
ชื่อกระบวนกระบวนการทํางานงาน :  ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย ผลิตกลาหญาแฝกตามแผนงาน

เปาประสงคของกระบวนงาน : ผูรับบริการไดรับกลาหญาแฝกพรอมคําแนะนําการปลูก

ผูรับผิดชอบการทํางาน : ศูนยปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แมฟาหลวง ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ

ผูนําเขาปจจัย : Supplier กผง. สพข.10 ศูนยฯชัยพัฒนา-แมฟาหลวง

ปจจัยนําเขา : Input 1. ตัวอยางดิน ผลิตกลารากเปลือยแจกจาย

2. ขอมูลผูใชบริการ

กระบวนการทํางาน : Process 1. จัดทําคูมือการดําเนินงาน และจัดฝกอบรม ผูรับบริการยื่นบัตรประชาชนติดตอขอรับกลาดวยตนเอง

2. ผลิตกลาหญาแฝกตามแผน

3. ผลิตกลารากเปลือยแจกจาย เจาหนาที่บันทึก Stock

4. ผูรับบริการยื่นบัตรประชาชนติดตอขอรับกลาดวยตนเอง

5. เจาหนาที่บันทึก Stock

ผลลัพธ : Output 1. มีคูมือการดําเนินงานผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย

2. ศูนยฯไดรับองคความรูการผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย 

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

3. ไดกลาหญาแฝกครบตามแผนงาน

4. เบิกจายงบประมาณตามแผนงาน

5. ผูรับบริการไดรับกลาหญาแฝกพรอมคําแนะนําการปลูก

ผูรับปริการ : Customer 1. ศูนยฯชัยพัฒนา-แมฟาหลวง

2. เกษตรกร

3. หนวยงานราชการ

4. ประชาชนทั่วไป

แผนงาน SIPOC



รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา

กผง. 1. แผนงาน/ - 1. จัดทําคูมือการดําเนินงาน - 1. มีคูมือการดําเนินงานผลิต - ศูนยฯชัยพัฒนา-

โครงการ/งบประมาณ กลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย แมฟาหลวง

สพข.10 1. งบประมาณเบิกจาย - 1. จัดฝกอบรม - 1. ศูนยฯไดรับองคความรู - ศูนยฯชัยพัฒนา- จํานวนผูผาน 100%

การผลิตกลาหญาแฝกเพื่อ แมฟาหลวง การอบรม

แจกจายที่ถูกตองตามหลัก

วิชาการ

ศูนยฯ 1. ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อ - 1. ผลิตกลาหญาแฝกตามแผน ปรับปรุง 1. ไดกลาหญาแฝกครบตาม - 1. เกษตรกร รอยละความ > 80%

ชัยพัฒนา- แจกจาย 2. สพข.10 ดําเนินการเบิกจาย กระบวน แผนงาน 2. หนวยงานราชการ พึงพอใจของ

แมฟาหลวง งบประมาณ งานขอรับ 2. เบิกจายงบประมาณตาม 3. ประชาชนทั่วไป ผูรับบริการ

3. ผลิตกลารากเปลือยแจกจาย กลาหญา แผนงาน

4. ผูรับบริการยื่นบัตรประชาชน แฝก 3. ผูรับบริการไดรับกลา

ติดตอขอรับกลาดวยตนเอง หญาแฝกพรอมคําแนะนํา

5. เจาหนาที่บันทึก stock การปลูก

(กอนการวิเคราะหกระบวนการ)

Supplier
Input Process Output

Customer ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

ชื่อกระบวนการทํางาน : ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย

เปาประสงคของกระบวนการทํางาน : ผูรับบริการไดรับกลาหญาแฝกพรอมคําแนะนําการปลูก

ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางาน : ศูนยปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แมฟาหลวง



ชื่อกระบวนกระบวนการทํางานงาน :  ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย

เปาประสงคของกระบวนงาน : ผูรับบริการไดรับกลาหญาแฝกพรอมคําแนะนําการปลูก

ผูรับผิดชอบการทํางาน : ศูนยปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แมฟาหลวง

ผูนําเขาปจจัย : Supplier กผง. สพข.10 ศูนยฯชัยพัฒนา-แมฟาหลวง

ปจจัยนําเขา : Input 1. ตัวอยางดิน

2. ขอมูลผูใชบริการ

กระบวนการทํางาน : Process 1. จัดทําคูมือการดําเนินงาน และจัดฝกอบรม

2. ผลิตกลาหญาแฝกตามแผนงาน

3. สพข.10 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ

4. ผลิตกลารากเปลือยแจกจาย

4. ผูรับบริการยื่นบัตรประชาชนติดตอขอรับบริการดวยตนเอง

    /ติดตอขอรับบริการ online ผานระบบ e-service

5. นัดหมายวันรับบริการ เจาหนาที่บันทึก Stock

ผลลัพธ : Output 1. มีคูมือการดําเนินงานผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย

2. ศูนยฯไดรับองคความรูการผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย 

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

3. ไดกลาหญาแฝกครบตามแผนงาน

4. เบิกจายงบประมาณตามแผนงาน

5. ผูรับบริการไดรับกลาหญาแฝกพรอมคําแนะนําการปลูก

ผูรับปริการ : Customer 1. ศูนยฯชัยพัฒนา-แมฟาหลวง

2. เกษตรกร

3. หนวยงานราชการ

4. ประชาชนทั่วไป

                                                        นัดหมายรับกลา

      เจาหนาที่บันทึก stock

     ติดตามประเมินผล

ผลิตกลารากเปลือยแจกจาย

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ

แผนงาน SIPOC
ผลิตกลาหญาแฝกตามแผนงาน

   ติดตอขอรับบริการดวยตนเอง                  ติดตอขอรับบริการ online

                                                            ผานระบบ e-service



                                                         

รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา

กผง. 1. แผนงาน/ - 1. จัดทําคูมือการดําเนินงาน - 1. มีคูมือการดําเนินงานผลิต - ศูนยฯชัยพัฒนา-

โครงการ/งบประมาณ กลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย แมฟาหลวง

สพข.10 1. งบประมาณเบิกจาย - 1. จัดฝกอบรม - 1. ศูนยฯไดรับองคความรูการผลิต - ศูนยฯชัยพัฒนา- จํานวนผูผาน 100%

กลาหญาแฝกเพื่อแจกจายที่ถูกตอง แมฟาหลวง การอบรม

ตามหลักวิชาการ

ศูนยฯ 1. ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อ - 1. ผลิตกลาหญาแฝกตามแผน ปรับปรุง 1. ไดกลาหญาแฝกครบตามแผนงาน - 1. เกษตรกร รอยละความ > 80%

ชัยพัฒนา- แจกจาย 2. สพข.10 ดําเนินการเบิกจาย กระบวน 2. เบิกจายงบประมาณตามแผนงาน 2. หนวยงานราชการ พึงพอใจของ

แมฟาหลวง งบประมาณ งานขอรับ 3. ผูรับบริการไดรับกลาหญาแฝก 3. ประชาชนทั่วไป ผูรับบริการ

3. ผลิตกลารากเปลือยแจกจาย กลาหญา พรอมคําแนะนําการปลูก

4. ผูรับบริการยื่นบัตรประชาชน แฝก

ติดตอขอรับบริการดวยตนเอง/

ติดตอขอรับบริการ online ผาน

ระบบ e-service

5. นัดหมายวันรับบริการ

6. เจาหนาที่บันทึก stock

(หลังการวิเคราะหกระบวนการ)

ตัวชี้วัด คาเปาหมายSupplier
Input Process Output

Customer

ชื่อกระบวนการทํางาน : ผลิตกลาหญาแฝกเพื่อแจกจาย

เปาประสงคของกระบวนการทํางาน : ผูรับบริการไดรับกลาหญาแฝกพรอมคําแนะนําการปลูก

ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางาน : ศูนยปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แมฟาหลวง
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