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แบบฟอรมท่ี 2 

แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวัลเบ้ืองตน 

 

 
แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

 

คําอธิบาย :  กรณีหนวยงานท่ีสงสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการท่ีเปนเลิศ โปรดกรอกแบบฟอรมนี้ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร 

 

ช่ือผลงาน  :     ….....…………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
   รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  
 
    เปนผลงานท่ีพัฒนาการใหบริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกตใช 

  เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

  ผลงานไมเปนรูปแบบเชนเดียวกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลแลว  

  เปนผลงานท่ีมีการพัฒนาบริการตอยอดจากผลงานท่ีเคยไดรับรางวัล 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสูการปรับปรุงคุณภาพดินอยางรวดเร็วและลดตนทุน 

สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน   
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แบบฟอรมท่ี 3    

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
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แบบฟอรมบทสรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 

ประเภทรางวัล  :     ……………………………………...………………………………………………………………………….. 

ช่ือผลงาน  :     ….....…………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือหนวยงาน :     ……………………………………………………………………………….....……………………………… 

สรุปผลงานโดยยอ :  

1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

กรมพัฒนาท่ีดิน มีหองปฏิบัติการวิเคราะหดินท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาครวม 13 แหง        
ตั้งกระจายอยูท่ัวประเทศ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจวิเคราะหดินใหแกเกษตรกร วิเคราะหดินเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลดิน แผนท่ีดิน และวิเคราะหดินสําหรับงานวิจัยตาง ๆ ซ่ึงนอกจากจะมีการวิเคราะหวิจัยใน
หองปฏิบัติการแลว ยังมีเจาหนาท่ีของกรมฯ เขาไปบริการวิเคราะหดินในพ้ืนท่ีของเกษตรกร เรียกวาการ
วิเคราะหดินเคลื่อนท่ี โดยในปท่ีผานมาวิเคราะหตัวอยางดินท้ังในหองปฏิบัติการและวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีได
ท้ังหมด 116,760 ตัวอยาง แมกรมฯ จะดําเนินการวิเคราะหตัวอยางดินอยางเต็มความสามารถแลวก็ตาม แตก็
ยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีทางการเกษตรท้ังประเทศ ทําใหเกษตรกรยังไดรับบริการตรวจวิเคราะหดินไดไมท่ัวถึง 

 
1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ 

กรมฯ จึงไดมอบหมายสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (สวด.) ศึกษาวิธีการใหมในการท่ี
จะพัฒนาวิธีการวิเคราะหดินใหไดจํานวนตัวอยางดินท่ีเพ่ิมมากข้ึนและใชระยะเวลารวดเร็ว เสริมกับการ
วิเคราะหดินในหองปฏิบัติการและการวิเคราะหดินเคลื่อนท่ี นั่นคือการผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD 
Test Kit) เปนชุดตรวจสอบคาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และคาความเปนกรดเปนดางในดิน ซ่ึงชุด
ตรวจสอบดินดังกลาวนี้หมอดินอาสาหรือเกษตรกรนําไปใชตรวจวิเคราะหดิน สามารถจัดการดินในพ้ืนท่ีของ
ตนได เพ่ือใหเขาถึงเกษตรกรไดมากท่ีสุด โดยเริ่มจากการผลิตและอบรมวิธีการใชใหแกเจาหนาท่ีของกรมฯ ซ่ึง
เปนตัวแทนวิทยากรระดับพ้ืนท่ีในสวนภูมิภาค ท่ีจะนําองคความรูถายทอดใหแกหมอดินอาสาตอไป พรอมกัน
นี้ไดผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนามใหแกหมอดินอําเภอเพ่ือนําไปใชในพ้ืนท่ีแปลงใหญ และพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของศูนยเรียนรู 882 ศูนย ท้ังนี้ เพ่ือใหการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนามมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอ
เกษตรกร จึงไดจัดทําโปรแกรมประเมินผลการตรวจสอบดินภาคสนาม เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือหมอดินอาสา
สามารถกรอกขอมูลการตรวจวิเคราะหดินในระบบออนไลนแลวสามารถทราบคําแนะนําการจัดการดิน เชน
การใสปุยในอัตราท่ีเหมาะสมตามคาวิเคราะหดินไดทันที ซ่ึง สวด. จะรวบรวมขอมูลเพ่ือสรุปรายงาน ทราบ
ความกาวหนาของการดําเนินงานในแตละพ้ืนท่ี และทราบผลการประเมินสมบัติของดินในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ 
ตอไป 

นอกจากนั้น ยังไดประชาสัมพันธการวิเคราะหดินโดยจัดทําเอกสารความรู และประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซตของกรมฯ อีกท้ังยังจัดทําสื่อวีดิทัศนวิธีการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม เพ่ือเผยแพรใหเกษตรกร
มีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการตรวจวิเคราะหดินกอนการเพาะปลูกพืชดวย 

 
 

ชุดตรวจสอบดินภาคสนามสูการปรับปรุงคุณภาพดินอยางรวดเร็วและลดตนทุน 
สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน   

รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 
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1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 
จากการท่ีไดนําชุดตรวจสอบดินภาคสนามไปใชตรวจวิเคราะหดินในพ้ืนท่ีแปลงใหญ และพ้ืนท่ี

รับผิดชอบศูนยเรียนรูจํานวน 882 ศูนย  พบวา ใชงานงาย ทราบผลวิเคราะหดินไดอยางรวดเร็ว ประเมินการ
สมบัติของดินไดในเบื้องตน  และสามารถจัดการดินไดโดยใสปุยในอัตราท่ีเหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน จึงไดมี
การเลือกพ้ืนท่ีโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวนจังหวัด
ปราจีนบุรี หมูท่ี 12 บานหนองเลิง ต.คําโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เปนพ้ืนท่ีศึกษาโดยเจาหนาจาก
โครงการฯ เปนผูเก็บตัวอยางดิน และใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ตรวจวิเคราะหดินในแปลงปลูกพืชชนิด 
ตาง ๆ เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฝรั่ง กอนการใสปุย สวนแปลงท่ีไมไดตรวจวิเคราะหดินก็จะใสปุยทันที 
เพ่ือเปนการเปรียบเทียบในเรื่องการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตตอไป โดยเจาหนาท่ีจากศูนยมีความพึงพอใจการใช
ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม เพราะใชงานงาย ทราบผลวิเคราะหดินและอัตราปุยท่ีตองใสไดทันที 

 
1.4 ประโยชนท่ีไดรับ 
ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม เกษตรกรสามารถนําไปตรวจวิเคราะหดินไดดวยตนเอง ทําใหทราบ

ผลวิเคราะหดินในพ้ืนท่ีของตนไดทันที จึงใสปุยไดตามคาวิเคราะหดินอยางเหมาะสม ไมใสปุยมากเกินไป  
เกษตรกรจึงไดรับบริการท่ีรวดเร็ว สามารถวิเคราะหตัวอยางดินไดเพ่ิมมากข้ึน จากการผลิตชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนามจํานวน 882 ชุด เพ่ือนําไปใชวิเคราะหดินในพ้ืนท่ีแปลงใหญและพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยเรียนรู   
จะสามารถวิเคราะหตัวอยางดินไดเพ่ิมข้ึนถึง 70,560 ตัวอยาง และเม่ือใชน้ํายาหมดแลว ก็สามารถเพ่ิมเฉพาะ
น้ํายา (Refill) ได จึงเปนการประหยัดคาใชจายโดยไมตองสูญเสียงบประมาณในการซ้ือชุดตรวจสอบดินใหม  
จึงเปนการลดตนทุนไดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
1.5 จุดเดนของผลงาน และปจจัยความสําเร็จ 
ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ใชงานงาย เพียงปฏิบัติตามคูมือก็สามารถดําเนินการและตรวจสอบ

ผลวิเคราะหดินและทราบอัตราปุยท่ีตองใสไดทันที จึงเปนการประหยัดเวลาและรายจายของเกษตรกร  
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีจะใหมีการวิเคราะหดินกอนปลูกพืชเพ่ือเปนการลด
ตนทุน นอกจากนั้น ยังการขยายผลการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนามใหเขาถึงเกษตรกรในวงกวาง เกษตรกร
ไดรับบริการวิเคราะหดินเปนจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน หมอดินอาสาก็จะเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการใช
ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ใหขยายผลสูเกษตรกรใหไดมากและรวดเร็วท่ีสุด เนื่องจากหมอดินอาสาเปนผูท่ี
ใกลชิดกับเกษตรกร อีกท้ังมีอยูทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ไปจนถึงระดับหมูบานท่ัว
ประเทศ  ทําใหเกษตรกรเห็นความสําคัญของการวิเคราะหดินเพ่ือปรับปรุงคุณภาพดินกอนการเพาะปลูกใน
ท่ีสุด   
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
 

1. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
การใหบริการตรวจวิเคราะหดิน และการใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินแก

เกษตรกรนั้น ถือเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญของกรมพัฒนาท่ีดิน ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร ซ่ึงสอดคลองกับ พรบ. พัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 16 “ใหกรมพัฒนาท่ีดินมีหนาท่ีสํารวจ
และวิเคราะหตรวจสอบดินหรือท่ีดิน เพ่ือใหทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใช
ประโยชนท่ีดินหรือภาวะเศรษฐกิจท่ีดิน”   

แตเดิมงานบริการตรวจวิเคราะหดินของกรมฯ นั้น ดําเนินการเฉพาะในหองปฏิบัติการ 
(Laboratory) เทานั้น โดยผูรับบริการ เชน เกษตรกรหรือประชาชนท่ัวไป เก็บและนําตัวอยางดินไปสงให
หนวยรับตัวอยางท่ีอยู ในสวนกลางหรือสวนภูมิภาคของกรมฯ นําไปดําเนินการตอไป แตเนื่องจาก
หองปฏิบัติการวิเคราะหดินของกรมฯ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคมีอยูเพียง 13 แหง อีกท้ังกระบวนการ
วิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ มีข้ันตอนตามหลักวิชาการหลายข้ันตอน เม่ือผูรับบริการสงตัวอยางดินแลว จะ
ไมสามารถทราบผลวิเคราะหไดทันที ตองใชระยะเวลาในการรอขอมูลผลวิเคราะหดินจากหองปฏิบัติการกอน  
จึงจะนําขอมูลไปดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินตอไปได เปนเหตุใหผูรับบริการตองประสบปญหาตาง ๆ เชน 

1) เสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาสงตัวอยางดิน 
2) ผูรับบริการท่ีอยูหางไกลไมสะดวกในการเขามาขอรับบริการวิเคราะหดินจากกรมฯ จึงทําให

ขาดการวิเคราะหดินกอนเพาะปลูกพืช 
3) ไดรับบริการวิเคราะหดินไมท่ัวถึง 
จากปญหาดังกลาว เกษตรกรจึงมักแกไขปญหาเฉพาะหนาเอาเอง โดยการหาซ้ือปุยใสลงไปใน

แปลงตามท่ีเคยปฏิบัติกันมา ทําใหเสียคาใชจายจํานวนมากในการซ้ือปุยตามท่ีบริษัทผูขายโฆษณาไว ซ่ึง
บางครั้งก็ใสปุยมากเกินความจําเปน ท้ัง ๆ ท่ีดินในบางพ้ืนท่ีมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณเพียงพอ สงผลใหดิน
เสื่อมสภาพ มีปุยตกคางในดินเปนจํานวนมาก และกอใหเกิดมลพิษทางดินในระยะยาวอีกดวย   

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 

เกษตรกรเก็บตัวอยางดิน 

เจาหนาท่ีของรัฐวิเคราะหดิน 
ในหองปฏิบัติการ 

เดินทางมาสงตัวอยางดิน 

ท่ีหนวยงานของรัฐ 

สงรายงานผลวิเคราะหดิน 
ถึงเกษตรกร (ไปรษณีย, online) 

เกษตรกรมารับรายงาน 
ผลวิเคราะหดินเอง 
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2. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ  
ตามท่ีคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ (กมธ.กษ.) สภานิติบัญญัติแหงชาติ พบปญหา

เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจ เรื่องการใชปุยและสารเคมี รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการ โดยภาครัฐตอง
เขาไปชวยเหลือใหความรู ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีและติดตามขอมูลรายงานตาง ๆ พบวา เกษตรกรไมคอยตรวจ
วิเคราะหดินกอนการเพาะปลูก ทําใหไมสามารถจัดการดินและปุยไดอยางถูกตอง ในเรื่องนี้พลเอกดนัย มีชูเวท 
ประธาน กมธ.กษ. ไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดรวมหารือกับกรมพัฒนาท่ีดินไดขอสรุปวา ควร
มีการตรวจวิเคราะหดินเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถจัดการดินและปุยไดอยางถูกตอง และเปนแนวทางในการ
ลดตนทุนการผลิตตอไปซ่ึงสอดคลองกับขอสั่งการในการประชุมมอบนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมอบหมายใหหนวยงานของกระทรวงฯ ลดตนทุนการผลิต
ของเกษตร เกษตรกรสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดในตนทุนท่ีต่ําลง มีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการจัดการท่ีดี และมี
ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร โดยในสวนของกรมพัฒนาท่ีดินมีหนาท่ีสํารวจ วิเคราะหตรวจสอบดิน  
เพ่ือใหทราบถึงความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนท่ีดิน พรอมใหคําแนะนําใน
การปรับปรุงบํารุงดิน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2551 ใน
การใหบริการวิเคราะหดินแกเกษตรกรโดยไมคิดคาบริการ เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรพ่ึงพาตนเองได โดยการ
ตรวจวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ เม่ือไดผลวิเคราะหดินแลวจะทราบวาดินนั้น มีปญหาตองปรับปรุงแกไข
หรือไม มีความอุดมสมบูรณเพียงใด ควรใสปุยชนิดใด ในอัตราเทาไหร การทราบสมบัติของดินทําใหจัดการดิน
ไดอยางถูกตอง 

เนื่องจากการใหบริการวิเคราะหดินของกรมพัฒนาท่ีดินในปจจุบัน สามารถใหบริการในพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศไดในเปาหมาย 116,760 ตัวอยางตอป ซ่ึงไมครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี และเกษตรกรยังมีความตองการ
ไดรับบริการนี้ เพ่ือใหเกษตรกรมีการจัดการดินท่ีถูกตอง และใชปุยใหเหมาะสมกับสมบัติของดินเพ่ือลดตนทุน
การผลิต ในการใหบริการวิเคราะหดินแกเกษตรกร แมกรมฯ จะดําเนินการอยางเต็มความสามารถ ก็ยังไม
เพียงพอตอความตองการของเกษตรกร ดังนั้น กรมพัฒนาท่ีดิน จึงมีโครงการท่ีจะจัดทําชุดตรวจสอบดินใหแก
เกษตรกรไวใชในไรนา เสริมกับการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการตรวจ
วิเคราะหดินแกเกษตรกร ในการนี้ กรมพัฒนาท่ีดินไดมอบสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน พัฒนาชุด
ตรวจสอบดินข้ึนใชเอง จากการทดลองใชชุดตรวจสอบดินท่ีพัฒนาข้ึน พบวา สามารถใชงานไดดี การ
ดําเนินงานตามแนวทางนี้ใชกันท่ัวไปในหลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เปนตน  
ชุดตรวจสอบดินภาคสนามนี้ ประกอบดวยน้ํายาและอุปกรณสําหรับการวิเคราะหสมบัติทางเคมี และประเมิน
ความอุดมสมบูรณของดินในเบื้องตน ไดแก ความเปนกรดเปนดางของดิน (Soil pH) ปริมาณธาตุไนโตรเจน 
(Nitrogen) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) และโพแทสเซียม (Potassium) เกษตรกรสามารถวิเคราะหดินในไรนา
ไดดวยตนเอง ชุดตรวจสอบดินนี้มีความแมนยํา ใชในการประเมินความอุดมสมบูรณของดินท่ีใชในการ
เพาะปลูก มีข้ันตอนท่ีไมซับซอนดังเชนการวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ มีความสะดวกและรวดเร็วอีกดวย 
 
3. ผลงานท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

จากปญหาของการใหบริการวิเคราะหดินในหนวยงานกรมพัฒนาท่ีดินดังท่ีไดกลาว จึงมีการสราง
แนวคิดใหมเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิเคราะหดิน ใหตอบสนองความตองการของเกษตรกร นั่นคือ การนํา
องคความรูจากหองปฏิบัติการวิเคราะหดินท่ีมีความยาก สลับซับซอน มีแตนักวิชาการเทานั้นท่ีจะเขาถึงหรือ
ปฏิบัติได มาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม ใหมีความเขาใจงาย บุคคลท่ัวไปก็สามารถปฏิบัติได นั่นคือ การจําลอง
หองปฏิบัติการมาสูกระเปาท่ีมีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก นั่นคือ กระเปาบรรจุชุดตรวจสอบดิน
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ภาคสนาม (LDD Test Kit) นั่นเอง  ซ่ึงเปนชุดอุปกรณและน้ํายาท่ีใชในการตรวจวัดคา N, P, K และ pH ใน
ดิน ซ่ึงคาดังกลาวเปนหัวใจหลักสําคัญในการบงบอกถึงสมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณของดิน ถาขาด
ขอมูลผลวิเคราะหดิน การปรับปรุงบํารุงดินก็อาจดําเนินการไปอยางไมถูกตอง เชน ไมไดใสปุยตามคาวิเคราะห
ดิน จึงซ้ือปุยมาใสมากเกินไป สูญเสียงบประมาณรายจาย เปนตน จึงตองใหความสําคัญตอการวิเคราะหดินใน
พ้ืนท่ี เม่ือเปนเชนนี้ จะตองทําใหงานบริการวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม มีรูปแบบใหมท่ี
นาสนใจ หรือถูกมองวาเปนเรื่องยาก หรือเปนเรื่องของนักวิชาการเทานั้นท่ีจะเขาใจ นั่นคือ 

1) รวดเร็ว - ในการใหบริการตรวจวัด  N,  P, K และ pH ดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ควร
จะทราบผลความอุดมสมบูรณและสมบัติทางเคมีของดินในเบื้องตนทันทีหลังจากตรวจวัดเสร็จ โดยใช
ระยะเวลาไมเกินครึ่งชั่วโมงตอหนึ่งตัวอยาง เพ่ือใหเกษตรกรสามารถตัดสินใจในการปรับปรุงดินไดทันที   

2) สะดวก – ควรปรับเปลี่ยนวิธีหรืออุปกรณท่ีตองอาศัยนักวิชาการท่ีมีความชํานาญเปนผูใช ให
เปนอุปกรณธรรมดาท่ีใชงานงาย แตคงความถูกตองตามหลักวิชาการ เหมาะสําหรับบุคคลท่ัวไป นั่นคือ สราง
แนวความคิดใหมท่ีวา บุคคลท่ัวไปก็สามารถตรวจวิเคราะหดินดวยตนเองได ซ่ึงถือเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง สอดคลองกับวิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการในปจจุบัน 

3) ประหยัดเวลาและคาใชจาย – จากเดิม ตองนําตัวอยางดินมาสงยังหนวยงานราชการ ซ่ึงผูท่ี
อยูไกลหรืออยูในถ่ินท่ีการคมนาคมไมสะดวก จะตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง แตการวิเคราะหดิน
ดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนามนี้เกษตรกรสามารถทําไดเอง  

4) ลดตนทุน – เกษตรกรจะใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ซ่ึงจะใสปุยในปริมาณท่ีเหมาะสม ไมใสปุย
มากเกินความจําเปน จึงทําใหประหยัดคาใชจาย 

5) บริการท่ัวถึง – การท่ีกรมฯ ผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนามนี้ จะกลายเปนนวัตกรรมใหมท่ี
เปรียบเสมือนการสรางหองปฏิบัติการขนาดพกพาท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได  นั่นคือ สรางแนวคิดท่ีวา พ้ืนท่ีเกษตร
ทุก ๆ พ้ืนท่ีสามารถทําเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหตรวจสอบดินไดดวยตัวเราเอง ซ่ึงถากรมฯ ผลิตชุด
ตรวจสอบดินภาคสนามจํานวนมากเทาไหร นั่นหมายความวาเปนการขยายหองปฏิบัติการสูเกษตรกรไดอยาง
กวางขวาง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึนเทานั้น 
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แผนผังการปฏิบัติงานเดิม แผนผังการปฏิบัติงานใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ประมาณ 60 วันทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณ 30 นาที/ตัวอยาง 

 
แผนผังการปฏิบัติงานใหม 

  
4. กลยุทธท่ีนํามาใชใหการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 

กลยุทธท่ีกรมฯ นํามาใชเพ่ือการพัฒนาการใหบริการวิเคราะหดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม  
จะประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองมีแผนปฏิบัติการดังนี้ 

1) แผนการผลิตและการอบรมวิธีการใช 
ดําเนินการผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนามและแจกจายใหแกเจาหนาท่ีของกรมฯ เปนผูใช โดย

จัดอบรมวิธีการใชใหแกเจาหนาท่ีของกรมฯ ในสวนภูมิภาคท่ีเปนวิทยากรระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหเจาหนามีความรู
ความเขาใจ สามารถนําไปถายทอดใหแกหมอดินอาสา ซ่ึงเปนเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจงานพัฒนาท่ีดินและสมัคร
ใจเปนอาสาสมัครของกรมพัฒนาท่ีดิน พรอมท่ีจะทําการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของกรม
พัฒนาท่ีดิน และใหคําแนะนําแกเกษตรกรท่ัวไปในหมูบาน เนื่องจากหมอดินอาสามีความใกลชิดคุนเคยกับ
เกษตรกร และมีอยูทุกระดับท้ังหมอดินอาสาประจําจังหวัด ประจําอําเภอ ประจําตําบล และประจําหมูบานอีก
เปนจํานวนมาก การถายทอดวิธีการวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนามจึงขยายผลไดรวดเร็ว 

 
 
 

เกษตรกรเก็บตัวอยางดิน 

เจาหนาท่ีของรัฐวิเคราะหดิน 
ในหองปฏบิัติการ 

เดินทางมาสงตัวอยางดิน 
ท่ีหนวยงานราชการ 

สงรายงานผลวิเคราะหดิน 

ถึงเกษตรกร 
เกษตรกรมารับรายงาน 

ผลวิเคราะหดินเอง 

เกษตรกรเก็บตัวอยางดิน 

วิเคราะหตัวอยางดิน 
ดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 

ทราบผลวิเคราะหดิน 
และอัตราปุยท่ีใช 

ดําเนินการจัดการดินไดทันที 
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2) แผนการขยายสูศูนยเรียนรูและพ้ืนท่ีแปลงใหญ 
ดําเนินการผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนามใหแกหมอดินอาสาประจําอําเภอ เพ่ือนําไปใชในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของศูนยเรียนรู 882 ศูนยท่ัวประเทศ และพ้ืนท่ีแปลงใหญ เพ่ือใหการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม
มีประสิทธิภาพและเขาถึงพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ไดมีการจัดทําโปรแกรมประเมินผลการ
ตรวจสอบดินภาคสนาม เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือหมอดินอาสาเปนผูกรอกขอมูลผลวิเคราะหดินในระบบออนไลน  
ซ่ึง สวด. จะรวบรวมขอมูลเพ่ือติดตามประเมินผลการใชชุดตรวจสอบดินในแตละพ้ืนท่ี และการสรุปขอมูล  

3) แผนการประชาสัมพันธ 
เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญยังไมคอยใหความสําคัญกับการวิเคราะหดิน จึงไดทําการ

ประชาสัมพันธ ไมวาจะเปนเอกสารความรู เชน แผนพับการเก็บตัวอยางดิน ความสําคัญของการวิเคราะหดิน
ผานเว็บไซตของกรมฯ นอกจากนั้นยังจัดทําสื่อวีดิทัศนวิธีการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม เพ่ือเปนอีกหนึ่ง
ชองทางในการเผยแพรใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการตรวจวิเคราะหดินกอน
การเพาะปลูกพืชดวย 

4) การศึกษาในพ้ืนท่ี 
ไดเลือกพ้ืนท่ีโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหาร

สวนจังหวัดปราจีนบุรี หมูท่ี 12 บานหนองเลิง ต.คําโตนด อ.ประจนัตคาม จ.ปราจีนบุรี เปนพ้ืนท่ีศึกษาโดยเจา
หนาจากโครงการฯ เปนผูเก็บตัวอยางดิน และใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ตรวจวิเคราะหดินในแปลงปลูก
พืชชนิดตาง ๆ เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฝรั่ง กอนการใสปุย สวนแปลงท่ีไมไดตรวจวิเคราะหดินก็จะใส
ปุยทันที เพ่ือเปนการเปรียบเทียบในเรื่องการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตตอไป 

 
5. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ 

การนําชุดตรวจสอบดินภาคสนามไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จะตองประกอบดวยทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรดานการเงิน ท่ีเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมใหดําเนินไปไดดวยดี ไดแก 

1) ฝายบริหาร  
คือ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินดานวิชาการ และผูอํานวยการสํานัก

วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงเปนผูมอบนโยบาย วัตถุประสงคของโครงการฯ และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของโครงการฯ 

2) ฝายวิชาการ 
คือ นักวิทยาศาสตรจากสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน เปนผูผลิตและตรวจสอบคุณภาพ

น้ํายา ใหแกผูท่ีจะนําไปใชในภาคสนาม รวมถึงการติดตามประเมินผล สวนนักวิทยาศาสตรและนักวิชาการ
เกษตรจากสวนภูมิภาคท่ีเปนวิทยากรระดับพ้ืนท่ี จะเปนผูถายทอดองคความรูของการวิเคราะหดินดวยชุด
ตรวจสอบดินภาคสนาม รวมถึงการใสปุยตามคาวิเคราะหดินใหแกหมอดินอาสา 

3) ฝายฝกอบรม  
คือ บุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีทําหนาท่ีวางแผน จัดหลักสูตรการฝกอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ  

หรือพัฒนาสื่อเพ่ือถายทอดความรูการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนามใหแกฝายปฏิบัติการ โดยเชิญ
นักวิทยาศาสตร มาเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอท่ีเก่ียวของ เชน สมบัติและความอุดมสมบูรณของดินเบื้องตน  
การใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การจัดการดินตามผลวิเคราะหดิน ตลอดจนใหขอแนะนําตาง ๆ เปนตน 
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4) ฝายการเงิน  
คือ เจาหนาท่ีดานการเงินท่ีจะใหการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดทําชุดตรวจสอบดินภาคสนาม  

รวมท้ังกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 
5) หมอดินอาสา 
คือ เกษตรกรหรือผูท่ีสนใจงานพัฒนาท่ีดินและสมัครใจเปนอาสาสมัครของกรมพัฒนาท่ีดิน  

พรอมท่ีจะทําการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน รวมถึงการถายทอดการใชชุด
ตรวจสอบดินภาคสนามและการแนะนําอัตราปุยท่ีใชแกเกษตรกร   
  
6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 

6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา  
จากปญหาหลัก 3 ประการของการใหบริการวิเคราะหดินในหนวยงานกรมพัฒนาท่ีดิน ไดแก 

เสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาสงตัวอยางดิน ขาดการวิเคราะหดินกอนปลูกพืช และการไดรับบริการ
ไมท่ัวถึง กรมฯ จึงไดปรับปรุงกระบวนการ โดยการเพ่ิมชองทางการใหบริการวิเคราะหดินแกเกษตรกรดวยการ
ใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ซ่ึงการพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงาน มีดังนี้ 

6.1.1 ประชุมหารือ และรวบรวมปญหาของการบริการวิเคราะหดิน 
6.1.2 กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและกลุมผูรับบริการ 
6.1.3 ประสานกับเจาหนาท่ีท่ีอยูในพ้ืนท่ีเปาหมาย รวมท้ังหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
6.1.4 เขียนโครงการและจัดทําแผนขอรับงบประมาณสนับสนุน 
6.1.5 กําหนดระยะเวลาสงมอบชุดตรวจสอบดินภาคสนาม และการสรุปรายงานเสนอกรมฯ 
 
6.2 ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ 
6.2.1 ประสานกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ จัดทําวีดิทัศนการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
6.2.2 ประสานกลุมพัฒนาบุคคล กลุมวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสา ในการอบรมเจาหนาท่ีกรมฯ 

ท่ีจะเปนวิทยากรระดับพ้ืนท่ีในการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
6.2.3 ผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนาม เพ่ือใชในพ้ืนท่ีแปลงใหญและพ้ืนท่ีรับผิดชอบศูนยเรียนรู 

882 ศูนย 
6.2.4 จัดทําโปรแกรมประเมินผลการตรวจสอบดินภาคสนาม พรอมคําแนะนําการใสปุยในอัตรา

ตามคาวิเคราะหดิน 
6.2.5 ประมวลผลการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม สรุปรายงาน และเสนอกรมฯ เปนระยะ ๆ 
 
6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
ติดตามผลจากโปรแกรมประเมินผลการตรวจสอบดินภาคสนาม เชน สรุปผลวิเคราะหดิน

ประจําเดือนในแตละศูนยเรียนรู เปนตน 
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7. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
ปญหาหลัก ๆ ของการบริการตรวจวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม แบงเปน 2 ดาน 

ไดแก 
1) ดานนโยบายและงบประมาณ 
จุดเริ่มตนของกระบวนการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศจะเกิดข้ึนได จะตองมีนโยบายสนับสนุน

และงบประมาณรองรับ ถาขาดสองสิ่งนี้กระบวนการดังกลาวจะเกิดข้ึนไมไดเลย ท้ังนี้ นโยบายควรมีความ
ชัดเจน เชน 

- งบประมาณสนับสนุนในการผลิตชุดตรวจสอบดิน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
- หนวยงานใด มีขอบขายอํานาจหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องใด 
- เปาหมายของการใหบริการเปนอยางไร เชนพ้ืนท่ี ระยะเวลา จํานวนผูรับบริการ เปนตน 
ถาหากมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนท่ีชัดเจน เพ่ือใหการใหบริการตรวจวิเคราะหดินดวย

ชุดตรวจสอบดินภาคสนามเปนไปอยางตอเนื่อง จะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีและทําใหเกษตรกรเกิดความ
เชื่อม่ันในบริการอีกดวย 

2) ดานการผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
เนื่องจากเจาหนาท่ีของกรมฯ มีจํานวนไมเพียงพอ อีกท้ังมีภารกิจงานประจําอ่ืน ๆ มากมาย  

ดังนั้น การผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนามจํานวนมาก ๆ ในระยะเวลาท่ีจํากัด เพ่ือใหตอบสนองตอผูรับบริการ
ไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึงจึงเปนอุปสรรคสําคัญ วิธีการแกไขปญหาดังกลาว คือ การจัดทําแผนการดําเนินงาน
เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเปนเขตตาง ๆ เม่ือพ้ืนท่ีใดประสบความสําเร็จแลว จึงขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป 

 
8. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 

จากการดําเนินการใหบริการวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนามนั้น จะเกิดประโยชนใน
ดานตาง ๆ ดังนี้ 

8.1 ดานบริการอยางท่ัวถึง 
จากเดิมท่ีการบริการวิเคราะหดิน จํากัดอยูแตในหองปฏิบัติการ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม

เพ่ือใหการวิเคราะหดินสามารถทําดําเนินการไดทุกหนทุกแหง จึงทําใหการวิเคราะหดินขยายไปท่ัวประเทศได
อยางรวดเร็วและเพ่ิมจํานวนตัวอยางดินมากยิ่งข้ึน จากการผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนามจํานวน 882 ชุด 
เพ่ือนําไปใชวิเคราะหดินในพ้ืนท่ีแปลงใหญและพ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนยเรียนรู จะสามารถวิเคราะหตัวอยางดิน
ไดเพ่ิมข้ึนถึง 70,560 ตัวอยาง 

8.2 ดานการลดข้ันตอน และระยะเวลาการใหบริการ  
จากเดิม การวิเคราะหดินใหแกเกษตรกรในหองปฏิบัติการ ตองใชระยะเวลาถึง 60 วันทําการ  

แตการใชชุดตรวจสอบดินภาคสนาม จะทราบผลวิเคราะหดินท่ีจําเปนครบท้ัง 4 รายการ ไดแก N, P, K และ 
pH ภายในระยะเวลาเพียง 30 นาที ถือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาไดมาก จึงนับเปนรูปแบบการทํางาน
ท่ีพัฒนาวิธีการใหมแบบกาวกระโดด อีกท้ังยังเปนการประหยัดเวลาในการเดินทางมาสงตัวอยางดินอีกดวย 

8.3 ดานการลดคาใชจาย 
การใชชุดตรวจสอบดินภาคสนามนอกจากจะทราบผลวิเคราะหดินแลว ยังทราบอัตราปุยท่ีจะใช

ตามคาวิเคราะหดินจากโปรแกรมประเมินผลการตรวจสอบดินภาคสนาม ทําใหมีการใชปุยในอัตราท่ีเหมาะสม 
ไมใชมากเกินความจําเปน จึงเปนการประหยัดคาใชจายในการซ้ือปุย อีกท้ังเม่ือใชน้ํายาหมดแลว สามารถสั่ง
เฉพาะน้ํายา (Refill) เพ่ิมได โดยไมตองสูญเสียงบประมาณในการซ้ือชุดตรวจสอบดินใหม 
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9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ 
แตเดิมนั้นเกษตรกรหรือประชาชนท่ัวไปมักมีความคิดวาการตรวจวิเคราะหดินเปนเรื่องยาก  

เปนหนาท่ีนักวิชาการเทานั้น ถาดินมีปญหาก็ใหนักวิชาการมาจัดการแกไข เม่ือสั่งสมความคิดเชนนี้ไปนาน ๆ 
จะเริ่มมองวาปญหาของดินเปนเรื่องไกลตัว การแกปญหาหรือการจัดการดินใหอยูในสภาพสมบูรณไมใชหนาท่ี
ของตน เม่ือเปนเชนนี้ในระยะเวลานาน ๆ ความใกลชิดผูกพันกับผืนดินจึงคอย ๆ ลดนอยลงไปดวย อีกท้ังใน
ความเปนจริง ก็ไมสามารถพ่ึงพานักวิชาการไดตลอดเวลา เนื่องจากปจจัยหลายประการ เชน พ้ืนท่ีอยูหางไกล 
การเดินทางลําบาก นักวิชาการท่ีจะมาใหคําแนะนํามีไมเพียงพอ ดังนั้นควรปรับทัศนคติหรือแนวคิดแบบเดิม ๆ  
ดวยวิธีการใหม นั่นคือการนําชุดตรวจสอบดินภาคสนามมาใชนั่นเอง ถาหมอดินอาสาหรือเกษตรกรนํามาใช
อยางกวางขวางแพรหลาย ก็จะเกิดวัฒนธรรมทางความคิดข้ึนมาใหมวาบุคคลท่ัวไปก็สามารถตรวจวิเคราะห
ดินเบื้องตนไดเอง เกษตรกรก็จะหันมาใหความสําคัญและเห็นคุณคาของผืนดินตนเองมากยิ่งข้ึน จึงถือเปน
จุดเริ่มตนของการสรางความยั่งยืนเลยทีเดียว 

การขยายผลในมิติของผูรับบริการ 
ถาเปนเกษตรกรท่ีไดรับการบริการตรวจวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม แลวเห็น

ผลลัพธวา ดวยวิธีการดังกลาว เปนวิธีการท่ีงาย ไมยุงยาก เห็นผลรวดเร็วทันที สามารถนําไปปรับปรุงบํารุงดิน
ในพ้ืนท่ีของตนได อีกท้ังไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการสงตัวอยางดินมายังหนวยงานราชการ เกษตรกร
จะมีความพึงพอใจและบอกตอเกษตรกรขางเคียง ตั้งแตระดับหมูบานเรื่อยไปจนถึงระดับตําบลหรืออําเภอ 
เปนตน จึงเปนวิธีการขยายผลแบบการพูดตอ (ปากตอปาก)  

การขยายผลในมิติขององคกร 
9.1 เผยแพรผานทางเว็บไซต   
เปนการบริหารจัดการขอมูล โดยการเผยแพรประชาสัมพันธการใหบริการวิเคราะหดินดวยชุด

ตรวจสอบดินภาคสนามผานทางเว็บไซตของกรมฯ เพ่ือท่ีจะติดตามขอมูลขาวสารวาดําเนินการในพ้ืนท่ีใดบาง
แลว ผลเปนอยางไร ชุดตรวจสอบดินมีเพียงพอหรือไม เปนตน 

9.2 สรางภาพลักษณท่ีดี 
การพัฒนาการใหบริการวิเคราะหดินท่ีเขาถึงเกษตรกรอยางเปนรูปธรรมนี้ ยอมเกิดภาพลักษณท่ี

ดีแกหนวยงานกรมฯ เพราะมีการปรับแนวคิดการทํางานท่ีมุงเนนใหผูรับบริการไดรับประโยชนสูงสุด อีกท้ังยัง
สอดคลองกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล ในหัวขอหลักการมีสวนรวมและหลักความโปรงใส นั่นคือ  
งานตรวจวิเคราะหดินจะไมผูกขาดอยูกับเจาหนาท่ีของรัฐเพียงอยางเดียว หมอดินอาสา เกษตรกร หรือ
ประชาชนท่ัวไปก็มีสิทธิ์ดําเนินการเองได เปนการลดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ีของรัฐใน
ทางออม เชน ขจัดปญหาการขอคาตอบแทนพิเศษจากผูรับบริการ อีกดวย 
 
10. บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

บทเรียนท่ีไดรับจากการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศนี้ มีหัวใจหลัก ๆ 3 ประการ เพ่ือให
ผูรับบริการเกิดความเชื่อม่ัน และยอมรับในวิธีการบริการตรวจวิเคราะหดินดวยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม คือ 

1) ผูบริหารกรมฯ หรือหนวยงานภาครัฐตองมีวิสัยทัศน ใหความสําคัญ มองเห็นเกษตรกรเปน
ศูนยกลางหรือเปนผูรับบริการท่ีมีความสําคัญสูงสุดในการท่ีจะไดรับบริการท่ีดีอยางแทจริง เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

2) หมอดินอาสาเปรียบเสมือนเปนคนกลางท่ีคอยประสานระหวางหนวยงานภาครัฐกับเกษตรกร
ใหเชื่อมถึงกัน เปนผูมีบทบาทสําคัญและเขาถึงเกษตรกรไดมากท่ีสุดในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวใหลุลวงไป   

13 
 



 รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ  พ.ศ. 2559 

3) ตองมีการทํางานแบบบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมพัฒนาท่ีดินท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค เชื่อมโยงกับกลุมเครือขายหมอดินอาสา สอดคลองกับวิสัยทัศนกรมฯ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีวา “พัฒนาท่ีดินใหสมบูรณ เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศทางการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีสวนรวม” อันจะเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท่ีดิน และการ
ใหบริการท่ีดีสืบตอไป   
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