output Customer ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา 

1.สพด. 
2. สพข.10 
3. กนผ. 
4. กผง. 
 

1.ข้อมูลทั่วไป และทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อใช้ในการจัดท าแผนท่ี  - แผนที่ความ
ลาดชัน แผนที่เส้นช้ันน้ าฝน 
- แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และแผนท่ี
ทรัพยากรดิน 
   - แผนที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
   - แผนที่ป่าไม้ตามกฎหมายต าบล 
   - แผนที่ท่ีตั้งบ่อบาดาลต าบล 
   - แผนที่การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนท่ีปา่สงวน
แห่งชาติ 
   - แผนที่การชะล้างพังทลายของดิน 
   - แผนที่ล าน้ าสาขาต่างๆ 
   - แผนที่บ่อน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานในต าบล 
   - แผนที่ความเหมาะสมของดินส าหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจในต าบล 
   - แผนที่วางแผนการใช้ที่ดิน                                                                                                                                                                                                                        
2. กระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน 
- แบบสอบถามความคดิเห็น ปัญหาและ
ความต้องกาของเกษตรกรในชุมชน                                                                          
3.. การประเมินคณุภาพที่ดิน                                                                                               
4. แผนการใช้ที่ดิน                                                                                                              

ไม่ม ี 1.กนผ.สนับสนุนข้อมูลทั่วไป ใช้ใน
การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน                                                                                          
2. สพข.10 สนับสนุนข้อมูลแผนท่ี 
และร่วมด าเนินงานแผนต าบล          
3. สพด.รวบรวมข้อมูล พร้อม
จัดท ารายงานแผนต าบล                                                    
4. จัดท ากระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (PRA)  
5. ประเมินคณุภาพทีด่ิน  
6. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ท า PRA ร่วมกับสภาพการใช้ที่ดิน 
การถือครองที่ดินรายแปลงจาก
แผนที่ส ามะโนท่ีดิน ผลจากการ
ประเมินคุณภาพที่ดิน และ
กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดิน (ตาม
อ านาจหน้าที่ของกรมฯ 

ในขั้นตอน
จัดท า
กระบวนการมี
ส่วนร่วมใน
ชุมชน (PRA) 
มีผลกระทบ
จาก
สถานการณ์โค
วิด-19 ส่งผล
ให้ด าเนินการ
ได้ลา่ช้า 

1. ได้ทราบข้อมลูพื้นฐาน 
สภาพปัญหา และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีในพ้ืนท่ี และ
เกษตรกรในต าบล 
2. ได้แผนการปฏิบตัิงาน 
การใช้ที่ดินระดับต าบล 
3. เพื่อให้การใช้ที่ดินใน
ต าบลหนองปลิง มี
ผลตอบแทนสูงสุดต่อ
หน่วยเนื้อท่ี และเป็นไป
อย่างยั่งยืน 

ไม่ม ี 1. เกษตรกร 
2. ผู้น าชุมชน 
ผู้น าท้องถิ่น 
3.หน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ 
4. นักวิชาการ 
5. ผู้สนใจทั่วไป 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.ร้อยละของ
พื้นที่ท า
การเกษตร
ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 
2.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เกษตรกรใน
พื้นที ่
 

90 % 
 
 
 
 
 
 

100 % 

 
  

  7. ก าหนด (ร่าง) แผนการใช้ที่ดิน
ต าบล เพื่อน าไปสู่การปฏิบตั ิ
8.การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน  

    


