
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังกระบวนการวิเคราะห์ดิน น้้า พืช 

แจ้งผลการวิเคราะห์ให้
ผู้รับบริการ/รายงานในระบบ 

online 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

นักวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบผล

วิเคราะห์ 

ประมวลผลวิเคราะห์และจัดท้ารายงานผลการ
วิเคราะหพ์ร้อมให้ค้าแนะน้า 

งานวิเคราะห์ดิน 
น้้า พืช ในห้องปฏิบัติการ 

งานวิเคราะห์ดิน 
เคลื่อนที่ 

จนท. สอบถามวัตถุประสงค์ กรอก
แบบฟอร์ม และออกเลขปฎิบัติการ  
(คิดค่าธรรมเนียมจากผู้รับบริการ 

กรณีผู้รับบริการเป็นเอกชน) 

กระบวนการวิเคราะห์ดิน น้้า พืช 

จนท. ประสานกับจนท.ในพื้นที่
เป้าหมายโดยวิธีโทรศัพท ์ 

โทรสาร และ email 
กลุ่มเป้าหมาย 

จนท.รับตัวอย่าง
จากผู้รับบริการ 

จนท. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ์และสารเคมี 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเดินทางเข้าพื้นที่

ปฏิบัติงานตามเวลานัดหมาย 

ผลวิเคราะห์/ฐานข้อมูล 

จนท. ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการรับตัวอย่าง 

จนท.วิเคราะห์ตัวอย่างตามรายการร้อง
ขอรับบริการและบันทึกผลวิเคราะห์ในใบ

รายงานผล/สมุดรายงานผล 

จนท. รับตัวอย่างดิน  ซักประวัติและ
ออกเลขปฏิบัติการ 

จนท.เตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะหพ์ร้อมส่งตัวอย่างไปยังห้อง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดใน 

OSD _02) 

 

จนท.เตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห ์

เสียค่าใช้จ่าย 
จนท. ช้าระค่าบริการ
วิเคราะห์ท่ีกองคลัง 

กระบวนการวิเคราะห์ดิน น้้า พืช  

กระบวนการแนวทางการพัฒนา
คุณภาพดิน 

จนท. เก็บรวบรวมข้อมูล 
/ประเด็นปัญหาต่างๆ 

จนท. ก าหนดแนวทางพัฒนา 
คุณภาพดิน และรับฟังความคิดเห็น 

จนท. ก าหนดแนวทาง 
เพื่อน าไปปฏิบัติ 

จนท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ให้มีความเข้าใจในทางปฏิบัติ 

 

จนท. จัดท าฐานข้อมูลดิน และสังเคราะห์
ข้อมูล/ประเมินความเส่ียงด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 

ประกาศใช้แนวทาง /
คู่มือพัฒนาคุณภาพดิน 
 



 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

เวลาที่
ใช้ ต่อ 1 
ตัวอย่าง 

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

  

 

 

20 นาที 6.1.1 เจ้าหน้าทีร่ับตัวอย่างดินจากผู้รับบริการโดย
ผู้รับบริการมาส่งด้วยตนเอง  ส่งทางไปรษณีย์ หรือ 
ฝากเจ้าหน้าที่ของกรมฯ 

- ส่วนมาตรฐานฯ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 

 

 

   

 

 

30 นาที 6.1.2 เจ้าหน้าที่สอบถามวัตถุประสงค์และคัด
กรองรายการวิเคราะห์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
กรอกแบบฟอร์มและออกเลขปฏิบัติการ จากนั้น
ออกเอกสารใบรับตัวอย่างให้แก่ผู้ขอรับบริการไว้
เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามผลวิเคราะห์ 
(คิดค่าใช้จ่าย กรณีเป็นภาคเอกชน) 

- ส่วนมาตรฐานฯ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 

 
ภายใน 10 
นาที 

6.1.3  เจ้าหน้าที่ช าระค่าบริการวิเคราะห์ 
จากนั้นน าใบเสร็จให้แก่ผู้ขอรับบริการเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 

- ส่วนมาตรฐานฯ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 
- กองคลัง 

 

 

ภายใน 4 วัน
ท าการ
รายละเอียด
ใน OSD-02 

6.2 เจ้าหน้าทีเ่ตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์
พร้อมส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัตกิารที่เกี่ยวข้อง 

- ส่วนมาตรฐานฯ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 

 

 

ภายใน 15 
นาที 

6.3.1  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการรับตัวอย่าง (ออกรหัสตัวอย่างส าหรับ
ห้องปฏิบัติการเฉพาะ ส่วนวิทยบริการ ส่วนวิจัย
พืชฯ และส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน)  

- ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ใน สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต1 -12) 

 
ภายใน 20 วัน 
รายละเอียด
เวลาวิเคราะห์
ใน OSD-03 ถึง 
OSD-08 

6.3.2 วิเคราะห์ตัวอย่างตามพารามิเตอร์ที่ร้อง
ขอรับบริการ (พารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ความต้องการปูน ค่าการน าไฟฟ้า 
ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม ฯลฯ)  
จากนั้นบันทึกผลในใบรายงานผลหรือสมุด
รายงานผล  

- ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ใน สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต1 -12) 

 

 

6ช่ัวโมง 6.4.1 นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบผลวิเคราะห์  
หากไม่ผ่าน ตัวอย่างจะถูกน าไปวิเคราะห์ซ้ า 

- ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ใน สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต1 -12) 

 

 

30 นาที 6.4.2  ผลวิเคราะห์ที่ผ่านการตรวจสอบจะถูก
น ามาประมวลผลการวิเคราะห์พร้อมให้
ค าแนะน า 

- ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ใน สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต1 -12) 

 
ภายใน 6 
ช่ัวโมง 

6.5  แจ้งผลการการวิเคราะห์ให้ผู้รับบริการ/
รายงานในระบบ onlineและส่งผลให้ผู้ขอรับ
บริการ(รับด้วยตนเอง / ส่งไปรษณีย์ / ส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / โทรสาร) 

-.ส่วนมาตรฐานฯ สวด. 
-.ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 

6.5 แจ้งผลการวิเคราะห์ให้
ผู้รับบริการ/รายงานในระบบ 

online 
 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

6.4.1 นักวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบผลวิเคราะห ์

6.4.2 ประมวลผลวิเคราะห์และจัดท้ารายงาน
ผลการวิเคราะหพ์ร้อมให้ค้าแนะน้า 

กระบวนการวิเคราะห์ดิน น ้า พืช  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพดิน 

งานวิเคราะห์ดิน 
น้้า พืช ในห้องปฏิบัติการ 

งานวิเคราะห์ดิน 
เคลื่อนที่ (OSD-08) 

จนท. ประสานกับจนท.ในพื้นที่
เป้าหมายโดยวิธีโทรศัพท ์ 

โทรสาร และ email 
กลุ่มเป้าหมาย 

6.1.1 จนท.รับ
ตัวอย่างจาก
ผู้รับบริการ 

จนท. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ์และสารเคมี 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเดินทางเข้าพื้นที่

ปฏิบัติงานตามเวลานัดหมาย 

6.1.2 จนท. สอบถามวัตถุประสงค์ 
กรอกแบบฟอร์ม และออกเลขปฎิบัติ

การ  (คดิค่าธรรมเนียมจาก
ผู้รับบริการ กรณีผู้รับบริการเป็น

เอกชน) 

กระบวนการวิเคราะห์ดิน น้้า พืช 

 ผลวิเคราะห/์ฐานข้อมูล 

6.3.1 จนท. ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการรับตัวอย่าง 

จนท. รับตัวอย่างดิน  ซักประวัติและ
ออกเลขปฏิบัติการ 

6.2 จนท.เตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะหพ์ร้อมส่งตัวอย่างไปยังห้อง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดใน 

OSD-02) 

 

จนท.เตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห ์

เสียค่าใช้จ่าย 
6.1.3 จนท. ช้าระค่าบริการ

วิเคราะห์ 

6.3.2 จนท.วิเคราะห์ตัวอย่างตามรายการ
ร้องขอรับบริการและบันทึกผลวิเคราะห์ใน

ใบรายงานผล/สมุดรายงานผล 



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 เวลาที่ใช ้

ต่อ 1 
ตัวอย่าง 

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

    

 30 นาที 6.1.1  เจ้าหน้าท่ีประสานเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
โดยวิธีโทรศัพท์  โทรสาร และ email เพ่ือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ออกบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย และแจ้งให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
เตรียมตัวอย่างดิน ให้พร้อมส้าหรับการวิเคราะห์  

- ส่วนวิทยบริการ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 
 

 3 ช่ัวโมง 6.1.2 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือ 
อุปกรณ ์และสารเคมี ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
และเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานตามเวลา
นัดหมาย 

- ส่วนวิทยบริการ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 
 

 15 นาที 6.2.1 ผู้ขอรับบริการน้าดินมาที่หน่วย
บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที ่ เจ้าหน้าที่รับ
ตัวอย่างดิน  ซักประวัต/ิบันทึกรายละเอียด
ผู้ส่งพร้อมออกเลขปฏิบัติการ 
 

- ส่วนวิทยบริการ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 
 

 

10 นาที 

6.2.2 เจ้าหน้าที่เตรียมตัวอย่างดิน โดยการ
บดร่อนผ่านตะแกรง แล้วบรรจุใส่ถุงใส่
ตัวอย่างดนิ  

- ส่วนวิทยบริการ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 
 

 

 
  

 

2 ช่ัวโมง 

6.3 วิเคราะห์ตัวอย่างดินพารามิเตอร์ต่างๆ 
ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน้าไฟฟ้า 
ธาตุอาหารฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม  จากนั้นบันทึกผลในใบรายงานผล
หรือสมุดรายงานผล  

- ส่วนวิทยบริการ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 
 

 

30  นาที 

6.4 นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ ผล
วิเคราะห์   หากไม่ผ่าน ตัวอย่างจะถูก
น้าไปวิเคราะห์ซ้้า 
 

- ส่วนวิทยบริการ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 
 

 

1 ช่ัวโมง 

6.5  ผลวิเคราะห์ที่ผ่านการตรวจสอบจะ
ถูกน้ามาประมวลผล การวิเคราะหพ์ร้อมให้
ค้าแนะน้า 

- ส่วนวิทยบริการ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 
 

 
 
 
 
 

1 วันท าการ
หลังรับ
ตัวอย่างท่ีผึ่ง
แห้งพร้อม
วิเคราะห์ 

6.6 เจ้าหน้าที ่แจ้งผลการการวิเคราะห์ให้
ผู้รับบริการ/รายงานในระบบ online 
และส่งผล ให้ผู้ขอรับบริการ 
(รับด้วยตนเอง / ส่งผ่านเจ้าหน้าที่กรมพัฒนา
ที่ดิน / ส่งไปรษณีย์ / ส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ / โทรสาร) 

- ส่วนวิทยบริการ สวด. 
- ส่วนวิเคราะห์ดิน 
  (สพข. เขต 1-12) 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพดิน
OSD-09 

กระบวนการวิเคราะห์ดิน น ้า พืช  

งานวิเคราะห์ดิน 
น้้า พืช ในห้องปฏิบัติการ 

งานวิเคราะห์ดิน 
เคลื่อนที่ (OSD-08) 

6.1.1 จนท. ประสานกับจนท.
ในพื้นที่เป้าหมายโดยวิธี

โทรศัพท์  โทรสาร และ email  

จนท.รับตัวอย่างจาก
ผู้รับบริการ 

6.1.2 จนท. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ์และ
สารเคมี ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและเดินทางเข้า

พื้นที่ปฏิบัติงานตามเวลานัดหมาย 

6.2.1 จนท. รับตัวอย่างดิน  ซัก
ประวัติและออกเลขปฏิบัติการ 

จนท. สอบถามวัตถุประสงค์ กรอก
แบบฟอร์ม และออกเลขปฎิบัติการ  

(คิดค่าธรรมเนียมจากผู้รับบริการ กรณี
ผู้รับบริการเป็นเอกชน) 

กระบวนการวิเคราะห์ดิน น้้า พืช 

เสียค่าใช้จ่าย 

จนท.เตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะหพ์ร้อมส่งตัวอย่างไปยังห้อง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดใน 

OSD-02) 

 

6.2.2 จนท.เตรียมตัวอย่างเพื่อ
ตรวจวิเคราะห ์

จนท. ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการรับตัวอย่าง 

6.3 จนท.วิเคราะห์ตัวอย่างตามรายการร้อง
ขอรับบริการและบันทึกผลวิเคราะห์ในใบ

รายงานผล/สมุดรายงานผล 

6.4 
นักวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบผล

วิเคราะห์ 

ไม่ผ่าน 

6.5 ประมวลผลวิเคราะห์และจัดท้ารายงานผล
การวิเคราะหพ์ร้อมให้ค้าแนะน้า 

ผลวิเคราะห์/ฐานข้อมูล 
6.6 แจ้งผลการวิเคราะห์ให้

ผู้รับบริการ/รายงานในระบบ 
online 

 

ผ่าน 

จนท. ช้าระค่าบริการ
วิเคราะห ์



 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ระยะ 
เวลาที่ใช ้

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

ภายใน 2 
เดือน 

6.1 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเดิมที่มีอยู ่และติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด /ประเด็นปัญหา
ต่างๆ 

สวด. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 3 
เดือน 

6.2 เจ้าหน้าที่จัดระบบฐานข้อมูลดินเบื้องต้น และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลดิน /ประเมินความเส่ียง
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

สวด. 

 
 
 
 
 
 

ภายใน 3 
เดือน 

6.3 เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพดิน และก าหนด
แนวทางพัฒนาคุณภาพดิน และรับฟังความคิดเห็น 

สวด. 

 
 
 
 
 

ภายใน 3 
เดือน 

6.4 เจ้าหน้าที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพดิน และจัดท าคู่มือแนวทางพัฒนา
คุณภาพดิน 

สวด. 

 
 
 
 

ภายใน 5 
วัน 

6.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหเ้จ้าหน้าทีม่ีความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพและน าไป
ปฏิบัติได้ 

สวด. 

 
 
 
 
 

ภายใน 6 
เดือน 

 สวด. /สลก. 

กระบวนการแนวทางการพัฒนา
คุณภาพดิน (OSD-09) 

6.1 จนท. เก็บรวบรวม
ข้อมูล /ประเด็นปัญหา

ต่างๆ 

6.3 จนท. ก าหนดแนวทางพัฒนา 
คุณภาพดิน และรับฟังความคิดเห็น 

6.4 จนท. ก าหนดแนวทาง 
เพื่อน าไปปฏิบัติ 

6.5 จนท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ให้มีความเข้าใจในทางปฏิบัติ 

 

6.2 จนท. จัดท าฐานข้อมูลดิน และ
สังเคราะห์ข้อมูล/ประเมินความเส่ียงด้าน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประกาศใช้แนวทาง /
คู่มือพัฒนาคุณภาพดิน 
 



ส่วนราชการ            ส่วนวิทยบริการ ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  โทร.3114   
ที  กษ 0821.08/ วันที่                   มิถุนายน  2555    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น าผังด าเนินการปฎิบัติงานของกระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ า พืชขึ้น web กรมฯ  
  

เรียน  ผอ. สวด.    

ตามท่ี ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ  น าการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA หมวด 6 ) มาใช้ในการปรับปรุง กระบวนงานของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ นั้น  

ในการนี้ อธพ . ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการน าคู่มือการปฎิบัติงานของกระบวนการสร้าง
คุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่ได้จัดท าข้ึนไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน เพื่อให้ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและภารกิจกรมฯ 
ดังนั้น ฝ่ายเลขาฯ จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์  สทก.ช่วยน าไฟล์ผังการปฎิบัติงานกระบวนการวิเคราะห์ดิน 
น้ า พืช (ส่งไฟล์ทางเมล์แล้ว) เผยแพร่ใน web เพ่ือแจ้งมาตรฐานการปฎิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
ไดท้ราบ   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นควรโปรดแจ้ง ผอ. สทก. ให้ความอนุเคราะห์  

 
 

 (นางนพมณี  สุวรรณัง) 
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 

       เลขานุการคณะท างานฯ  

 

บันทึกข้อความ 


