
ข้ันตอนการดําเนินงานกอนวิเคราะหกระบวนการ (SIPOC) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คัดเลือกเกษตรกร 

พิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีขุดสระเก็บน้ํา 

วางผังบริเวณแปลงตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี 

ออกแบบและจัดทําเอกสารแผนการกอสราง 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

การขุดสระเก็บน้ํา 

การควบคุมการกอสรางและตรวจรับการจาง 

การเบิกจายงบประมาณ 

การสงมอบสระเก็บน้ํา 

การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 



Outcome พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม ไดรับการพัฒนาจนสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดโครงการ KPI1 : ระดับความสําเร็จของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ไมนอยกวา รอยละ 80 สามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรไดอยางเหมาะสม

KPI2 : ระดับความสําเร็จของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ไมนอยกวา รอยละ 80 สามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรไดอยางเหมาะสม

รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา

กผง.
สพข.10  
สพด.รบ.

1. แผนงาน /โครงการ -ไมมีขอมูลที่
เพียงพอ
ประกอบการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

1. ประชาสัมพันธ และ
คัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการ

มีเกษตรกรสนใจจํานวน
มากแตมีพื้นที่ไมเพียงพอ
ตอการขุดสระฯ

ไดเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน
 86 ราย

มีเกษตรกรไมสามารถ
เขารวมโครงการฯ ได 
เนื่องจาก สภาพดินชั้น
ลางไมสามารถเก็บกัก
น้ําได จํานวน 5 ราย

สพด.รบ.  
เกษตรกร

มีการคัดเลือกเกษตรกร
เพื่อเขารวมโครงการ
เปนไปตามแผน

เกษตรกรเขารวม
โครงการฯ 81 ราย

กผง.  
สพข.10   
สพด.รบ.

2. แผนงาน /โครงการ 2. พิจารณาความ
เหมาะสมของพื้นที่ขุดสระ
เก็บน้ํา / วางผังบริเวณ
แปลงตามความเหมาะสม
 / ออกแบบและจัดทํา
เอกสารแผนการกอสราง

ดําเนินการออกแบบและจัดทํา
เอกสาร และแผนการกอสรางสระ
เก็บน้ํา ดังนี้
รอบ 1 จํานวน 59 บอ 
 - อ.เมือง จํานวน  25 บอ
 - อ.บานโปง จํานวน 12 บอ
 - อ.ปากทอ จํานวน 3 บอ
 - อ.โพธาราม จํานวน 17 บอ
 - อ.สวนผึ้ง จํานวน 2 บอ
รอบ 2 จํานวน 27 บอ 
 - อ.เมือง  จํานวน  9  บอ
 - อ.บานโปง  จํานวน  9 บอ
 - อ.โพธาราม  จํานวน  5 บอ
 - อ.ปาทอ  จํานวน  4 บอ

มีเกษตรกรไมสามารถ
เขารวมโครงการฯ ได 
เนื่องจาก สภาพดินชั้น
ลางไมสามารถเก็บกัก
น้ําได จํานวน 5 ราย

เกษตรกร - มีการพิจารณาความ
เหมาะสมของพื้นที่ขุดสระ
เก็บน้ําเปนไปตามแผน
- มีการวางผังแปลงตาม
ความเหมาะสมสภาพพื้นที่
 เปนไปตามแผน
- มีการออกแบบและจัดทํา
เอกสารแผนการกอสราง
เปนไปตามแผน

เกษตรกรเขารวม
โครงการฯ ไมนอยกวา 
รอยละ 80

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

Input Process Output
CustomerSupplier



รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

Input Process Output
CustomerSupplier

กค. สพด.รบ 3. โครงการ / งบประมาณ 3. ดําเนินการจัดซื้อจัด
จาง

ดําเนินการจัดซื้อจัตจางทั้งหมดของ
โครงการฯ จะดําเนินการใชวิธี
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีมูลคาต่ํา
กวา ๕๐๐,๐0๐ บาท ซึ่งวิธีดังกลาว
ใชระยะเวลานอยกวาระบบ 
e-Bidding

สพด.รบ.  
เกษตรกร

มีการจัดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางแลวเสร็จตามแผน

ไดผูรับจางดวยวิธีตกลง
ราคา

สพข.10
สพด.รบ.

4. โครงการ / แผนปฏิบัติ
การ

4. การขุดสระเก็บน้ํา / 
การควบคุมการกอสราง
และตรวจรับการจาง

- สภาพภูมิอากาศไมอํานวย
- เกิดความลาชาจากผู
รับจางในการขุดสระฯ

ดําเนินการควบคุมการขุดสระฯ 
เปนไปตามรูปแบบที่กําหนดไวตาม
แผน

เกษตรกร ขุดสระเก็บน้ําฯ แลว
เสร็จตามแผน 100%

กค.  
สพด.รบ

5. แผนงาน / งบประมาณ 5. การเบิกจาย
งบประมาณ / การสง
มอบสระเก็บน้ํา

คณะกรรมการดําเนินการตรวจรับ
และสงมอบสระเก็บน้ําฯ ใหแก
เกษตรกร และดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณตามแผน

สพด.รบ.  
ผูรับจาง

สงมอบ และเบิกจาย 
100%

สพด.รบ. 6. โครงการ / แผนงาน 7. การติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ

ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการฯ จัดอบรมถายทอดองค
ความรู "หลักสูตร 1 ตําบล 1 กลุม
เกษตรทฤษฎีใหม และสนับสนุน
ปจจัยการผลิต เชน มูลโค ขุย
มะพราว ปุยหมักชีวภาพ กลาหญา
แฝก

เกษตรกร ติดตามผลการ
ดําเนินงานและ
สนับสนุนปจจัยการ
ผลิตครบ 86 ราย



แผนงาน SIPOC 

ข้ันตอนการดําเนินการหลังวิเคราะหกระบวนการ (SIPOC) 

ช่ือกระบวนการทํางาน :   โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมทฤษฎีใหม ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เปาประสงคของกระบวนการทํางาน :  พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรทฤษฎีใหมในจังหวัดราชบุร ี
ผูรับผิดชอบกระบวนการทํางาน :  สถานีพัฒนาท่ีดินราชบุร ี
ผูนําปจจัยนําเขา  กผง. , สพข.10 ,สพด.ราชบุร ี
ปจจัยนําเขา 1. แผนงานประจําป 

2. แผนการปฏิบัติงาน 
กระบวนการทํางาน 1. การคัดเลือกเกษตรกร 

2. พิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนท่ีขุดสระเก็บน้ํา 
3. วางผังบริเวณแปลงตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี 
4. ออกแบบและจัดทําเอกสารแผนการกอสราง 
5. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
6. การขุดสระเก็บน้ํา 
7. การควบคุมการกอสรางและตรวจรับการจาง 
8. การเบิกจายงบประมาณ 
9. การสงมอบสระเก็บน้ํา 
10. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ผลลัพธ 1. เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
2. เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร 
3. สงเสริมการผลิตภาคเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. สรางความภาคภูมิใจใหกับอาชีพเกษตรกร (Smart Farmer) 
5. คนรุนใหมคืนถ่ิน ทําการเกษตรมากข้ึน (Young Smart Farmer) 
6. สราง SMEs ภาคเกษตร สรางผูประกอบการยุคใหม 
7. พัฒนาทรัพยากรมนุษย ภาคเกษตร อยางตอเนื่อง 

ผูรับบริการ 1. เกษตรกร 
2. หมอดินอาสา 

**รายละเอียดของเรื่องท่ีดําเนินการกอนการวิเคราะหกระบวนการ (SIPOC) 

 

 

 

 

 

 



ลําดับข้ันตอนการดําเนินโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม กรมพัฒนาท่ีดิน 

สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ 

สํานักงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมพัฒนาที่ดิน (สวพ./กผง./กค.) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/
สถานีพัฒนาที่ดิน 

เกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สวพ.กําหนดรูปแบบ
และขนาดสระเก็บน้าํ 

กสด.จัดทําขอมูลแผน
ที่ความเหมาะสมพื้นที่

ขุดสระเก็บน้ํา 

รายชื่อเกษตรกรที่ผานเกณฑ
การคัดเลือกโดยคณะทํางาน
ฯ ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
และคณะกรรมการบริหาร

โครงการ 

กผง. สรุปเปาหมาย
จํานวนเกษตรกร 

ตรวจสอบรายชื่อ
เกษตรกรและ
ความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที ่

วางผังบริเวณแปลง 

จัดเตรียมเอกสารและ
แผนการจัดซ้ือจัดจางจัดจาง 
1. การกอสรางสระเก็บน้ํา 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

การกอสราง
สระเก็บน้ํา 

ปจจัยการผลิตดาน
การพัฒนาที่ดิน 

แผนการเบิกจายงบประมาณตามผล
การจัดซ้ือจัดจาง (พิจารณาผลและได

ตัวผูรับจางแลว) 1. กอสรางสระเก็บน้ํา  
2. ปจจยัการผลิตในการพัฒนาดิน 

กค. รวบรวมแผนการ
เบิกจายเพือ่สง สบน. 

แผนการใชจายเงิน
กรมพัฒนาที่ดิน 

จัดสรรเงินกู กค. ตรวจสอบ/โอน
งบประมาณให สพด. 

กอสรางสระเก็บน้ํา 

ตรวจรับสระเก็บน้ําใหไดปริมาณ
คิวดินและตรงตามแบบ 

เบิกจายงบประมาณ 

ถายทอดองคความรูพรอมสนับสนุน
ปจจัยการผลิตในการปรับปรุงดิน 

สงมอบ
สระเก็บ

น้ํา 

รายงานผลการดําเนินงาน 

กผง. รวบรวมผลการดําเนินงาน
ภาพรวมโครงการในสวนที่กรม
พัฒนาที่ดินไดรับมอบหมาย 

ผลการดําเนินงานในสวน
ของกรมพัฒนาที่ดิน 



Outcome พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม ไดรับการพัฒนาจนสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดโครงการ KPI1 : ระดับความสําเร็จของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ไมนอยกวา รอยละ 80 สามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรไดอยางเหมาะสม

KPI2 : ระดับความสําเร็จของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ ไมนอยกวา รอยละ 80 สามารถใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรไดอยางเหมาะสม

รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา

กผง.
สพข.10  
สพด.รบ.

1. แผนงาน /โครงการ -ไมมีขอมูลที่
เพียงพอ
ประกอบการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

1. ประชาสัมพันธ และ
คัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการ

มีเกษตรกรเขารวมโครงการฯ 
จํานวน 86 ราย

สพด.รบ.  
เกษตรกร

มีการคัดเลือกเกษตรกร
เพื่อเขารวมโครงการ
เปนไปตามแผน

ไมนอยกวา 80 ราย

กผง.  
สพข.10   
สพด.รบ.

2. แผนงาน /โครงการ 2. พิจารณาความ
เหมาะสมของพื้นที่ขุดสระ
เก็บน้ํา / วางผังบริเวณ
แปลงตามความเหมาะสม
 / ออกแบบและจัดทํา
เอกสารแผนการกอสราง

ดําเนินการออกแบบและจัดทํา
เอกสาร และแผนการกอสรางสระ
เก็บน้ํา 
รอบแรก จํานวน 59 บอ ดังนี้
 - อ.เมือง จํานวน  25 บอ
 - อ.บานโปง จํานวน 12 บอ
 - อ.ปากทอ จํานวน 3 บอ
 - อ.โพธาราม จํานวน 17 บอ
 - อ.สวนผึ้ง จํานวน 2 บอ
รอบ 2 จํานวน 27 บอ ดังนี้
 - อ.เมือง  จํานวน  9  บอ
 - อ.บานโปง  จํานวน  9 บอ
 - อ.โพธาราม  จํานวน  5 บอ
 - อ.ปาทอ  จํานวน  4 บอ

เกษตรกร - มีการพิจารณาความ
เหมาะสมของพื้นที่ขุดสระ
เก็บน้ําเปนไปตามแผน
- มีการวางผังแปลงตาม
ความเหมาะสมสภาพพื้นที่
 เปนไปตามแผน
- มีการออกแบบและจัดทํา
เอกสารแผนการกอสราง
เปนไปตามแผน

โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

Supplier
Input Process Output

Customer ตัวชี้วัด คาเปาหมาย



รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา
Supplier

Input Process Output
Customer ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

กค. สพด.รบ 3. โครงการ / งบประมาณ 3. ดําเนินการจัดซื้อจัด
จาง

ดําเนินการจัดซื้อจัตจางทั้งหมดของ
โครงการฯ จะดําเนินการใชวิธี
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีมูลคาต่ํา
กวา ๕๐๐,๐0๐ บาท ซึ่งวิธีดังกลาว
ใชระยะเวลานอยกวาระบบ 
e-Bidding

สพด.รบ.  
เกษตรกร

มีการจัดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางแลวเสร็จตามแผน

ไดผูรับจางดวยวิธีตกลง
ราคา



ภาพประกอบการพัฒนาบุคลากรในสังกัดดวยวิธกีาร Coaching 
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี 

วันที่  9  สิงหาคม  2564 
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