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 รายงานผลการดำเนินการ 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

 
ปัจจุบันผู้รับบริการสามารถเดินทางเข้ามาส่งตัวอย่าง  ณ  ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิเคราะห์ดิน 

สังกัดกรมพัฒนาท่ีดินโดยไม่จำกัดต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้น  การบริการนี้รวมถึงการให้บริการประชาชนท่ัวไป 
ดังนั้น กลุ่มวิเคราะห์ดิน จึงได้จัดทำ  “ โครงการวิเคราะห์ดินสร้างคุณค่า ลดเวลาบริการ ”เพื่อตอบโจทย์
ผู้รับบริการท่ีเข้ามาส่งตัวอย่างด้วยตนเอง (Walk In) ให้เกิดความพึงพอใจกับหน่วยงานภาครัฐและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ตามวัตถุประสงค์ 

  แนวทางการดำเนินงาน  โดยการพัฒนาเป็น 3 กระบวนการ คือ 
1)  การส่งตัวอย่าง 

  2)  ระยะเวลาในการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
  3)  การรับผลการวิเคราะห์ตัวอย่างของผู้รับบริการ 
  เมื่อพิจารณาปัญหาของผู้รับบริการ  พบว่า  ผู้รับบริการมีความต้องการผลวิเคราะห์ท่ีรวดเร็ว 
สะดวกในการรับผลวิเคราะห์  การติดต่อส่ือสาร จึงพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของ
กรมพัฒนาท่ีดินแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  ดังนั้น เมื่อผู้รับบริการเข้ามา ณ จุดบริการ อันดับแรกเริ่มต้นจาก
การสอบถามประวัติการใช้ท่ีดิน เมื่อทราบปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา จึงพิจารณาถึงระดับปัญหาท่ีสามารถให้
คำแนะนำการจัดการได้โดยให้ข้อมูลต่าง ๆ  ผ่านโปรแกรม หรือ Application ต่าง ๆ  สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันทีเนื่องจากมีองค์ความรู้ของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีได้จัดทำไว้ เพื่อคลายความไม่สบายใจของผู้รับบริการซึ่งเกิด
จากการเจ็บป่วยของสุขภาพดิน นอกจากนี้ได้พัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการให้เกิดความ
รวดเร็ว  เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย  ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น คือ ระยะเวลาในการรายงานผลการวิเคราะห์ดิน
ลดลง 50%  และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ โดยให้คำแนะนำการจัดการดินเปรี้ยว 
คิดเป็น 44.84% ดินเค็ม 24.40% ดินอินทรียวัตถุต่ำ 10.56%  ดินท่ีจะต้องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเนื่องจาก
ธาตุอาหารต่ำ 20.03% และการจัดการให้พืชท่ีปลูกเจริญเติบโต 8.97% ท้ังนี้เมื่อผลการวิเคราะห์เสร็จส้ินได้ 
การปรับปรุงกระบวนการจัดส่งผลการวิเคราะห์ได้หลากหลายช่องทาง  สรุปได้ดังนี้   ช่องทางไปรษณีย์ 
49.61% ช่องทางไปรษณีย์และE-mail 4.65% E-mail  8.53%  E-mail และมารับด้วยตนเอง 0.78%  มารับ
ผลด้วยตนเอง  35.65% และ line 0.78% ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อหน่วยงานบริการของภาครัฐ 
ด้านการส่ือสารในการให้รายละเอียดในการส่งตัวอย่าง พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 90.28% ด้านความสะดวกใน
การรับผลการวิเคราะห์ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 97.20% ด้านการนำผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ พึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 86% และด้านระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  71%   

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการโดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSKขนาด 16และอยู่
ในรูปแบบ .doc หรือ.docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 10 ข้อ 

 
 



 

 3 
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

  

มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ 

หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชน
หรือผู้ รับบริการที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร จำนวนเท่าใด) รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/
กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร  
 

  ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยพื้นฐานในการปลูกพืช  ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
การใช้เครื่องจักรกลมาใช้ทำการเกษตร การใช้สารเคมีตลอดจนนำปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ  
มาเร่งผลผลิตทางการเกษตร จึงทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูญเสียไป ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ  
นอกจากนี้มีการใช้ท่ีดินผิดประเภท  การทำลายผิวดิน ขาดการปรับปรุงดิน  การจัดการดินท่ีผิดวิธี  เนื่องจาก
ไม่ทราบสภาพพื้นท่ี จึงทำให้เกิดปัญหาหลาย ๆ  อย่างตามมา  อาทิเช่น  ปุ๋ยเคมีตกค้าง การเอาดินช้ันล่างท่ี
เป็นช้ันกรดกำมะถันมาถมเป็นดินบนไม่สามารถปลูกพืชได้  และปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ เพื่อนำมาใช้ทาง
การเกษตรไม่ให้มีผลกระทบกับดินและพืช 

  กรมพัฒนาท่ีดิน มีหน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุง
ดินต่าง ๆ  กลุ่มวิเคราะห์ดิน  สำหรับพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1   ประกอบด้วย 13 
จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี  นครนายก อ่างทอง ชัยนาท 
สิงห์บุรี   สมุทรปราการ นครปฐมและกรุงเทพฯ   กลุ่มวิเคราะห์ดินจะมีหน้าท่ีในการบริการตรวจวิเคราะห์ดิน
ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ   

  ปัจจุบันผู้รับบริการท่ีเดินทางเข้ามาท่ี ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ไม่จำกัดต้องเป็น
เกษตรกรเท่านั้น  รวมถึงประชาชนท่ัวไป เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ี  ต้องการคำแนะนำการจัดการ
ดินท่ีถูกหลักวิชาการ   ต้องการคำแนะนำในการปลูกพืช การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ต้องการทราบชนิดพืชท่ี
เหมาะสมกับดินและบางรายต้องการทราบคุณภาพน้ำเพื่อนำมาใช้ในการทำการเกษตร นอกจากนี้  ความ
ต้องการของผู้รับบริการ  มีความสนใจในการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงวัสดุปรับปรุงดินต่าง ๆ  เพื่อ
พัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเองอีกด้วย 

  ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการท่ีหลากหลาย  กลุ่มวิเคราะห์ดิน จึงได้
จัดทำ  “ โครงการวิเคราะห์ดินสร้างคุณค่า ลดเวลาบริการ ”เพื่อผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจกับหน่วยงาน
ภาครัฐและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ตรงวัตถุประสงค์  ลดระยะเวลาการให้บริการ 

  ในปีงบประมาณ 2559 - 2563  มีผู้รับบริการให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ดิน  ทำให้มีผู้ท่ี
เข้ามาส่งด้วยตนเอง จำนวน  513 ราย และมีจำนวนตัวอย่างท้ังส้ิน 1,877  ตัวอย่าง  โดยปัจจุบันมีประชาชน 
เดินทางมาติดต่อขอรับบริการท่ีจุดบริการ   

ประเด็นปัญหาของผู้รับบริการท่ีทำให้เข้ามาใช้บริการ 
1. ประสบปัญหาในพื้นท่ีทำการเกษตร อาทิเช่น ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม  ดินดาน  
   ดินอินทรียวัตถุต่ำ  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ 
2. ผลผลิตไม่ดี / ผลผลิตไม่ได้ตามความต้องการ 
3. การเจริญเติบโตของพืชไม่ดี 
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ผลกระทบของผู้รับบริการ สรุปประเด็น คือ 
 1.  ปริมาณตัวอย่างในการตรวจวิเคราะห์มีจำนวนมาก  ทำให้ผลการวิเคราะห์ดินล่าช้า 
 2.  ไม่ได้รับผลการวิเคราะห์ กรณีส่งไปรษณีย์ 
 3.  ไม่เข้าใจรายงานผลการวิเคราะห์ 
 
 ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง  (ก่อนการพัฒนาระบบการให้บริการ) 
  1)  ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาท่ีดิน โดยกลุ่มวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์ตรวจสอบดิน น้ำ พืช 
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินเป็นการเฉพาะราย ให้ยื่นคำขอตามแบบท่ีกำหนด ณ  กลุ่มวิเคราะห์ดิน
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 ซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยู่ พร้อมตัวอย่างท่ีต้องการให้ตรวจสอบ 
  2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคำขอตามแบบฟอร์มและตัวอย่างมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร  หากมีค่าใช้จ่ายก็จะ
ดำเนินการแจ้งผู้ขอรับบริการ ณ  จุดรับบริการ 
  3)  กรณีท่ีตัวอย่างไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ  เจ้าหน้าท่ี
จะดำเนินการแจ้งผู้รับบริการโดยเร่งด่วนท่ีสุด  โดยช่องทางการโทรศัพท์ติดต่อหรือ ลายลักษณ์อักษรตาม
เบอร์โทรท่ีได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าท่ี 
 
 

 
 

 ขั้นตอนการส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ดิน  (ก่อนการพัฒนาระบบการให้บริการ) 
 
 
 
 
มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 
2. อธิบายเก่ียวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 จากประเด็นปัญหาข้อ 1  เมื่อพิจารณากระบวนการวิเคราะห์ดินท่ีดำเนินการต้ังแต่ขั้นตอนการรับ
ตัวอย่างดินถึงผู้รับบริการรับผลการตรวจวิเคราะห์ดินนั้น  ในอดีตกำหนดใช้ระยะเวลาตาม พ.ร.บ.พัฒนาท่ีดิน 
พ.ศ. 2551 (ข้อ 4)  ได้กำหนดให้ดำเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ 
นับแต่วันท่ีรับแจ้ง  เหตุผลนี้  เมื่อผู้รับบริการส่งตรวจวิเคราะห์ดิน  ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิเคราะห์ดิน  
ทำให้เกิดความไม่สบายใจ และคำถามท่ีผู้รับบริการประสงค์ต้องการคำตอบ  คือ  จะได้รับผลการตรวจ
วิเคราะห์ประมาณเมื่อไหร่  สามารถให้ผลได้รวดเร็วกว่านี้หรือไม่อย่างไร  เมื่อกลุ่มวิเคราะห์ดินมีบทบาทใน
การให้บริการ  จะทำหน้าท่ีเปรียบเสมือน “หมอ”  ท่ีทำการตรวจรักษาให้สุขภาพดินของเกษตรกรนั้นดีขึ้น 
ดังนั้น  กลุ่มวิเคราะห์ดินจึงได้ปรับกระบวนการตอบสนองผู้รับบริการ เนื่องจากผู้รับบริการต้องการทราบผล

ผู้รับบริการ กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
นำส่งดินด้วยตนเอง 

ผู้รับบริการ กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
ให้รับผลด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 การวิเคราะห์ท่ีรวดเร็ว สะดวก และสามารถนำผลการวิเคราะห์ดินนั้นไปจัดการแก้ไขปัญหาได้ตรงวัตถุประสงค์  
จึงได้กำหนดระยะเวลาในการให้บริการ โดยได้พัฒนาระบบการวิเคราะห์  2  ด้าน 
  1)  คุณภาพในการวิเคราะห์จะต้องผ่านการควบคุมในระบบห้องปฏิบัติการ โดยใช้ดินอ้างอิง 
  2)  ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์จะต้องไม่เกิน 60 วันทำการ 

 

 
ผังขั้นตอนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน (ก่อนการลดระยะเวลา  43 วันทำการ) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการ (Walk In) กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
นำส่งตัวอย่างดิน 

กรอกแบบฟอร์มใบ
ส่งตัวอย่าง 

เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่างตรวจสอบ 

5-10 นาที 

 

 

มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย พรบ.พัฒนา
ที่ดิน 

15 นาท ี
ให้รหัสตัวอย่างดิน 

3-5 นาที 

เตรียมตัวอย่างดิน 

7 วันทำการ 

วิเคราะห์ดิน 5 รายการ 
(pH, EC, P, K, OM) 

28 วันทำการ 

 

นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ  

4 วันทำการ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประมวลผลการวิเคราะห์
และให้คำแนะนำการ

จัดการดิน 

3 วันทำการ 

1 วัน 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 
3. อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการ
พัฒนาอย่างไร (ข้อ 1) หากมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่านำเทคโนโลยีมาใช้กับผลงาน
อย่างไร 

กระบวนการหลังการพัฒนาระบบการให้บริการวิเคราะห์ดิน 

 3.1) การส่งตัวอย่างดิน 

  ได้สอบถามความต้องการของผู้รับบริการมีวัตถุประสงค์อย่างไร  และได้แนะนำการส่ง
ตัวอย่างเป็น 3 ช่องทาง เพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการ (Walk In) 
นำส่งตัวอย่างดิน 

กรอกแบบฟอร์มใบ
ส่งตัวอย่าง 

กลุ่มวิเคราะห์ดิน 

เจ้าหน้าท่ีรับตัวอย่างตรวจสอบ 

5-10 นาที 

 

 

แจ้งนักวิชาการประจำกลุ่มฯ 

วิเคราะห์ปัญหาและแนะนำการจัดการเบื้องต้น 

25-30 นาที / ราย 

ผู้รับบริการ (Walk In) 

การนำเทคโนโลยทีี่ทันสมัยที่ผู้รับบริการได้รับจากการบริการ 

❑ Ldd On farm 
❑ น้องดินดี ( Id din dee) 
❑ บัตรดินดี 
❑  โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง 

❑ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์    (Agri-
Map Online) 
❑ ดินออนไลน์ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 
 3.2) ขั้นตอนการวิเคราะห์ดิน (ลดระยะเวลา เหลือ 30 วันทำการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างดิน 

ดินเปียก ดินแห้ง 

เตรียมตัวอย่างดิน 

5 วันทำการ 

ผ่ึงดินให้แห้ง 

วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ 

(pH, EC, P, K, OM) 

7-14 วันทำการ 

กำหนดรหัสตัวอย่างดิน 

 (1-5 นาที) 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
และมาตรฐาน 

5 วันทำการ 
ไมผ่าน 

ผ่าน 

จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ดินและ
นักวิชาการแนะนำการจัดการดิน และ

การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

  5 วันทำการ 

 

1  วันทำการ 

7 วันทำการ 

ผู้รับบริการ (Walk In) 

ส่งผลการวิเคราะห์ 

❑ ไปรษณีย์ 
❑ รับด้วยตนเอง 
❑ E-mail 
❑ Id-line 
❑ เว๊ปไซด์ของกรมฯ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 
 3.3) การรับผลการวิเคราะห์ตัวอย่างของผู้รับบริการ 

  ได้พัฒนาช่องทางการบริการรับผลการวิเคราะห์  เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ  โดยใน
อดีตท่ีผ่านมาจะให้ผู้รับบริการเข้ามารับผลด้วยตนเอง  แต่ปัจจุบันได้พัฒนาช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถรับ
ผลการวิเคราะห์ดินได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้  รับด้วยตนเอง ไปรษณีย์  E-mail  ID-line  เว๊ปไซด์ของกรม
พัฒนาท่ีดิน 
 

4. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ข้ันตอนใดบ้าง อย่างไร 
 กลุ่มในภาคส่วนต่าง ๆ  ของกรมพัฒนาท่ีดิน  เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม ได้แก่  ศูนย์สารสนเทศและการ
ส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน (โปรแกรม Ldd On Farm Land UsePlanning) กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากร
ดิน (แผนท่ีความอุดมสมบูรณ์ของดินจำแนกรายจังหวัด, โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง) สำนักวิจัยและการพัฒนาการ
จัดการท่ีดิน (ถังความรู้การจัดการดิน) สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน (เครื่องมือตรวจสอบดิน Ldd 
Test kit และโปรแกรมคำนวณปุ๋ย Ldd test kit)  ฯลฯ 

  
 มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
 
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง   
   ตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของโครงการ  
 ผลผลิต  คือ  รายงานผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกรท่ีรับบริการด้วยตนเอง (Walk in)  ดังแสดง
จำนวนผู้รับบริการและจำนวนตัวอย่าง ดังแสดงในตารางท่ี 1 
   

 ปีงบประมาณ จำนวน (ราย) จำนวนตัวอย่าง 

2559 117 651 

2560 104 514 

2561 80 267 

2562 83 222 

2563 129 223 

รวมทั้งสิ้น 513 1,877 

 
 
 
 ผลลัพธ์ที่สำเร็จ  คือ  กลุ่มวิเคราะห์ดินได้ปรับปรุงระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ดินลดลง 50% 
เฉล่ียท่ี 30 วัน  ลดระยะเวลาจากท่ีกำหนด 60 วันทำการ ตาม พ.ร.บ.พัฒนาท่ีดิน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีลด
ระยะเวลาของการวิเคราะห์ต้ังแต่ปี 2559-2563   ส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาตรงตาม
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กราฟที่ 1 รายงานผลการวิเคราะห์ดินของผู้รับบริการด้วยตนเอง 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 วัตถุประสงค์ รวดเร็ว   และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปในการจัดการดินแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นท่ี
เกษตรกรรม ดังแสดงในกราฟท่ี 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผลลัพธ์ด้านการรับผลการวิเคราะห์ตัวอย่างของผู้รับบริการ 

  ได้รับปรุงช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถรับผลการวิเคราะห์ผ่านช่องทาง จากเดิมส่งผ่าน
ไปรษณีย์หรือมารับผลด้วยตนเอง ปัจจุบันเพิ่มช่องทางการส่งผลการวิเคราะห์ 4 ช่องทาง สรุปได้ดังนี้   
ช่องทางไปรษณีย์ 49.61% ช่องทางไปรษณีย์และE-mail 4.65%  E-mail  8.53%  E-mailและมารับด้วย
ตนเอง 0.78%  มารับผลด้วยตนเอง  35.65% และ line 0.78% 
 

6. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 

ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ  ส่งผลให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงพื้นท่ีดินของตนเองเป็นดินอะไร  
สาเหตุของปัญหาและได้แก้ไขตรงตามวัตถุประสงค์  โดยได้รับการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีเกษตรกรรมและทราบ
แนวทางการจัดการดิน การได้รับคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างเหมาะสม  สามารถลดต้นทุน 
เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  ท้ังนี้ผู้รับบริการได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีท่ีทันสมัยของกรมพัฒนาท่ีดิน 
รวมถึงระยะเวลาในการรับบริการลดลง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ  
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หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 
 

 

7. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ 
และผลการประเมินเป็นอย่างไร 

 สำหรับการประเมินผล ได้ดำเนินการตามแบบฟอร์มความพึงพอใจของผู้รับบริการของ กพร. โดย
ผู้รับบริการเมื่อมารับผลการวิเคราะห์ได้กรอกข้อมูลตามแบบสอบถาม  และนำมาสรุป  ดังนี้ 
 -ด้านบุคลากร คือ บริการด้วยความเต็มใจ เป็นกันเอง ไม่เลือกปฏิบัติ เอาใจใส่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ
เป็นอย่างดี  มีการติดตามผลการทำงาน ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความ
กระตือรือร้น และพรอ้มต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 -ด้านการบริการ  มีการให้คำแนะนำ ใหค้วามรู้ ช้ีแจงละเอียดเข้าใจง่าย สามารถตอบคำถามประเด็น
ท่ีต้องการได้ มีบริการท่ีครบครอบคลุมตามความต้องการ เช่นการขอรับปัจจัยการผลิต การบริการวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน สามารถเข้ารับบริการได้ตลอดเวลา ให้บริการสะดวก รวดเร็ว สามารถนำความรู้ท่ีได้กลับไปใช้
แก้ปัญหาในพื้นท่ีได้ มีการแนะนำการขอสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการได้เป็นอย่างดีสามารถ
ประสานงานทางโทรศัพท์ได้ หรือ Application Line ได้ สามารถดำเนินงาน one stop service ในส่วนท่ี
ขอรับบริการได้เป็นอย่างดี 
 นอกจากนี้ได้ดำเนินการสอบถามเพื่อปรับปรุงกระบวนการโดยการสุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินผลการ
ให้บริการจากหน่วยงานภายนอกของผู้รับบริการทางโทรศัพท์  โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการส่ือสารในการให้รายละเอียดในการส่งตัวอย่าง พึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 90.28% ด้านความสะดวกในการรับผลการวิเคราะห์ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 97.20% ด้านการนำ
ผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 86% และด้านระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 71% ปัจจุบันได้พัฒนาการประเมินระบบการให้บริการผ่านช่องทาง QR code  

8. มีการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร 
 -ในกรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้ หน่วยงานได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ  อาทิ
เช่น กลุ่มวิเคราะห์ดิน หรือ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน ดำเนินการให้บริการ   
 -กรณีท่ีผู้รับบริการต้องการผลอย่างเร่งด่วน ได้แนะนำ Central Lab  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กรมประมงวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิชาการเกษตร แต่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
 
มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการ
ขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างไร 

 -ขยายผลการให้บริการไปยังหน่วยงานในต้นสังกัดของกรมพัฒนาท่ีดิน  จำนวน  11 กลุ่มวิเคราะห์ดิน  
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ผลการวิเคราะห์ถึงผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  หลากหลายช่องทาง  



 

 11 
 
 

หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 
10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)  ขององค์การ
สหประชาชาติที่เก่ียวข้องกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

การพัฒนากระบวนให้บริการวิเคราะห์ดิน มีส่วนช่วยในการพัฒนาเป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุก
รูปแบบในทุกที่ สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะท่ียากจนและเปราะบาง มีสิทธิ เท่าเทียม
กันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการตรวจวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้มีการสนับสนุนเป้าหมาย
ท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่
ยั่งยืน “Zero Hunger ” การเป็นเจ้าของท่ีดินผู้ใช้ทรัพยากรดิน เมื่อทราบผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการจะนำ
คำแนะนำการจัดการดินต่าง ๆ  ไปพัฒนาพื้นท่ีทำกินสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้มีความยั่งยืน
ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นการสร้างหลักประกันถึงระบบการผลิตอาหารท่ียั่งยืนและดำเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีมีภูมิคุ้มกันท่ีจะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่นๆ 
และจะช่วยพัฒนาท่ีดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง 


