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รายงานผล 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานและการสร้างนวัตกรรม 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจาก กรมพัฒนาที่ดินประกาศให้ปี 2563 เป็นปีของการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กร 4.0 ด้วย

หลัก Smart Service Smart Operation Smart Connection และ Smart Collaboration เพ่ือพัฒนาเป็น 
SMART LDD ในช่วงแรกมุ่งเน้นให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานหรือบริการโดยใช้ Innovation หรือ 
Digitalization หรือ Collaboration โดยลดการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการกับ
ประชาชน ส่งเสริมการ ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งปรับปรุงกระบวนงาน 
ระบบฐานข้อมูล ในส่วนของผู้ปฏิบัติเองจะต้องพัฒนาความรู้และทักษะ เพ่ือให้มีความสามารถ น าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 ท าน้อยได้มาก ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิผล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสามารถต่อยอดขยายผลแนวคิด ( Idea) ให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ   

กรมพัฒนาที่ดิน ก าหนดเป้าหมายส าคัญสูงสุด (Ultimate Goal) คือ “การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
มี ความมั่นคงมากข้ึน” โดยก าหนดนโยบาย 8 ด้าน ในการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 1) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ที่ดิน 2) ลดการชะล้างพังทลายของดิน 3) เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4) เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์      
5) สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 6) บริการงานด้านพัฒนาที่ดิน 7) พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และ 8) พัฒนา Big Data ด้านดิน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจใน วัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายของ
องค์กร นอกจากนี้เพ่ือเป็นการซักซ้อม ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการปรับปรุงกระบวนงานและการสร้าง
นวัตกรรมตามกรอบตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ ของการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ที่หน่วยงานต้อง
คัดเลือกกระบวนงาน และวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง กระบวนงานหรือบริการ รวมถึงรูปแบบกระบวนงานหรือ
บริการที่ได้รับการปรับปรุง โดยใช้ Innovation หรือ Digitalization หรือ Collaboration ในการปรับปรุง
กระบวนการ นั้นๆ  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานและ 
การสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน มีความเข้าใจและสามารถน าความรู้ สู่แนวทางการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดินต่อไป  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมุมมองเชิงระบบ มุมมองผลิตภาพ

กับการ บริหารโครงการ และความส าคัญของการเชื่อมโยงกระบวนงานภายในองค์กร  
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและเทคนิคการปรับปรุง 

กระบวนงานและการสร้างนวัตกรรม และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
และ สร้างนวัตกรรมภายในหน่วยงาน  

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 65 คน 
1. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ส่วนกลาง/ภูมิภาค จ านวน 59  คน  
2. วิทยากร     จ านวน   3  คน 
3. ผู้จัดประชุม    จ านวน   3  คน 

วัน เวลา สถานที่ และก าหนดการจัดประชุม 
 วันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร   
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วิธีการด าเนินการ 
 การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการน าเสนอ 

ผลการด าเนินการ 
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติดังนี้ 
 การบรรยาย  

1. มุมมองเชิงระบบและการเชื่อมโยงกระบวนงานภายในองค์กร ดังนี้ 
 1.1 System : ระบบ คือ กลุ่มของสิ่งต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกัน ด าเนินงานสอดประสานกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  การท าความเข้าใจในภาพรวม
ของระบบถือเป็นพื้นฐานส าคัญของการแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล 
  1.2 Work System : ระบบงาน ประกอบด้วยกระบวนการซึ่งเป็นการผสานกันของกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน ด าเนินงานสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
  1.3 SIPOC คือ ภาพรวมของกระบวนการท างาน ที่ท าให้คนท างานเข้าใจ วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของงานมากขึ้น 
    S  I  P  O  C 
  องค์ประกอบของ “S I P O C” 

 S = Supplier  หมายถึง ผู้ส่งมอบปัจจัย หรือ ข้อมูลเข้าสู่กระบวนการ 
 I  = Input   หมายถึง ปัจจัย หรือข้อมูล ส าหรับการด าเนินงาน 
 P = Process  หมายถึง การด าเนินงานของกระบวนการ 
 O = Output  หมายถึง ผลผลิตจากกระบวนการ 
 C = Customer  หมายถึง ผู้ที่รับผลผลิตจากกระบวนการ 

  การเขียน  “S I P O C” ส าหรับกระบวนงานปัจจุบัน คือ การก าหนดขอบเขตของกระบวน 
งานที่จะเขียน  “S I P O C” (จุดเริ่มต้น ไปจนถึง จุดสิ้นสุด) เขียนขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด  

ตารางที่ 1 การเขียน S I P O C ส าหรับกระบวนงาน 
Supplier Input Process Output Customer 

ระบุผูส้่งมอบปัจจยั
ต่างๆ หรือข้อมลู
ต่างๆ เข้าสู่
กระบวนการ 

ปัจจัยหรือข้อมลู
ส าคัญส าหรับการ
ด าเนินงาน 

เขียนขั้นตอนตั้งแต่
จุดเริม่ต้นจนถึง
จุดสิ้นสุด 
(Step by Step) 
1……………… 
2……………… 
3……………… 
4……………… 
5……………… 

ผลผลติจาก
กระบวนการ 

ผู้ที่รับผลผลิตจาก
กระบวนการ 

Who What How What Who 
 1) เริ่มจากการเขียน ขั้นตอน (Process) ของกระบวนงานหรือบริการ 

2) น ามาวิเคราะห์แต่ละขั้นตอน (Process) ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
3) วิเคราะห์ ปัจจัยหรือข้อมูล(Input) ส าคัญส าหรับการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน 

(Process) 
4) ขั้นตอน (Process) นั้นใครเป็นผู้ส่งมอบ (Supplier) 
5) ผลลัพธ์ (Output) ของแต่ละข้ันตอน (Process) คืออะไร  
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6) ผู้ที่รับ(Customer)ผลผลิตจากกระบวนการ เป็นใคร 
  1.4 การใช้ประโยชน์จาก  “S I P O C”  

1) ท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของกระบวนการ 
  2) ท าให้ทราบถึงผู้ส่งมอบที่ส าคัญของกระบวนการ 

 3) ท าให้ทราบถึงปัจจัยป้อนเข้า และผลผลิตที่ส าคัญของกระบวนการ 
 4) ท าให้ทราบถึงข้ันตอนหลักของกระบวนการ 
 5) ท าให้ทราบถึงลูกค้าที่ใช้ผลผลิตของกระบวนการ 
 6) ท าให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงของระบบงานน าไปสู่การระบุความต้องการ

ของลูกค้า ปัญหา และจุดที่ควรปรับปรุง 
  1.5 คุณภาพ (Quality) คือ การด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ โดยค านึงถึง

การสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้า และมีต้นทุนการด าเนินงานที่เหมาะสม  
 ลูกค้า : Customer  ผู้ที่รับ Output จากกระบวนการ หรอื ผู้ที่ได้รับผลงานที่เราท า 
  ลูกค้าภายใน (Internal Customer) = ผู้ที่อยูในองค์กร 

    - ลูกค้าแนวราบ : กระบวนการถัดไป 
    - ลูกค้าแนวดิ่ง : ผู้บังคับบัญชา หรือ ลูกน้อง 

 ลูกค้าภายนอก (External Customer) = ผู้ที่อยู่นอกองค์กร 
  - หน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
   - ผู้ใช้บริหาร 
   - สังคม 

 1.6 การระบุปัญหาเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนงาน “นิยามปัญหาผ่านแนวคิดด้านคุณภาพ” 
ปัญหา คือ ความแตกต่างของ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ) 

จาก สิ่งที่ควรจะเป็น (ซึ่งเป็นความคาดหวังของลูกค้า) จึงต้องพิจารณาที่ Output พิจารณา ความแตกต่าง
ของ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสิ่งที่ควรจะเป็น จึงจ าเป็นต้องมีการวัด (Measurement) เพ่ือให้ทราบปัญหา และ
แนวทางแก้ปัญหา  

 1.7 ความส าคัญของการวัด 
Monitor  Evaluate  Improve  Control 

 1) ท าให้สามารถเฝ้าติดตามและควบคุมการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 2) ท าให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของการด าเนินงาน 
 3) ท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 4) ท าให้มองเห็นถึงระดับของปัญหาได้อย่างชัดเจน 
 5) ท าให้สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
 6) เป็นพื้นฐานที่ดีของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ระบบการวัดผล Performance Measurement 
- How? วิธีการท าอย่างไร? เราใช้วิธีการที่ดีแล้วหรือไม่ 
- What? ผลผลิตที่ได้คืออะไร? เราได้ผลผลิตที่ต้องการหรือไม่ 

ขั้นตอน Input  Process จะมีตัวชี้วัด และการติดตามผล (Monitoring) 
ขั้นตอน Output  Outcome จะมีตัวชี้วัด และการประเมินผล (Evaluation) 

ซึ่งตัวชี้วัดในแต่ละกระบวนการเป็นระบบการวัดผลขององค์กร 
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2. แนวคิดผลิตภาพเพ่ือการปรับปรุงงานและสร้างนวัตกรรม 

  2.1 Productivity การเพ่ิมผลผลิต หรือ ผลิตภาพ  คือ การท าให้เกิดทั้งประสิทธิภาพ ( 
Efficiency ) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด การบริหารจัดการกระบวนการ มีการก าหนดการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า  และ ประสิทธิผล ( Effectiveness) ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย Output 

 ประสิทธิภาพ (Efficiency) = การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  Doing thing right  Process 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) = ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  Doing thing right things  Output 

   Productivity Concept   มี 2 ด้าน 
    1) ทางด้านวิทยาศาสตร์  วัดผลเป็นรูปธรรม 
    2) ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มองในด้าน ทัศนคติของมนุษย์ การ

แสวงหาแนวคิด การปรับปรุงให้ดีขึ้น  
   องค์ประกอบของ Productivity มีด้วยกัน 7 ตัว 

  1) Q  คือ  คุณภาพ (Quality)    
  2) C  คือ  ต้นทุน (Cost)                     
  3) D  คือ  การส่งมอบ (Delivery)  

คุณภาพต้องได้ ต้นทุนเหมาะสม ส่งได้ตามเป้าหมาย   
  4) S  คือ  ความปลอดภัย (Safety) 
  5) M คือ  ขวัญก าลังใจ (Morale)     
  6) E  คือ  สิ่งแวดล้อม (Environment) 
  7) E  คือ  จรรยาบรรณ (Ethics)     
2.2 ความสูญเปล่า คือ การที่ท าแล้วไม่เกิดประโยชน์  แนวคิดความสูญเปล่า ประกอบด้วย 

  1) ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation Waste)  ย้ายบ่อย 
  2) ความสูญเสียจากการรอคอย (Waiting Waste) คอยนาน 
  3) ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง (Inventory Waste) สต๊อกบาน 
  4) ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง (Defects Waste) งานผิด 
  5) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Over Production Waste) ผลิตเกิน 
  6) ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion Waste) เดินเอื้อมหัน 
  7) ความสูญเสียจากกระบวนการ (Processing Waste) ขั้นตอนไร้ค่า 

การแบ่งหมวดหมู่ Waste แบ่งได้ 3 หมวด 
1. People waste    ความสูญเปล่าจากคน   ขาดการบูรณาการเป้าหมาย 

มอบหมายงานไม่ถูกคน ขาดทักษะ ไม่ท าตามข้อก าหนด 
2. Process Waste   ความสูญเปล่าจากการกระบวนการ เช่นการควบคุมมาก

เกินไป การก าหนดเวลางานผิดพลาด 
3. Information Waste   ความสูญเปล่าจากการสื่อสาร ส่งต่อข้อมูล เช่น 

การตีความผิดพลาด ข้อมูลไม่มีความแม่นย า 
2.3  Improvement การปรับปรุงงาน   คือ การปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 1) มีความรู้ความเข้าใจในงาน  
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 2) เข้าใจเรื่อง Productivity 
 3) รู้เรื่องความสูญเปล่า  
 4) จิตส านึกในการปรับปรุงงาน 
 5) มีการคิดอย่างเป็นระบบ 
 6) ความคิดสร้างสรรค์ 
2.4 จิตส านึกของการปรับปรุงงาน 

   1) จุดแรกของการปรับปรุง & พัฒนา คือ การยอมรับว่ามีปัญหา    
   2) ที่ท าอยู่ในปัจจุบันยังไม่ดีพอยังสามารถปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมได้ 
   3) ความพอใจเป็นศัตรูที่ส าคัญของการปรับปรุงงาน 
   4) ท าอย่างไรพนักงานถึงไม่คิดว่าการปรับปรุงงานเป็น “ภาระท่ีเพ่ิมข้ึน”  
  2.5 Five Global Mega Trends   แนวโน้มของโลกอนาคตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

  1) Technological breakthroughs  ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว 

  2) Rapid urbanization  การขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
  3) Demographic & social change สังคมผู้สูงวัยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  4) Shift in global economic power การเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
  5) Climate change & resource scarcity สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงการขาด

แคลนทรัพยากร 
  2.6 Outside – in Business Approach   การมองสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ ลูกค้า วิธีการปรับปรุง คือ 1) ปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เดิม  
2) ปรับปรุงกระบวนการใหม่ท้ังหมด  
  2.7 Sustainable Organization การพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน  ประกอบด้วย 1) ผลิตภาพ 
(Productivity)  2) นวัตกรรม (Innovation) 3) การมองความเสี่ยงในอนาคต (Risk and Future Management) 

 2.8 Change การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงกระทบกับบริบทขององค์กร เมื่อองค์กร
เปลี่ยนแปลงจะต้องมีการปรับเปลี่ยน คน กระบวนการ  เทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงจะขับเคลื่อนโดยคน 
ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการ และจะได้ผลลัพธ์ WIN – WIN ทั้งลูกค้า และองค์กร 

2.9 ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นการลดต้นทุน         
2)มุ่งเน้นการเพ่ิมคุณภาพ 3) มุ่งเน้นความยืดหยุ่น 4) มุ่งเน้นความเร็ว 5) มุ่งเน้นนวัตกรรม 

2.10 Innovation นวัตกรรม คือ สิ่งที่ท าขึ้นใหม่ หรือแปลกไปจากเดิม อาจเป็นความคิด 
วิธีการ หรือ อุปกรณ์ นวัตกรรม จะต้องมีการ คิดค้น การพัฒนา และ การน าไปใช้จริง ใช้วิธีการใหม่ ความคิด
สร้างสรรค์ ที่คิดแล้วเกิดขึ้นได้จริง คือ Creative + Action  แนวคิดเชิงนวัตกรรมคือ แนวคิดสิ่งที่ไม่มีใครท า 
แต่ตลาดมีความต้องการ และ ท าในสิ่งที่คนอ่ืนท าแล้ว แต่ยังดีไม่พอ จะไม่ท าในสิ่งที่คนอ่ืนท าแล้วดี และ
เพียงพอแล้ว 

ประเภทของนวัตกรรม  
1. Business Model Innovation การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม ่รูปแบบการให้บริการใหม่ 

   2. Product/Service Innovation การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ 
   3. Process Innovation   การปรับปรุงกระบวนการ 
  แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิธีการคิด ไม่จ าเป็นที่ทุกงานจะต้องใช้เทคโนโลยี  ใช้ดิจิทัล  
ให้ค านึงถึงมูลค่ากับการใช้เวลา 
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 2.11 Scamper เป็นเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่ทางเลือก ในการแก้ไขปัญหา 
และการพัฒนานวัตกรรม  
   Substitute  : การหาสิ่งใหม่มาทดแทน มีของเดิมแต่หาสิ่งใหม่มาทดแทน 
   Combine  : การผสมหรือการควบรวม 
   Adapt   : การปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น พัฒนาขึ้นเพ่ือลบจุดอ่อน 
   Modify  : การปรับเปลี่ยนบางส่วนจากของเดิมให้ดีข้ึน 

 Put to Another Use : การน าไปใช้เพ่ือประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อ่ืน 
 Eliminate  : การตัดทิ้งหรือจ ากัดออกส าหรับฟังก์ชั่น หรือบางส่วนที่ไม่มี

ความจ าเป็น 
 Rearrange  : การจัดล าดับใหม่ปรับทิศทางใหม่ 

 2.12 Design Thinking Process เป็นกระบวนการคิดที่ให้ท าความเข้าใจ รวบรวมข้อมูล 
ความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง คัดกรองข้อมูล ก าหนดโจทย์ชัดเจน สร้างสรรค์ Idea เพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า มองลูกค้าเป็นหลัก น าไป test และวัดผล 

  1) Empathize  : เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือท าความเข้าใจถึงความต้องการ ของลูกค้า
อย่างลึกซึ้ง 

  2) Define      : คัดกรองข้อมูล และก าหนดโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
  3) Ideate      : สร้างสร้าง ldea เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
  4) Prototype : สร้างต้นแบบหรือแบบจ าลอง 
  5) Test         : การน าต้นแบบที่พัฒนาขึ้นให้ลูกค้าได้ทดลองใช้และน าผลตอบรับ

กลับมาปรับปรุง 
 

การฝึกปฏิบัติ (Workshop)  โดยจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่ม 

1. การท า SIPOC กระบวนงาน โครงการหลัก ได้แก่ 
1) โครงการ แผนการใช้ที่ดินระดับต าบล  

 2) โครงการ พัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-map) 
 3) โครงการ จัดท าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า 
 4) โครงการ เกษตรอินทรีย์ 
 5) โครงการ บัตรดินดี   
2. การคิดปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์  ซึ่งมี 3 วิธีคิด คือ 1) Dreaming คิดวาดฝัน 2) Finding 

Flaw คิดปรับปรุง แก้ไข หาข้อบกพร่อง 3) Linking คิดเชื่อมโยง น าแนวคิดจากสิ่งอื่นมาปรับใช้ 
ความคิดสร้างสรรค์ “ความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการประยุกต์ (Applied Imagination) 

ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหายุ่งยากที่ประสบ (Osborn.1957) 
   วิธีคิดแบบสร้างสรรค์  1) Dreaming : คิดวาดฝัน เกินจริงจากปัจจุบัน (มาก/น้อย)             
2) Finding Flaw : คิดแก้ไขปรับปรุง โดยหาข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย  ความไม่พึงพอใจ 
3) Linking : คิดเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืน พิจารณาคุณลักษณะแล้วปรับมาใช้  

จินตนาการสู่ความเป็นจริง 1) ไอเดีย/ความคิดสร้างสรรค์  มีการเสนอไอเดียที่หลากหลาย 
(Divergent thinking) 2) กลั่นกรองไอเดียสู่การปฏิบัติ (Convergent thinking) 3) นวัตกรรม 

ความสัมพันธ์กันของกระบวนการในองค์กร 
Process (งาน)  การปรับปรุงงาน -> ความเสี่ยง -> สร้างนวัตกรรม 
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ความเสี่ยง  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือ มีผลท าให้การด าเนินงานไม่
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
  การบริหารความเสี่ยง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงนั้นให้น้อยลง หรือก าหนดมาตรการจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
ค านึงถึงผลกระทบรอบด้าน 

2.1 จัดกลุ่มการคิดแบบสร้างสรรค์ โดยแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมประชุม ออกแบบความคิด โดย
มีโจทยเ์ป็น Product : สถานพัีฒนาที่ดิน ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 
Product  : สถานีพัฒนาที่ดิน 
ค านาม     : บริษัท 
คุณลักษณะ : 1) ผลิตภัณฑ์มีมูลค่า / ตอบโจทย์  2) ลูกค้าเป็นส าคัญ  3) บริการ

รวดเร็ว 4)ภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ / โดดเด่น 5)พนักงานมีความสุข / โบนัสดี 
   Idea : 1) One Stop Service Online จัดส่งผลิตภัณฑ์ระบบ Logistic 2) ออก 
แบบส านักงานให้โดดเด่น ดึงดูด มี Workspace 3) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพให้ใช้งานง่าย สะดวก   
4) มีระบบการประเมินผลตลอด 24 ชั่วโมง 5) มีระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) 6) มีระบบ Work at 
home  7) มี R & D outsource 

กลุ่มท่ี 2 
Product  : สถานีพัฒนาที่ดิน 
ค านาม    : สินค้า 
คุณลักษณะ : 1) คุ้มค่า 2) ราคาสมเหตุสมผล 3) ตรงกับความต้องการของตลาด 

4) หาซื้อได้ง่าย 5) มีอัตลักษณ์ 
   Idea : 1) ศูนย์บริการครบวงจรด้านการพัฒนาที่ดิน  2) ตู้วิเคราะห์ดินหยอดเหรียญ 
3) หุ่นยนต์ AI ให้บริการเจาะดิน 4) เข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง (LDD App.) 5) มีนวัตกรรมเฉพาะถิ่น 
(ปุ๋ยหมักโอ่ง) 

กลุ่มท่ี 3 
Product  :  สถานีพัฒนาที่ดิน 
ค านาม     : บ้าน 
คุณลักษณะ : 1) อบอุ่น  2) ร่มรื่น 3) มีสิ่งอ านวยความสะดวก 4) พ้ืนที่กว้าง      

5) สะดวกสบาย 6) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
Idea   : วิมาน พด.  1) ดูแลผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัว (Service Mind)    

FC – Meeting 2) มีการจัดภูมิสถาปัตย์ เลนจักรยาน ลู่วิ่ง ลานกิจกรรม 3) มีห้องดูหนัง (ห้องโสตฯ) Fitness 
สโมสร  ห้องพักรับรอง 4) มี Robot (รับ - ส่ง เอกสาร/ ท าความสะอาด ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล) 5) พลังงาน
ทางเลือก ( (กังหันลม / Solar cell / พลังงานน้ า (จักรยาน) ) 

กลุ่มท่ี 4 
Product  :  สถานีพัฒนาที่ดิน 
ค านาม    : กองทุน 
คุณลักษณะ : 1) การรวมกันของกลุ่มสมาชิก 2) การระดมทุน 3) การปันผล มี

ผลประโยชน์ 4) การบริหารจัดการ  5) มีสภาพคล่อง 
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Idea :  Clubhouse ชาวดิน 1) เปิดรับสมาชิกเข้ากลุ่มให้แม่บ้านมาขายผลิตภัณฑ์ 
(สินค้า + บริการ) ท้องถิ่น 2) เปิดขายหุ้นให้สมาชิก 3) มีห้อง VIP ให้บริการปรึกษาและสอนเทคนิคการผลิต
และขายสินค้า 4) ตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการ 5) สร้างรายได้จาการน าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมา
จ าหน่าย 6) เงินทุนหมุนเวียนและเงินปันผล สวัสดิการให้สมาชิก 7) มีระบบบริหารกองทุนให้สมาชิก Smart 
Club House 8) มีระบบ IT รองรับการให้บริการสมาชิก อบรม E -Commerce และ SMEs 

กลุ่มท่ี 5 
Product  :  สถานีพัฒนาที่ดิน 
ค านาม    :  เครือข่าย 
คุณลักษณะ : 1) ครอบคลุม 2) ศูนย์กลางประสานงาน / พัฒนาที่ดิน 3) รวดเร็ว /

ฉับไว ประสิทธิภาพ 4) แลกเปลี่ยนข้อมูล 5) เข้าถึงง่าย 
   Idea : 1) สร้าง  App : On Stop Service  ด้านการพัฒนาที่ดิน ( งานบริการสถานี, 
KM, ฐานข้อมูลหมอดิน, ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน, Chatbot)  2) หมอดินอาสา hi tech ( เจ้าหน้าที่, หมอ
ดิน (เกษตรกร) ) 3) ศูนย์กลางการศึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน 4) Real Time 

3. รายงานผลประเมินความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจต่อภาพรวม   คิดเป็นร้อยละ 77.2 
  2) ความพึงพอใจต่อวิทยากร  คิดเป็นร้อยละ 86.21 
  3) ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและหลักสูตร คิดเป็นร้อยละร้อยละ 81.47 
  4) ความรู้จากการฝึกอบรม (ค่าระดับคะแนน 1 – 10) 
   - ความรู้ก่อนการอบรม /สัมมนา    คิดเป็นค่าเฉลี่ย 5.34  
   - ความรู้หลังการอบรม / สัมมนา   คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7.86 
   - ความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการท างาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 7.98  

ข้อเสนอแนะ 
  1. วิทยากร 
  1) ควรลงรายละเอียดวิธีการเขียน SIPOC  ให้ชัดเจนเพราะมีความสับสน 
  2) อาจารย์บรรยายได้เห็นภาคชัดเจน เข้าใจง่าย 
  3) เพิ่มเวลาในการถาม-ตอบมากกว่านี้ 
  2. เนื้อหาและหลักสูตร 
 1) ควรจัดโปรแกรมให้น่าสนใจ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้มากขึ้น  
(สอนในเกมส์ : ท างานเหมือนเล่น) 
 2) การคอมเมนต์งานน าเสนออยากให้มีช่วงเวลามากกว่านี้ 
 3) สื่อการน าเสนอ ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 
 3. อื่นๆ  
  1) ควรมี case study ชัดๆ ของหน่วยงานที่ดีเด่น 
  2) ต้องการเอกสารเป็นกระดาษ 
  3) ไม่ชัดเจนในเรื่องความถูก/ผิด ในการท า workshop ว่าท าแล้ว 
  4) เข้าถึงห้องประชุมยุ่งยาก / ห้องประชุมร้อน / การจัดที่นั่งท ากิจกรรมกลุ่มไม่ค่อย
สะดวก มีความแออัดเล็กน้อย 
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Outcome เพ่ือให้การใช้ท่ีดินในต าบลมีผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยเน้ือท่ี และเป็นไปอย่างย่ังยืน

ตัวช้ีวัดโครงการ KPI1 : ร้อยละของพ้ืนท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล

KPI2 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน

รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา

กผง. นโยบายแผนปฏิรูป

ประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมายการ

ปฏิรูปถ่ายทอดลงสู่

ระดับปฏิบัติไม่

ชัดเจน

1.1.วิเคราะห์และเช่ือมโยง

เป้าหมาย

เป้าหมายพ้ืนท่ีด าเนินการ สพด./สพข.

สพด. ข้อมูลพ้ืนท่ี 1.2.คัดเลือกพ้ืนท่ี ต าบลท่ีคัดเลือกได้ สพด./สพข.

สพด./สพข. ข้อมูลกิจกรรมและ

ระยะเวลา

1.3.วางแผนการท างาน การวางแผนการท างานไม่

ชัดเจน วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย ไม่ชัดเจน

ปฎิทินการท างาน สพด./สพข.

หน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้อง (กสด. 

กนผ. สสผ.)

ข้อมูลพ้ืนฐานต าบล 

(กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม)

-ข้อมูลท่ีส่งให้

หน่วยงานถัดไปไม่

พร้อมใช้

-ข้อมูลอัตราส่วน 

1:25000 ท่ีใช้ใน

การจัดท าแผนไม่

ตรงกับความเป็น

จริง เพราะอัตรา

ส่วนกว้างไป เวลา

ลงพ้ืนท่ีไม่เป็นไป

ตามน้ัน

1.4.รายงานและวิเคราะห์

ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 

เศรษฐกิจ สังคม

ผลการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล

สพด./สพข.

1.การวางแผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล ระดับความส าเร็จของ

การจัดท าแผนการใช้

ท่ีดินระดับต าบล

ความส าเร็จของการ

จัดท าแผนการใช้ท่ีดิน

ระดับต าบลท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม

ข้อก าหนด

แผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล

Supplier
Input Process Output

Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย



รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา

1.การวางแผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล ระดับความส าเร็จของ

การจัดท าแผนการใช้

ท่ีดินระดับต าบล

ความส าเร็จของการ

จัดท าแผนการใช้ท่ีดิน

ระดับต าบลท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม

ข้อก าหนด

Supplier
Input Process Output

Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

เกษตรกร 

หน่วยงานท้องถ่ิน 

กค.

ข้อมูลสภาพปัญหา ความ

ต้องการ ข้อเสนอแนะของ

ชุมชน งบประมาณ

1.5.ท า PRA ร่วมกับ

หน่วยงาน/ชุมชน

-องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินไม่มีส่วนร่วม

-จนท.ผู้รับผิดชอบมีความรู้

ความเข้าใจในพ้ืนท่ีท่ีลง 

PRA มากน้อยเพียงใด

สพด./สพข.

สพด./สพข. ข้อสรุปผลการท า PRA 1.6.สพข.จัดท าต้นร่าง

แผนการใช้ท่ีดิน

สพด./สพข./อบต./

หน่วยงานท้องถ่ิน

สพด./สพข. ต้นร่างแผนการใช้ท่ีดิน 1.7.เสนอต้นร่างแผน รับ

ฟังความคิดเห็น

สพด./สพข.

สพด./สพข. แนวทางการปรับแผนการ

ใช้ท่ีดิน

1.8.จัดท าแผนการใช้ท่ีดิน ขาดการวิเคราะห์กลุ่ม

ลูกค้าของแผนต าบลว่าแต่

ละกลุ่มน าแผนต าบลไปใช้

ท าอะไร

แผนการใช้ท่ีดินฉบับ

สมบูรณ์

-งบประมาณใน

การด าเนินการตาม

แผนไม่ได้รับการ

อนุมัติ

-ยังไม่มีคู่มือการ

จัดท าแผนการใช้

ท่ีดินระดับต าบล

เพ่ือเป็น 

benchmark ใน

การวัดผล

สพด./สพข./อบต./

หน่วยงานท้องถ่ิน

ระดับความส าเร็จของ

การจัดท าแผนการใช้

ท่ีดินระดับต าบล

ความส าเร็จของการ

จัดท าแผนการใช้ท่ีดิน

ระดับต าบลท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม

ข้อก าหนด



Outcome เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนการผลิตมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ตัวช้ีวัดโครงการ KPI1 : ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรภายหลังท่ีได้รับการปรับเปล่ียนการผลิต

KPI2 : ระดับความส าเร็จในการปรับเปล่ียนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสานตาม Agri-Map

รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา

1. กองแผนงาน ข้อมูลเป้าหมายและ

งบประมาณ

-ควรมีงบประมาณ

การส ารวจ

ออกแบบล่วงหน้า

-ปัจจุบัน

งบประมาณท่ีได้ต่อ

หน่วยพ้ืนท่ี(ต่อไร่) 

ไม่เพียงพอในการ

จัดจ้างท าโครงการ

(15000บาท/ไร่)

1. ก าหนดพ้ืนท่ี

ด าเนินงานการ

ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไม่

เหมาะสม ส าหรับการ

ปลูกข้าว (S3 กับ N)

พ้ืนท่ีด าเนินการ คณะกรรมการ

ขับเคล่ือน Zoning

 by Agri-Map

จ านวนพ้ืนท่ีด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมายและ

เวลาท่ีก าหนด

1 แสนไร่

2. กนผ. แผนท่ีช้ันความเหมาะสม

ของพืชเศรษฐกิจ ตาม

ข้อมูล Zoning by 

Agri-Map

ฐานข้อมูลต้อง

ครบถ้วนและ

ปรับปรุงให้ทันสมัย

(ปัจจุบันขาดข้อมูล

ป่าไม้ถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี)

2. ตรวจสอบความถูก

ต้องของพ้ืนท่ี

พัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map)

Supplier
Input Process Output

Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดเรื่องรายได้จากไม้ผล ไม้ยืนต้น ยังไม่สามารถวัดได้
ในระยะปีแรกๆ ที่ด าเนินการ



รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา
Supplier

Input Process Output
Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

3. เกษตรกร ข้อมูลความต้องการของ

เกษตรกร

เก็บข้อมูลความ

ต้องการของ

เกษตรกรแล้ว

จ าแนกประเภทของ

เกษตรกร(ความ

พร้อมปรับเปล่ียน) 

และจัดล าดับ

ความส าคัญในการ

เข้าไปพัฒนา

เกษตรกร

3. ประชุมช้ีแจงเกษตรกร -ช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์มีการ

ปรับเปล่ียน

-สร้างการรับรู้ความเข้าใจ

ให้กับเกษตรกร

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

 ความต้องการของ

เกษตรกร

เกษตรกร ร้อยละเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ไม่เหมาะสมสมัครเข้า

ร่วมโตรงการ

ร้อยละ 80

4. เจ้าหน้าท่ีสถานี

พัฒนาท่ีดิน, 

คณะกรรมการ

ขับเคล่ือน Zoning

 by Agri-Map

ข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีปัจจุบัน

ทางเลือกในการปรับเปล่ียน

4. รับสมัครเกษตรกรใน

พ้ืนท่ีท่ีก าหนด ท่ีต้องการ

ทางเลือกในการ

ปรับเปล่ียน เข้าร่วม

โครงการ

กรมส่งเสริม

การเกษตร

กรมปศุสัตว์

กรมประมง

กรมพัฒนาท่ีดิน นโยบายโครงการ Zoning

 by Agri-Map

5. คัดเลือกเกษตรกรท่ี

ต้องการปรับเปล่ียนเป็น

เกษตรผสมผสาน

ขาดฐานข้อมูลเกษตรกรท่ี

ไม่พร้อมใช้งาน



รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา
Supplier

Input Process Output
Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

สสผ. สพข. กวจ. 

สวพ. กทช. กนผ.

เทคโนโลยีด้านการส ารวจ

และออกแบบ

ข้อมูลส ามะโนท่ีดินและ

ข้อมูลเกษตรกร

มาตรฐานการอนุรักษ์ดิน

และน้ า การปรับปรุงบ ารุง

ดิน

ข้อมูลโครงการ Zoning by

 Agri-Map

ฐานข้อมูลไม่พร้อม

ใช้งาน ไม่มีระบบ

การจัดเก็บท่ีดี

ฐานข้อมูล

ประกอบการ

ส ารวจและ

ออกแบบท่ีไม่มี

มาตรฐาน

6. ส ารวจและออกแบบ

การจัดการท่ีดินให้

เหมาะสมร่วมกับเกษตรกร

การคัดเลือกพ้ืนท่ีล่วงหน้า

ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลา

-ไม่มีงบออกแบบ

แบบอนุรักษ์ดินและน้ า สพด. ร้อยละของแบบอนุรักษ์

ดินและน้ าเป็นไปตาม

มาตรฐานและแล้วเสร็จ

ตามก าหนดเวลา

ร้อยละ 100

กค. กผง. มาตรฐานราคากลางแบบ

อนุรักษ์ดินและน้ า

7. จัดท าแบบและค าขอ

งบประมาณเสนอกรมฯ

ขาดบริบทในพ้ืนท่ีท่ีจะใช้

ตัดสินใจการใช้ประโยชน์

ท่ีดินให้เหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพดิน

แผนงานและงบประมาณท่ี

ขอ

กผง.

กค. กผง. แบบระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ าท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

และได้รับการอนุมัติพร้อม

งบประมาณ

8. ด าเนินการปรับเปล่ียน

พ้ืนท่ีตามแผนงานและ

เป้าหมายงบประมาณท่ี

ได้รับ

พ้ืนท่ีท่ีได้รับการปรับเปล่ียน เกษตรกร จ านวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับการ

ปรับเปล่ียน

1 แสนไร่

กผง. สพข. ข้อมูลเกษตรกรและพ้ืนท่ีท่ี

ได้รับการปรับเปล่ียน

9. การติดตามและ

ประเมินผล

ผลสรุปการด าเนินงานและ

ปัญหาอุปสรรค

กผง.

คณะกรรมการ

ขับเคล่ือน Zoning

 by Agri-Map

รายงานผลการ

ด าเนินงานได้ตามเวลา

ท่ีก าหนด

ส่งรายงานได้ตาม

ก าหนดเวลา



Outcome การพัฒนาเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน ้าได้รับการพัฒนาจนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน

ตัวช้ีวัดโครงการ KPI1 : ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน ้า(ต้นแบบ)

KPI2 : ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด

รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา

1. เกษตรกร

2. กผง.

1. สภาพปัญหาของพื นท่ี 

2. ท้าเนียบวงรอบเขต

พัฒนาท่ีดินลุ่มน ้า ,

นโยบายและงบประมาณ

1. คัดเลือกพ้ืนท่ีลุ่มน้้า พื นท่ี เป้าหมาย

1. กสด

2. กนผ.

3. สสผ. ,กรมป่าไม้

4. สวพ.

5. ชป

6. สพข. และสศก.

7. สปก. ,กรมท่ีดิน

1. ข้อมูลดิน

2. การใช้ท่ีดิน, ข้อมูล

เศรษฐกิจและสังคม และ

ข้อมูลปัญหาภัยพิบัติ

3. ข้อมูลป่าไม้

4. ข้อมูลแหล่งน ้า

5. ข้อมูลชลประทาน

6. ข้อมูลเศรษฐกิจและ

สังคม

7. ข้อมูลถือครองท่ีดิน

-ฐานข้อมูลไม่พร้อม

ในการใช้งาน

-ไม่มีระบบการ

จัดเก็บฐานข้อมูล

2. รวบรวมข้อมูล

3. วิเคราะห์ข้อมูล

4. จัดท้า (ร่าง) แผน

แม่บทเขตพัฒนาท่ีดินลุ่ม

น้้า พร้อมมาตรการ

5. ประชาพิจารณ์กับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

6. จัดท้าเล่มแผนแม่บท

เขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้้า

ฉบับสมบูรณ์

-ไม่มีบทเรียนจาก

กระบวนการถอดบทเรียน

ในพื นท่ี ขาด best 

practice

-จนท.สพด.บางส่วนขาด

ความรู้ความเข้าใจในการ

จัดท้าแผนปฏิบัติการใน

พื นท่ี

แผนแม่บทเขตพัฒนาท่ีดิน

ลุ่มน ้าฉบับสมบูรณ์

สพข. หน่วยงาน

ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

ระดับความส้าเร็จใน

การจัดท้าแผนฯ

ระดับ 5

7. ถ่ายทอดแผนสู่

การปฏิบติในระดับพ้ืนท่ี

ขาดขั นตอนประชาพิจารณ์

แผนปฏิบัติงาน

พื นท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน ้า 

ได้รับการปรับปรุงและ

พัฒนา

เกษตรกร ระดับความส้าเร็จใน

การพัฒนาพื นท่ีเขต

พัฒนาท่ีดินลุ่มน ้า

ระดับ 5

การจัดท้าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้้า (ต้นแบบ)

Supplier
Input Process Output

Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย



รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา
Supplier

Input Process Output
Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

พื นท่ีด้าเนินการ และ

มาตรการ

8. ติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้า /ปัญหา

และอุปสรรค

ผู้บริหารกรมฯ ,กผง.



Outcome พ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้้า ได้รับการพัฒนาจนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน

ตัวช้ีวัดโครงการ KPI1 : ระดับความส้าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือขับเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

KPI2 : ระดับความส้าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินเพ่ือขับเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา

กผง.  สพข.  สพด. 

 กกจ. กวจ. ศทส.

1. แผนงาน/โครงการ/

งบประมาณ/การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์/หลักเกณฑ์

การพิจารณาความดี

ความชอบ/ข้อมูลเกษตรกร

และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

โครงการเกษตรอินทรีย์/

ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 

PGS

-ไม่มีข้อมูลท่ี

เพียงพอ

ประกอบการ

ด้าเนินงานของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

1. ประชาสัมพันธ์ รับ

สมัครและคัดเลือก 

มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์/

เกษตรกร

-เกษตรกรอาจมาสมัคร

คัดเลือกตามความสมัครใจ

-เจ้าหน้าท่ีสวมหมวกหลาย

ใบ

-มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์

จะต้องมีเกณฑ์คัดเลือกท่ี

ชัดเจน มีประสบการณ์ มีใจ

-จ้านวนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ี

เกษตรกรสามารถ

ด้าเนินการได้จนผ่าน PGS

-ขาดบุคลากร

ได้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์  

กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการ

สพข. สพด.  

เกษตรกร

-จ้านวนของผู้ผ่านการ

คัดเลือกเป็นมิสเตอร์

เกษตรอินทรีย์มี

เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน

-จ้านวนเกษตรกรท่ี

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าเป้าหมายท่ี

กรมฯ ก้าหนด

-ไม่น้อยกว่า 200คน

-ไม่น้อยกว่า 15,750 ไร่

 1,575 ราย

กวจ.  กค.  กผง.  

วิทยากรภายนอก

2. โครงการ/งบประมาณ/

องค์ความรู้/วิทยากร

2. จัดฝึกอบรม มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์และ

เกษตรกรได้รับความรู้

เกษตรอินทรีย์ PGS

ร้อยละผู้ผ่านการอบรม 

ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

เกษตรอินทรีย์ (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินเพ่ือขับเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ PGS)

-ไม่มีหลักสูตรการอบรม

เฉพาะมิสเตอร์เกษตร

อินทรีย์ (ปัจจุบันอบรม

มิสเตอร์กับกลุ่มเกษตรกร

ร่วมกัน)

-มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์

ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง

-จนท.ต้องมีประสบการณ์

จริงท่ีจะผลักดัน PGS ส้าเร็จ

-กวจ.คัดเลือก เสนอจน

ท.รายบุคคล มาจัดทีม

วิทยากร

-พ้ืนท่ี/เป้าหมาย ไม่

สอดคล้องวัตถุประสงค์

การท้าเกษตรอินทรีย์, 

ปัจจัยการผลิต...อินทรีย์ได้

Input Process Output
CustomerSupplier



รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

Input Process Output
CustomerSupplier

กวจ 2.1 มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข. สพด. จ้านวนมิสเตอร์เกษตร

อินทรีย์ผ่านการอบรม

ครบตามแผนและ

เป้าหมายท่ีก้าหนด

สพข.  กวจ. 2.2 กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร จ้านวนเกษตรกรผ่าน

การอบรมครบตามแผน

และเป้าหมายท่ีก้าหนด

สพด. (มิสเตอร์

เกษตรอินทรีย์)

3. ปัจจัยการผลิตเกษตร

อินทรีย์

3 ด าเนินงานตาม

กระบวนการ PGS (8 

ข้ันตอน)

ขาดเจ้าหน้าท่ีควบคุม/

ก้ากับ 8 ข้ันตอน

ถ้าสมาชิกกลุ่มเกษตรกรมี

ผลผลิตท่ีไม่ผ่าน QC ตาม

มาตรฐานจะมีข้ันตอน

ต่อไปอย่างไร (1.ตัด

สมาชิกออกไปจากกลุ่ม 2.

รับสมาชิกใหม่)

กลุ่มเกษตรท่ีเข้าร่วม

โครงการ

เกษตรกร ระดับความส้าเร็จของ

การด้าเนินงานตาม

กระบวนการ PGS

5 ระดับ (ตาม DPIS 

รอบสอง)

-ไม่มีหลักสูตรการอบรม

เฉพาะมิสเตอร์เกษตร

อินทรีย์ (ปัจจุบันอบรม

มิสเตอร์กับกลุ่มเกษตรกร

ร่วมกัน)

-มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์

ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง

-จนท.ต้องมีประสบการณ์

จริงท่ีจะผลักดัน PGS ส้าเร็จ

-กวจ.คัดเลือก เสนอจน

ท.รายบุคคล มาจัดทีม

วิทยากร

-พ้ืนท่ี/เป้าหมาย ไม่

สอดคล้องวัตถุประสงค์

การท้าเกษตรอินทรีย์, 

ปัจจัยการผลิต...อินทรีย์ได้



รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

Input Process Output
CustomerSupplier

สพข. (มิสเตอร์

เกษตรอินทรีย์) / 

กวจ. / มูลนิธิหรือ

หน่วยงานท่ีให้การ

รับรอง

4. โครงการ/งบประมาณ 4. ติดตามและผลักดันให้

ผ่านการรับรอง PGS 

(กลุ่มใหม่/กลุ่มเก่า) และ

สรุปผลงานเสนอกรมฯ

ข้ันตอนการกรอก

ใบรับรองหลายข้ันตอน

ขาดคนป้อนข้อมูลเข้า

ระบบเพ่ือขอใบรับรอง

เกษตรกรท่ีเคยได้รับ PGS 

ขาดการติดตาม/ผลักดัน

พ่ีเล้ียงยังขาดความเข้าใจท่ี

ชัดเจนในการขับเคล่ือน

กลุ่มเกษตรกรในแต่ละ

ข้ันตอน PGS

กลุ่มเกษตรและพ้ืนท่ีท่ีผ่าน

การรับรอง PGS

เกษตรกร  รัฐบาล 

 กระทรวงฯ  กรม

พัฒนาท่ีดิน  

ผู้ประกอบการ 

(โรงพยาบาล  

โรงเรียน  โรงแรม 

 ห้างสรรพสินค้า 

ฯลฯ)

จ้านวนพ้ืนท่ีท่ีผ่านการ

รับรอง PGS

ไม่น้อยกว่า 6,000 ไร่

หน่วยงานท่ี

สนับสนุนด้าน

การตลาด

5. การมีตลาดรองรับ ขาดทักษะในการ

วางแผน

Order การส่ังซ้ือ

(ความต้องการเช้ือ)

5. ประสานหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องสนับสนุนด้าน

การตลาด

สร้างตลาดเกษตร PGS 

(สพด.ท่ีมีศักยภาพ)

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ PGS ผู้บริโภค



Outcome เกษตรกรใช้พ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถลดต้นทุนได้

ตัวช้ีวัดโครงการ KPI1 : ร้อยละของเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากบัตรดินดี

KPI2 : ร้อยละของเกษตรกรท่ีสามารถน าข้อมูลจากบัตรดินดีไปใช้พัฒนาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของตนได้

รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา

อธพ.  สวด. กผง. 

กค.

นโยบายกรม / งบประมาณ จ านวนเป้าหมาย

เยอะเกินไป ไม่ได้

คุณภาพ

1.วางแผน/ก าหนด

เกษตรกรเป้าหมาย

เร่งรัดเวลาเกินไป ไม่ได้

คุณภาพ

โครงการ สพข./สพด.

กสด.  กนผ. สสผ. 

สวด. กวจ. กทช. 

ศปพ.

ข้อมูลดิน/ข้อมูลเกษตรกร/

ข้อมูลสภาพการใช้ท่ีดิน

2.จัดท าคู่มือ/เตรียมชุด 

test kit/ปรับปรุง

โปรแกรมบัตรดินดี

เกษตรกรเข้าถึงตัว

โปรแกรมได้ยุ่งยาก ควรท า

เป็น Application

คู่มือ/ชุด test kit/

โปรแกรมบัตรดินดีท่ี

ปรับปรุง

ความส าเร็จของการ

จัดท าคู่มือ

1 เล่ม

สวด. ข้อมูลโครงการ -ควรก าหนดการ

เก็บข้อมูลท่ีส าคัญ

ให้ครบถ้วนทุก

รายการและมีการ

ประชุมให้ชัดเจน

ก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน

3.จัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์/สร้าง

ความเข้าใจ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ไม่

เพียงพอและไม่ update

เอกสารประชาสัมพันธ์/ส่ือ

ออนไลน์

ช่องทางการส่ือสาร

น้อยเกินไป

ความส าเร็จของการ

ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์

3 ส่ือ

สวด.  ศทส. ระบบสารสนเทศ/โปรแกรม -LDD soil guide 

ไม่เสถียร ไม่

สามารถใช้งานใน

พ้ืนท่ีได้จริง(หมุน)

4.ติดตามความก้าวหน้า ความสมบูรณ์ครบถ้วน

ของข้อมูล/จ านวนเกษตกร

ร้อยละความครบถ้วน

ของข้อมูล

มากกว่าร้อยละ 80

สวด.  ศทส. แบบประเมินผล 5.ประเมินผลโครงการ ผลการประเมิน ร้อยละความส าเร็จของ

การด าเนินงานบัตรดินดี

มากกว่าร้อยละ 60

บัตรดินดี

Supplier
Input Process Output

Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย



รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา
Supplier

Input Process Output
Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

สพข. /สพด. องค์ความรู้การพัฒนา

ท่ีดิน/ คู่มือการด าเนินงาน

ของเจ้าหน้าท่ี/ ชุด test 

kit/ค าแนะน าการจัดการดิน

6.ลงพ้ืนท่ีมอบบัตรดินดี 

(สอนการใช้บัตร) และให้

ค าแนะน าการจัดการดิน

-จนท.บางรายตรวจสอบ

ชุดดินไม่เป็น(ขาดKM)

-จนท.บางรายไม่ให้

ความส าคัญกับการให้

ค าแนะน าการจัดการดิน

หลังมอบบัตร

จ านวนเกษตรผู้ถือบัตร เกษตรกรบางราย

ไม่มี smart phone

เกษตรกร ร้อยละความส าเร็จของ

การมอบบัตรดินดี/สอน

การใช้ประโยชน์

ร้อยละ 100

7.พัฒนาเกษตรกรผู้ถือ

บัตรดินดีต้นแบบ

-จนท.ไม่เข้าใจ

กระบวนการท างานว่าต้อง

ท าอะไรต่อ Output คือ

อะไร

-ข้อมูลชุดดินไม่ถูกต้อง

(มาตราส่วนไม่เหมาะสม

กับการใช้)

เกษตรกรต้นแบบ จ านวนเกษตรกรต้นแบบ 1 คน/จังหวัด

8.ลงพ้ืนท่ีติดตามผลและ

ให้ค าแนะน า

-จนท.ไม่เข้าใจโครงการ

-ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใช่คน

ปฏิบัติงานจริง

-ผู้ได้รับบัตรดินดีสุดท้ายจะ

ได้ประโยชน์ใดจากบัตร

(ความชัดเจน)

-ไม่มีการพัฒนา จนท.ให้

เข้าในการใช้บัตรครบถ้วน

-หมอดินยังไม่เข้าใจการใช้

และประโยชน์ท่ีจะได้

ผลวิเคราะห์ดิน/ค าแนะน า ร้อยละของเกษตรกรท่ี

น าข้อมูลจากบัตรดินดี

ไปใช้

มากกว่าร้อยละ 60



รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา รายละเอียด ปัญหา
Supplier

Input Process Output
Customer ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

แบบประเมินผล 9.ประเมินผลผ่านระบบ

ออนไลน์

-เกษตรกรไม่ทราบสิทธิ

ประโยชน์ของบัตร เม่ือ

ได้รับบัตรไปแล้ว

ผลการประเมิน ไม่มีการติดตาม

ประเมินผล

ร้อยละความพึงพอใจ

ของเกษตรกรผู้ถือบัตร

มากกว่าร้อยละ 85
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หลักสูตร / หัวขอ : แนวคิดผลิตภาพกับการปรับปรุงกระบวนงานและสรางนวัตกรรม

วันที่ : 23-24 มกราคม 2563

สถานที่ : กรมพัฒนาที่ดิน

ความพึงพอใจตอภาพรวม

ขอมูลของผูเขารวมการอบรมสัมมนา

ตอบ1 ตอบ2 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ5 ตอบ6 ตอบ7 ตอบ8 ตอบ9 ตอบ10 รวม คา่เฉลี�ย

ความพงึพอพอใจตอ่ภาพรวม 11 1 5 23 12 6 58 7.72

รวมความพงึพอใจตอ่ภาพรวม 77.2%

ผลสรปุความพงึพอใจ %

ความพงึพอใจตอ่วทิยากร 86.21

ความพงึพอใจตอ่เนื�อหาและ
หลกัสตูร

81.47

ความพงึพอใจในเรื�องอื�นๆ 0

รวม 84.31

การศกึษา จาํนวน %

ตํ�ากวา่ ม.6 0

ม.6 0

ปวช.-ปวส. 0

ปรญิญาตรี 15 25.86

ปรญิญาโทหรอืสงูกวา่ 43 74.14

รวม 58

ตาํแหนง่ จาํนวน %

ระดบัปฏบิตักิาร 29 50

ระดบับงัคบับญัชา 26 44.83

ระดบับรหิาร 3 5.17

รวม 58

FM-QD-08/01
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ความพึงพอใจตอวิทยากร

คณุสธุาสนิ ีโพธจินัทร์ จาํนวน %

มากที�สดุ 27 46.55

มาก 30 51.72

นอ้ย 1 1.72

นอ้ยที�สดุ 0

รวม 58 86.21

ขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรงุตอ่วทิยากร

ดแีลว้ครับ
อยากใหล้งรายละเอยีดวธิกีารเขยีน SIPOC ใหม้ากขึ�นกวา่นี� เพราะยงั
มคีวามสบัสนอยู่
อาจารยบ์รรยายไดเ้ห็นภาพชดัเจน เขา้ใจงา่ย
เพิ�มเวลาในการถาม-ตอบมากกวา่นี�

FM-QD-08/01
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ความพึงพอใจตอเนื้อหาและหลักสูตร

ความรูจากการฝกอบรม / สัมมนา

ความพงึพอใจตอ่เนื�อหาและหลกัสตูร
(เนื�อหาการบรรยาย, การลาํดบัเนื�อหา, ระยะเวลาของ

หลกัสตูร)
จาํนวน %

มากที�สดุ 15 25.86

มาก 43 74.14

นอ้ย 0

นอ้ยที�สดุ 0

รวม 58 81.47

ขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรงุตอ่เนื�อหาและหลกัสตูร

ควรจัดโปรแกรมใหน่้าสนใจ โดยเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิใหม้ากขึ�น (สอนในเกมสส์นุก : ทํางานเหมอืนเลน่)
การคอมเมนตง์านนําเสนออยากใหม้ชีว่งเวลามากกวา่นี�
สื�อการนําเสนอ ทําใหเ้ขา้ใจเนื�อหาไดง้า่ย

ตอบ1 ตอบ2 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ5 ตอบ6 ตอบ7 ตอบ8 ตอบ9 ตอบ10 รวม
คา่
เฉลี�ย

1. กอ่นการอบรม / สมัมนา ทา่นมี
ความรูใ้นเรื�องนี�

1 2 5 7 23 4 11 1 2 2 58 5.34

2. หลงัการอบรม / สมัมนา ทา่น
ไดรั้บความรูใ้นเรื�องนี�

1 2 6 10 21 12 6 58 7.86

3. ความรูท้ี�สามารถนําไปปรับใชใ้น
การทํางาน

1 2 5 9 19 15 7 58 7.98

FM-QD-08/01
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การแนะนําบริการของสถาบันแกผูอื่น

อื่นๆ

ตอบ1 ตอบ2 ตอบ3 ตอบ4 ตอบ5 ตอบ6 ตอบ7 ตอบ8 ตอบ9 ตอบ10 รวม
คา่
เฉลี�ย

ทา่นจะแนะนําหลกัสตูรฝึกอบรม /
สมัมนา ของสถาบนั ใหแ้กผู่อ้ ื�นหรอื
ไม่

1 7 7 10 19 6 8 58 7.52

1. โปรดระบ ุสิ�งที�ทา่น ไมพ่งึพอใจมากที�สดุ จากการเขา้รว่มการอบรม/สมัมนา ในครั �งนี� (ถา้ม)ี

น่าจะมcีase study ชดัๆ ของหน่วยงานที�ดเีดน่
_
ตอ้งการเอกสารเป็นกระดาษ
ไมเ่คลยีรในเรื�องความถกู/ผดิในการทํา workshop SIPOC วา่ทําแลว้
การเขา้ถงึหอ้งประชมุยุง่ยาก
หอ้งประชมุรอ้น
การจัดที� นั�ง ทํากจิกรรม กลุม่  ไม ่คอ่ย สะดวก  แออดั เล็กนอ้ย 
-

2. หวัขอ้หรอืหลกัสตูรฝึกอบรม/สมัมนา หรอืสถานที�ศกึษาดงูาน ที�ทา่นสนใจ

_
โรงแรมมารวยการเ์ดน้ท์
การวเิคราะห ์SWOT
บ.เอกชนที�มรีะบบบรหิารแบบญี�ปุ่ นและยโุรป
การเพิ�มประสทิธภิาพเจา้หนา้ที� พด. ในทกุระดบั
การทํามาตราฐานงานหรอืองคก์รของบรษัิท ปตท.
การออกแบบระบบ ใหม ่ How to?
การบรหิารราชการในภาวะการณเ์ปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

3. ขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการใหบ้รกิารของสถาบนั

อยากใหเ้จาะ ไปทกุสํานักในกรมฯ
_
เหมาะสมแลว้
-

FM-QD-08/01


