1.5 กระบวนการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและศัตรูพืช

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง : กระบวนการวิเคราะห์ปยุ๋

SOP
OARD4-02

หน้า 1/6
แก้ไขครั้งที่ 0 ฉบับที่ 1
วันที่ประกาศใช้
จัดทาโดย หัวหน้างาน
ผูท้ บทวน ผอ.กพป.

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการให้บริ การตรวจวิเคราะห์และออกรายงานผลการทดสอบปัจจัยการผลิต
1.2 เพื่อให้การดาเนินงานทดสอบปัจจัยการผลิต ของสานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็ นไปอย่างมี
ระบบ ถูกต้องชัดเจน ไม่คลุมเครื อ และสามารถตามสอบย้อนกลับ ได้ทุกขั้นตอน
2. ขอบข่ำย
2.1 กระบวนการนี้ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับคาขอ / คาร้องของลูกค้า การรับตัวอย่าง การชี้บ่ง การเก็บรักษา
การจาหน่ายตัวอย่าง การทดสอบ/วิเคราะห์ จนถึงการออกใบรายงานผลการทดสอบรวมทั้งส่งใบรายงาน
ผลให้ลูกค้า
2.2 กระบวนการนี้ ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานในเรื่ อง
2.2.1 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างดิน รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
2.2.2 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างน้ า รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
2.2.3 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างพืช รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
2.2.4 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างปุ๋ ย รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
3. เอกสำรอ้ำงอิง
3.1 การทดสอบตัวอย่างดิน
3.1.1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างดิน
3.2 การทดสอบตัวอย่างน้ า
3.2.1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างน้ า
3.3 การทดสอบตัวอย่างพืช
3.2.1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างพืช
3.2 การทดสอบตัวอย่างปุ๋ ย
3.2.1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างปุ๋ ย

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง : กระบวนการวิเคราะห์ปยุ๋

SOP
OARD4-02

หน้า 2/6
แก้ไขครั้งที่ 0 ฉบับที่ 1
วันที่ประกาศใช้
จัดทาโดย หัวหน้างาน
ผูท้ บทวน ผอ.กพป.

4. คำนิยำม
4.1 การตรวจสอบปั จจัยการผลิต หมายถึง การตรวจปริ มาณธาตุอาหารใน ดิน น้ า พืช และปุ๋ ย
5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 ผังกระบวนการ เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างปุ๋ ย
จุดเริ่ มต้น/สิ้ นสุ ด
ขั้นตอน
1. จัดเตรี ยมตัวอย่าง
และเอกสาร
2. การจัดการคาขอ
ของลูกค้า
2.1 ตรวจสอบ
เอกสาร
2.2 พิจารณาขอบข่าย
ของการให้บริ การ
และตัวอย่าง
2.3 รับตัวอย่าง
2.4 เก็บค่าธรรมเนียม
การตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ
3. การตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ
3.1 วางแผนการตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม
ลูกค้ำ/ผู้ส่ง
ตัวอย่ำง

จนท.
รับตัวอย่ำง

N
Y
N

Y
Y

N

จุดตัดสิ นใจ
จนท.
กำรเงิน

จนท.
ธุรกำร

การเชื่อมต่อ
จนท.
ห้ องปฏิบัติกำร

ทิศทางการไหล
ผอ.กลุ่ม ผู้อำนวยกำร
สำนักฯ

หน้า 3/6
แก้ไขครั้งที่ 0 ฉบับที่ 1
วันที่ประกาศใช้
จัดทาโดย หัวหน้างาน
ผูท้ บทวน ผอ.กพป.
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SOP
OARD4-02
ขั้นตอน
3.2 ดาเนินการ
ทดสอบ
3.3การตรวจ
วิเคราะห์ครั้งที่ 1
3.4การตรวจ
วิเคราะห์ครั้งที่ 2
3.5 สรุ ปผลและ
ออกรายงานผล
การทดสอบ
4. รับรองผลการ
วิเคราะห์/ทดสอบ
4.1 พิมพ์รายงาน
ผลการทดสอบ /
วิเคราะห์
4.3 ผอ.กลุ่ม
ลงนาม
4.4 ผอ. สานักฯ /
ส่วน / ฝ่ าย / ศูนย์
ลงนาม
4.5 ออกเลขที่
หนังสื อ
4.6 ส่งให้ลูกค้า

ลูกค้ ำ/ผู้ส่ง
ตัวอย่ำง

จนท.
จนท.กำรเงิน
รับตัวอย่ำง

จนท.
ธุรกำร

จนท.
ห้ องปฏิบัติกำร
Y
N

หัวหน้างาน

ผอ.กลุ่ม

ผอ.ศูนย์ /
สำนัก
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง : กระบวนการวิเคราะห์ปยุ๋

SOP
OARD4-02

หน้า 4/6
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วันที่ประกาศใช้
จัดทาโดย หัวหน้างาน
ผูท้ บทวน ผอ.กพป.

5.2 รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน
1. จัดเตรียม
ตัวอย่ำงและ
เอกสำร
2. กำรจัดกำรคำ
ขอของลูกค้ ำ
2.1 ตรวจสอบ
เอกสาร
2.2 พิจารณา
ขอบข่ายของการ
ให้บริ การและ
ลักษณะของ
ตัวอย่าง

รำยละเอียด

ข้อกำหนด

ตัวชี้วัด

• เจ้าหน้าที่ รับตัวอย่าง ทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของเอกสาร

- ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร
- ความรวดเร็ว

- ระยะเวลา

• เจ้าหน้าที่ รับตัวอย่างพิจารณาขอบข่าย
การให้บริ การว่าคาขอของลูกค้าอยูใ่ น
ขอบข่ายที่หน่วยงานจะให้บริ การได้
หรื อไม่
• หากคาขอของลูกค้าอยูน่ อกขอบข่ายการ
ให้บริ การ ให้ปฏิเสธการรับงานนั้น
• หากคาขออยูใ่ นขอบข่าย ให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของตัวอย่างให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เช่น ตัวอย่างปุ๋ ยต้องมี
ปริ มาณไม่ต่ากว่า 1 กิโลกรัม เป็ นต้น
• หากตัวอย่าง ไม่อยูใ่ นสภาพที่กาหนด
ตามเกณฑ์ให้ปฏิเสธคาขอของลูกค้า เว้น
แต่ลูกค้ายืนยันต้องการตรวจสอบวิเคราะห์
ซึ่งจะต้องมีหลักฐานบันทึกความต้องการ
ของลูกค้าซึ่งลงนามโดยลูกค้าเอง

- ความถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของ
ตัวอย่างแต่ละประเภท
แต่ละรายการ
- การลงนามของลูกค้า
หรื อผูแ้ ทนในใบส่ง
ตัวอย่าง
- ความรวดเร็ว

เอกสำรอ้ำงอิง

• ผูส้ ่งตัวอย่าง กรอกเอกสาร ตาม
แบบฟอร์ม เพื่อนาส่งตัวอย่าง

20 – 45
นาที
ขั้นตอนและ
วิธีการรับ
ตัวอย่างปุ๋ ย
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SOP
OARD4-02
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน
2.3 รับตัวอย่าง

รำยละเอียด

ข้อกำหนด

หน้า 5/6
แก้ไขครั้งที่ 0 ฉบับที่ 1
วันที่ประกาศใช้
จัดทาโดย หัวหน้างาน
ผูท้ บทวน ผอ.กพป.

ตัวชี้วัด

• ถ้าตัวอย่างอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด คานวณ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะห์ /
ทดสอบ พร้อมทั้งให้หมายเลขชี้บ่งตัวอย่าง
• เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจัดการส่งตัวอย่างไป
ยังห้องปฏิบตั ิการ

- ความถูกต้องของการ
คิดราคาค่าธรรมเนียม
- ความถูกต้องของการ
ให้หมายเลขชี้บ่ง
ตัวอย่าง
- ความรวดเร็ว
2.4 เก็บ
• เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม - ใบเสร็จลงราคาค่า
ค่าธรรมเนียม
ธรรมเนียม วันที่รับเงิน
ออกใบเสร็ จรับเงินเพื่อให้ผสู ้ ่ งออก/ผูส้ ่ง
การตรวจ
ถูกต้อง
ตัวอย่างใช้เป็ นหลักฐานในการยืน่ รับใบ
วิเคราะห์
- ลงลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
รายงานผลการทดสอบ
ครบถ้วน
- ความรวดเร็ว
3. กำรตรวจ
• นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการเกษตร/ วาง - ความถูกต้อง แม่นยา
วิเครำะห์ /
แผนการดาเนินงานทดสอบ โดยจัดเตรี ยม ของผลทดสอบ
วัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ เครื่ องมือทดสอบ ให้ - ความรวดเร็วของการ
ทดสอบ
ตรวจวิเคราะห์
3.1 วางแผนการ พร้อม
- ความครบถ้วนของ
ตรวจวิเคราะห์/
เอกสาร
ทดสอบ
- ความถูกต้องของ
3.2 ดาเนินการ
• ดาเนินการทดสอบตามคู่มือของแต่ละ
เอกสาร
ทดสอบ
รายการทดสอบ
3.3การตรวจ
• หัวหน้างานตรวจสอบผลการวิเคราะห์ - ความรวดเร็ว
วิเคราะห์ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ถ้าผ่านบันทึกผลการวิเคราะห์
3.4การตรวจ
• ครั้งที่ 1 ถ้าไม่ผา่ นทาการตรวจวิเคราะห์
วิเคราะห์ครั้งที่ 2 ซ้ าครั้งที่ 2 หัวหน้างานพิจารณาผลบันทึก
ผลการวิเคราะห์

เอกสำรอ้ำงอิง
- ขั้นตอนการ
ดาเนินงานเรื่ อง
การทดสอบ
ตัวอย่างปุ๋ ย

ระยะเวลา
ตัวอย่างปุ๋ ย
21วันทาการ
*ถ้า
วิเคราะห์
ธาตุอาหาร
หลัก รอง
และเสริ ม
21-45 วันทา
การ
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SOP
OARD4-02
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน
3.5 สรุ ปผลและ
ออกรายงานผล
การทดสอบ

4. รับรองผลกำร
วิเครำะห์ /
ทดสอบ
4.1 พิมพ์รายงาน
ผลการทดสอบ /
วิเคราะห์
4.2 หัวหน้างาน
ลงนาม
4.3 หัวหน้าหน่วย
ลงนาม
4.4 ผอ. สานักฯ /
ส่วน / ฝ่ าย / ศูนย์
ลงนาม
4.5 ออกเลขที่
หนังสื อ
4.6 ส่งให้ลูกค้า

รำยละเอียด

ข้อกำหนด
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แก้ไขครั้งที่ 0 ฉบับที่ 1
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ตัวชี้วัด

• ตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
วิเคราะห์พร้อมทั้งบันทึกผลการ
วิเคราะห์ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
• หัวหน้างานพิจารณาสรุ ปผล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์
• เจ้าหน้าที่จดั การพิมพ์รายงานผลการ - ความครบถ้วนของเอกสาร - ระยะเวลา
ทดสอบที่ได้ผลการทดสอบครบถ้วน - ความถูกต้องของเอกสาร
2 - 3 ชัว่ โมง
ทุกรายการทดสอบที่ลูกค้าขอใช้บริ การ - ความรวดเร็ว

• เจ้าหน้าที่นาไปให้หวั หน้างานลงนาม
• จากนั้นนาไปให้ ผอ.กลุ่ม ลงนาม
• ให้ผอู ้ านวยการสานักลงนามรับรอง
ผล
• เจ้าหน้าที่ธุรการดาเนินการออกเลขที่
หนังสื อ
• จัดส่งให้ลูกค้า

เอกสำรอ้ำงอิง

1.5 กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและศัตรูพืช
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการให้บริ การตรวจวิเคราะห์และออกรายงานผลการทดสอบปัจจัยการผลิต
1.2 เพื่อให้การดาเนินงานทดสอบปัจจัยการผลิต ของสานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็ นไปอย่างมี
ระบบ ถูกต้องชัดเจน ไม่คลุมเครื อ และสามารถตามสอบย้อนกลับ ได้ทุกขั้นตอน
2. ขอบข่ำย
2.1 กระบวนการนี้ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับคาขอ / คาร้องของลูกค้า การรับตัวอย่าง การชี้บ่ง การเก็บรักษา
การจาหน่ายตัวอย่าง การทดสอบ/วิเคราะห์ จนถึงการออกใบรายงานผลการทดสอบรวมทั้งส่งใบรายงาน
ผลให้ลูกค้า
2.2 กระบวนการนี้ ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานในเรื่ อง
2.2.1 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างดิน รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
2.2.2 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างน้ า รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
2.2.3 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างพืช รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
2.2.4 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างปุ๋ ย รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ปัจจัยการ
ผลิต กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
3. เอกสำรอ้ำงอิง
3.1 การทดสอบตัวอย่างดิน
3.1.1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างดิน
3.2 การทดสอบตัวอย่างน้ า
3.2.1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างน้ า
3.3 การทดสอบตัวอย่างพืช
3.2.1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างพืช
3.2 การทดสอบตัวอย่างปุ๋ ย
3.2.1 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างปุ๋ ย

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง : การให้บริ การตรวจวิเคราะห์และออก
ใบรายงานผลการทดสอบด้านปัจจัยการผลิต
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4. คำนิยำม
4.1 การตรวจสอบปั จจัยการผลิต หมายถึง การตรวจปริ มาณธาตุอาหารใน ดิน น้ า พืช และปุ๋ ย
5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 ผังกระบวนการ เรื่ อง การทดสอบตัวอย่างพืช
จุดเริ่ มต้น/สิ้ นสุ ด
ขั้นตอน
1. จัดเตรี ยมตัวอย่าง
และเอกสาร
2. การจัดการคาขอ
ของลูกค้า
2.1 ตรวจสอบ
เอกสาร
2.2 พิจารณาขอบข่าย
ของการให้บริ การ
และตัวอย่าง
2.3 รับตัวอย่าง
2.4 เก็บค่าธรรมเนียม
การตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ
3. การตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ
3.1 วางแผนการตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ

ขั้นตอน/กิจกรรม
ลูกค้ำ/ผู้ส่ง
ตัวอย่ำง

จนท.
รับตัวอย่ำง

N
Y
N

Y
Y

N

จุดตัดสิ นใจ
จนท.
กำรเงิน

จนท.
ธุรกำร

การเชื่อมต่อ
จนท.
ห้ องปฏิบัติกำร

ทิศทางการไหล
ผอ.กลุ่ม ผู้อำนวยกำร
สำนักฯ

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
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ขั้นตอน
3.2 ดาเนินการ
ทดสอบ
3.3 สรุ ปผลและ
ออกรายงานผล
การทดสอบ
4. รับรองผลการ
วิเคราะห์/ทดสอบ
4.1 พิมพ์รายงาน
ผลการทดสอบ /
วิเคราะห์
4.3 ผอ.กลุ่ม
ลงนาม
4.4 ผอ. สานักฯ /
ส่วน / ฝ่ าย / ศูนย์
ลงนาม
4.5 ออกเลขที่
หนังสื อ
4.6 ส่งให้ลูกค้า

ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง : การให้บริ การตรวจวิเคราะห์และออก
ใบรายงานผลการทดสอบด้านปัจจัยการผลิต

ลูกค้ ำ/ผู้ส่ง
ตัวอย่ำง

จนท.
จนท.กำรเงิน
รับตัวอย่ำง

จนท.
ธุรกำร
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จนท.
ห้ องปฏิบัติกำร

หัวหน้างาน

ผอ.กลุ่ม

ผอ.ศูนย์ /
สำนัก

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
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5.2 รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน
1. จัดเตรียม
ตัวอย่ำงและ
เอกสำร
2. กำรจัดกำรคำ
ขอของลูกค้ ำ
2.1 ตรวจสอบ
เอกสาร
2.2 พิจารณา
ขอบข่ายของการ
ให้บริ การและ
ลักษณะของ
ตัวอย่าง

รำยละเอียด

ข้อกำหนด

ตัวชี้วัด

• เจ้าหน้าที่ รับตัวอย่าง ทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของเอกสาร

- ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร
- ความรวดเร็ว

- ระยะเวลา

• เจ้าหน้าที่ รับตัวอย่างพิจารณาขอบข่าย
การให้บริ การว่าคาขอของลูกค้าอยูใ่ น
ขอบข่ายที่หน่วยงานจะให้บริ การได้
หรื อไม่
• หากคาขอของลูกค้าอยูน่ อกขอบข่ายการ
ให้บริ การ ให้ปฏิเสธการรับงานนั้น
• หากคาขออยูใ่ นขอบข่าย ให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของตัวอย่างให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เช่น ตัวอย่างปุ๋ ยต้องมี
ปริ มาณไม่ต่ากว่า 1 กิโลกรัม เป็ นต้น
• หากตัวอย่าง ไม่อยูใ่ นสภาพที่กาหนด
ตามเกณฑ์ให้ปฏิเสธคาขอของลูกค้า เว้น
แต่ลูกค้ายืนยันต้องการตรวจสอบวิเคราะห์
ซึ่งจะต้องมีหลักฐานบันทึกความต้องการ
ของลูกค้าซึ่งลงนามโดยลูกค้าเอง

- ความถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของ
ตัวอย่างแต่ละประเภท
แต่ละรายการ
- การลงนามของลูกค้า
หรื อผูแ้ ทนในใบส่ง
ตัวอย่าง
- ความรวดเร็ว

เอกสำรอ้ำงอิง

• ผูส้ ่งตัวอย่าง กรอกเอกสาร ตาม
แบบฟอร์ม เพื่อนาส่งตัวอย่าง

20 – 45
นาที
ขั้นตอนและ
วิธีการรับ
ตัวอย่างพืช

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
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ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน
2.3 รับตัวอย่าง

ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง : การให้บริ การตรวจวิเคราะห์และออก
ใบรายงานผลการทดสอบด้านปัจจัยการผลิต

รำยละเอียด
• ถ้าตัวอย่างอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด คานวณ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะห์ /
ทดสอบ พร้อมทั้งให้หมายเลขชี้บ่งตัวอย่าง
• เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจัดการส่งตัวอย่างไป
ยังห้องปฏิบตั ิการ

2.4 เก็บ
ค่าธรรมเนียม
การตรวจ
วิเคราะห์

• เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
ออกใบเสร็ จรับเงินเพื่อให้ผสู ้ ่ งออก/ผูส้ ่ง
ตัวอย่างใช้เป็ นหลักฐานในการยืน่ รับใบ
รายงานผลการทดสอบ

3. กำรตรวจ
วิเครำะห์ /
ทดสอบ
3.1 วางแผนการ
ตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ
3.2 ดาเนินการ
ทดสอบ

• นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการเกษตร/ วาง
แผนการดาเนินงานทดสอบ โดยจัดเตรี ยม
วัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ เครื่ องมือทดสอบ ให้
พร้อม

3.3 สรุ ปผลและ
ออกรายงานผล
การทดสอบ

• ตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
วิเคราะห์พร้อมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
• หัวหน้างานพิจารณาสรุ ปผล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์

• ดาเนินการทดสอบตามคู่มือของแต่ละ
รายการทดสอบ

ข้อกำหนด
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ตัวชี้วัด

- ความถูกต้องของการ
คิดราคาค่าธรรมเนียม
- ความถูกต้องของการ
ให้หมายเลขชี้บ่ง
ตัวอย่าง
- ความรวดเร็ว
- ใบเสร็จลงราคาค่า
ธรรมเนียม วันที่รับเงิน
ถูกต้อง
- ลงลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
ครบถ้วน
- ความรวดเร็ว
- ความถูกต้อง แม่นยา ระยะเวลา
ของผลทดสอบ
ตัวอย่างปุ๋ ย
- ความรวดเร็วของการ 14วันทาการ
ตรวจวิเคราะห์
- ความครบถ้วนของ
เอกสาร
- ความถูกต้องของ
เอกสาร
- ความรวดเร็ว

เอกสำรอ้ำงอิง
- ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
เรื่ อง การ
ทดสอบ
ตัวอย่างพืช
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4. รับรองผลกำร
วิเครำะห์ /
ทดสอบ
4.1 พิมพ์รายงาน
ผลการทดสอบ /
วิเคราะห์
4.2 หัวหน้างาน
ลงนาม
4.3 ผอ.กลุ่ม
4.4 ผอ. สานักฯ /
ส่วน / ฝ่ าย / ศูนย์
ลงนาม
4.5 ออกเลขที่
หนังสื อ
4.6 ส่งให้ลูกค้า

ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง : การให้บริ การตรวจวิเคราะห์และออก
ใบรายงานผลการทดสอบด้านปัจจัยการผลิต

รำยละเอียด
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• เจ้าหน้าที่จดั การพิมพ์รายงานผลการ - ความครบถ้วนของเอกสาร
ทดสอบที่ได้ผลการทดสอบครบถ้วนทุก - ความถูกต้องของเอกสาร
- ความรวดเร็ว
รายการทดสอบที่ลูกค้าขอใช้บริ การ

• เจ้าหน้าที่นาไปให้หวั หน้างานลงนาม
• จากนั้นนาไปให้ ผอ.กลุ่ม ลงนาม
• ให้ผอู ้ านวยการสานักลงนามรับรองผล

• เจ้าหน้าที่ธุรการดาเนินการออกเลขที่
หนังสื อ
• จัดส่งให้ลูกค้า

ตัวชี้วัด
- ระยะเวลา
2 - 3 ชัว่ โมง

เอกสำรอ้ำง
อิง

1.5 กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและศัตรูพืช
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
SOP
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ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง : การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ

หน้า 1/7
แก้ไขครั้งที่ 0 ฉบับที่ 1
วันที่ประกาศใช้
จัดทำโดย หัวหน้างาน
ผู้ทบทวน ผอ. กพป.

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และออกรายงานผลการทดสอบ
1.2 เพื่อให้การดำเนินงานทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี
เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ และสามารถตามสอบย้อนกลับ ได้ทุกขั้นตอน
2. ขอบข่าย
2.1 กระบวนการนี้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับคำขอ / คำร้องของลูกค้า การรับตัวอย่าง การชี้บ่ง การเก็บรักษา
การจำหน่ายตัวอย่าง การทดสอบ/วิเคราะห์ จนถึงการออกใบรายงานผลการทดสอบรวมทั้งส่งใบรายงานผลให้ลูกค้า
ระยะเวลาในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน 14 วันทำการ และตัวอย่างน้ำ 9 วันทำการ
2.2 กระบวนการนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในเรื่อง
2.2.1 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างดิน รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ดิน น้ำ กลุ่ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
2.2.2 การทดสอบและออกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ รับผิดชอบโดย งานวิเคราะห์ดิน น้ำ กลุ่ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
3. เอกสารอ้างอิง
3.1 การทดสอบตัวอย่างดิน
3.1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การทดสอบตัวอย่างดิน
3.2 การทดสอบตัวอย่างน้ำ
3.2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน เรื่อง การทดสอบตัวอย่างน้ำ
4. คำนิยาม
-

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
SOP
OARD 4-04

ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง : การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ
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5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1 ผังกระบวนการ

จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด
ขั้นตอน
1. จัดเตรียม
ตัวอย่างและ
เอกสาร
2. การจัดการคำ
ขอของลูกค้า
2.1 ตรวจสอบ
เอกสาร
2.2 พิจารณา
ขอบข่ายของการ
ให้บริการและ
ตัวอย่าง
2.3 รับตัวอย่าง

ขัน้ ตอน/กิจกรรม
ลูกค้า/ผูส้ ง่
ตัวอย่าง

จุดตัดสินใจ

จนท.
รับตัวอย่าง

จนท.
การเงิน

จนท.
ธุรการ

การเชื่อมต่อ
จนท.
ห้องปฏิบัติการ

ทิศทางการไหล
ผอ.กลุ่ม

N
Y

ข้อ 1-2.4
ระยะเวลา
1 วันทำการ

N

Y

Y

ผู้อำนวยการ
สำนักฯ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
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ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง : การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ

2.4 เก็บ
ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ
3. การตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ
3.1 วางแผนการ
ตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ
ขั้นตอน
3.2 ดำเนินการ
ทดสอบ
3.3 สรุปผลและ
ออกรายงานผล
การทดสอบ
4. รับรองผลการ
วิเคราะห์/ทดสอบ
4.1 พิมพ์รายงาน
ผลการทดสอบ /
วิเคราะห์
4.3 หัวหน้าหน่วย
ลงนาม
4.4 ผอ. สำนักฯ /
ส่วน / ฝ่าย /
ศูนย์ลงนาม
4.5 ออกเลขที่

ข้อ 3.1-3.3
ระยะเวลา
12 วันทำ
การ

N

ลูกค้า/ผู้ส่ง
ตัวอย่าง

จนท.
รับตัวอย่าง
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จนท.การเงิน จนท.
ธุรการ

จนท.
ห้องปฏิบัติการ

ผอ.กลุ่ม
ข้อ 3.1-3.3
ระยะเวลา
12 วันทำ
การ

หัวหน้างาน

ข้อ 4.1-4.6
ระยะเวลา
1 วันทำการ

ผอ.ศูนย์/
สำนัก

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
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ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง : การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ
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หนังสือ
4.6 ส่งให้ลูกค้า

5.2 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการ
รายละเอียด
ปฏิบัติงาน
1. จัดเตรียม
• ผู้ส่งตัวอย่าง กรอกเอกสาร ตาม
ตัวอย่างและ
แบบฟอร์ม เพื่อนำส่งตัวอย่าง
เอกสาร
2. การจัดการคำ • เจ้าหน้าที่ รับตัวอย่าง ทำการ
ขอของลูกค้า
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
2.1 ตรวจสอบ
ครบถ้วนของเอกสาร
เอกสาร
2.2 พิจารณา
• เจ้าหน้าที่ รับตัวอย่างพิจารณาขอบข่าย
ขอบข่ายของการ การให้ บ ริ ก ารว่ า คำขอของลู ก ค้ า อยู่ ใ น
ให้บริการและ
ขอบข่ายที่หน่วยงานจะให้บริการได้หรือไม่

ข้อกำหนด

ตัวชี้วัด

เอกสารอ้างอิง

ข้อ 1 - 2.4
ระยะเวลา
1 วันทำการ
- ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร
- ความรวดเร็ว
- ค ว าม ถู ก ต้ อ งต าม
เกณ ฑ์ ที่ ก ำห นดของ
ตัวอย่างแต่ละประเภท

ขั้นตอนและ
วิธีการรับตัวอย่าง
ดิน น้ำ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
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ลักษณะของ
ตัวอย่าง

2.3 รับตัวอย่าง

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2.4 เก็บ
ค่าธรรมเนียม
การตรวจ
วิเคราะห์

ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง : การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ
• หากคำขอของลูกค้าอยู่นอกขอบข่ายการ
ให้บริการ ให้ปฏิเสธการรับงานนั้น
• หากคำขออยู่ในขอบข่าย ให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของตัวอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ ำหนด เช่น ตัวอย่างดินต้องมีปริมาณไม่
ต่ ำ กว่ า 1 กิ โ ลกรั ม ตั ว อย่ างน้ ำ ต้ อ งไม่ ต่ ำ
กว่า 1 ลิตร เป็นต้น
• หากตั ว อย่ า ง ไม่ อ ยู่ ในสภาพที่ ก ำหนด
ตามเกณฑ์ให้ปฏิเสธคำขอของลูกค้า เว้นแต่
ลู ก ค้ า ยื น ยั น ต้ อ งการตรวจสอบวิ เคราะห์
ซึ่งจะต้องมีห ลั กฐานบั น ทึ กความต้อ งการ
ของลูกค้าซึ่งลงนามโดยลูกค้าเอง
• ถ้าตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด คำนวณ
ค่าธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะห์ /
ทดสอบ พร้อมทั้งให้หมายเลขชี้บ่งตัวอย่าง
• เจ้าหน้าที่รับ ตัวอย่างจัดการส่งตัวอย่าง
ไปยังห้องปฏิบัติการ

รายละเอียด
• เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม
ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ผู้ส่งออก/ผู้ส่ง
ตัวอย่างใช้เป็นหลักฐานในการยื่นรับใบ
รายงานผลการทดสอบ

หน้า 5/7
แก้ไขครั้งที่ 0 ฉบับที่ 1
วันที่ประกาศใช้
จัดทำโดย หัวหน้างาน
ผู้ทบทวน ผอ. กพป.

แต่ละรายการ
- การลงนามของลูกค้า
ห รื อ ผู้ แ ท น ใน ใบ ส่ ง
ตัวอย่าง
- ความรวดเร็ว

- ความถูกต้องของการ
คิดราคาค่า ธรรมเนียม
- ความถูกต้องของการ
ให้หมายเลขชี้บ่ง
ตัวอย่าง
- ความรวดเร็ว

ข้อกำหนด
- ใบเสร็จลงราคาค่า
ธรรมเนียม วันที่รับเงิน
ถูกต้อง
- ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน
ครบถ้วน

- ขั้นตอนการ
ดำเนินงานเรื่อง
การทดสอบ
ตัวอย่างดิน
- ขั้นตอนการ
ดำเนินงานเรื่อง
การทดสอบ
ตัวอย่าง น้ำ
ตัวชี้วัด

เอกสารอ้างอิง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
SOP
OARD 4-04
3. การตรวจ
วิเคราะห์ /
ทดสอบ
3.1 วางแผนการ
ตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ
3.2 ดำเนินการ
ทดสอบ
3.3 สรุปผลและ
ออกรายงานผล
การทดสอบ
4. รับรองผลการ
วิเคราะห์ /
ทดสอบ

ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง : การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ
- ความรวดเร็ว
• นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการเกษตร/ วาง - ความถูกต้อง แม่นยำ
ของผลทดสอบ
แผนการดำเนินงานทดสอบ โดยจัดเตรียม
วัสดุ สารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ ให้ - ความรวดเร็วของการ
ตรวจวิเคราะห์
พร้อม
- ความครบถ้วนของ
• ดำเนินการทดสอบตามคู่มือของแต่ละ
เอกสาร
รายการทดสอบ
- ความถูกต้องของ
• ตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
วิเคราะห์พร้อมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์ตาม เอกสาร
- ความรวดเร็ว
แบบฟอร์มที่กำหนด
• หัวหน้างานพิจารณาสรุปผล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์
• เจ้าหน้าที่จัดการพิมพ์รายงานผลการ
ทดสอบที่ได้ผลการทดสอบครบถ้วนทุก

4.1 พิมพ์รายงาน รายการทดสอบที่ลูกค้าขอใช้บริการ
ผลการทดสอบ /
วิเคราะห์
4.2 ผอ.กลุ่ม
• เจ้าหน้าที่นำไปให้ ผอ.กลุ่มลงนาม
ลงนาม
4.3 หัวหน้าหน่วย • จากนั้นนำไปให้หัวหน้ากลุ่ม ลงนาม
ลงนาม

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียด

- ความครบถ้วนของ
เอกสาร
- ความถูกต้องของ
เอกสาร
- ความรวดเร็ว

ข้อกำหนด
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ระยะเวลา
ตัวอย่างดิน
12 วันทำ
การ

- ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน
เรื่อง การ
ทดสอบ
ตัวอย่างดิน

ตัวอย่างน้ำ - ขั้นตอนการ
7 วันทำการ ดำเนินงาน
เรื่อง การ
ทดสอบ
ตัวอย่างน้ำ
ข้อ 4.1-4.6
ระยะเวลา
1 วันทำการ

ตัวชี้วัด

เอกสารอ้างอิง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
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ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง : การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ

4.4 ผอ. สำนักฯ / • ให้ผู้อำนวยการสำนักลงนามรับรองผล
ส่วน / ฝ่าย /
ศูนย์ ลงนาม
4.5 ออกเลขที่
• เจ้าหน้าที่ธุรการดำเนินการออกเลขที่
หนังสือ
หนังสือ
4.6 ส่งให้ลูกค้า

• จัดส่งให้ลูกค้า
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1.4 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าพืช

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง :กระบวนงานตรวจวินิจฉัยพืช

SOP
OARD4 - 06
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็ นแนวทางในการให้บริ การตรวจวินิจฉัยพืช
1.2 เพื่อให้การดาเนินงานบริ การตรวจวินิจฉัยพืชของสานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็ นไปอย่างมี
ระบบ ถูกต้องชัดเจน ไม่คลุมเครื อ และสามารถตามสอบย้อนกลับ ได้ทุกขั้นตอน
2. ขอบข่ำย
2.1 กระบวนการนี้ เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับคาขอ / คาร้องของลูกค้า การรับตัวอย่าง การชี้บ่ง การเก็บรักษา
การจาหน่ายตัวอย่าง การทดสอบ/วิเคราะห์ จนถึงการออกใบรายงานผลการทดสอบรวมทั้งส่งใบรายงาน
ผลให้ลูกค้า
2.2 กระบวนการนี้ ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานในเรื่ อง
2.2.1 การตรวจวินิจฉัยพืช รับผิดชอบโดย งานวินิจฉัยพืช สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
3. เอกสำรอ้ำงอิง
4. คำนิยำม
4.1 การตรวจวินิจฉัยพืช หมายถึง การตรวจสอบพืช หาสาเหตุที่แท้จริ งของอาการผิดปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาพืช
ผิดปกติจากโรค/แมลงศัตรู พืชโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อการวินิจฉัย
5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 ผังกระบวนการ

จุดเริ่ มต้น/สิ้ นสุ ด

ขั้นตอน/กิจกรรม

จุดตัดสิ นใจ

การเชื่อมต่อ

ทิศทางการไหล

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง :กระบวนงานตรวจวินิจฉัยพืช

SOP
OARD4 - 06
ขั้นตอน
1. จัดเตรี ยม
ตัวอย่างและ
เอกสาร
2. การจัดการคา
ขอของลูกค้า
2.1 ตรวจสอบ
เอกสาร
2.2 พิจารณา
ขอบข่ายของการ
ให้บริ การและ
ตัวอย่าง
2.3 รับตัวอย่าง
3. การตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ
3.1 วางแผนการ
ตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ
3.2 ดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ
3.3 สรุ ปผลและ
ออกรายงาน
ผลทดสอบ /

ลูกค้ ำ/ผู้ส่ง
ตัวอย่ำง

จนท.
รับตัวอย่ำง

N
Y
N
Y

จนท.
กำรเงิน

จนท.
ธุรกำร

หน้า 2/6
แก้ไขครั้งที่ 0 ฉบับที่ 1
วันที่ประกาศใช้
จัดทาโดย หัวหน้างาน
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จนท.
ผอ.กลุ่ม
ห้ องปฏิบัติกำร

ผู้อำนวย
กำร

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง :กระบวนงานตรวจวินิจฉัยพืช
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ขั้นตอน
4. รับรองผลการ
วิเคราะห์/ทดสอบ
4.1 พิมพ์รายงาน
ผลการทดสอบ /
วิเคราะห์
4.2 ผูว้ ิเคราะห์ลง
นาม
4.3 ผอ.กลุ่ม
ลงนาม
4.4 ผอ. สานักฯ /
ส่วน / ฝ่ าย / ศูนย์
ลงนาม
4.5 ออกเลขที่
หนังสื อ
4.6 ส่งให้ลูกค้า

ลูกค้ ำ/ผู้ส่ง
ตัวอย่ำง

จนท.
จนท.กำรเงิน
รับตัวอย่ำง

จนท.
ธุรกำร
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จนท.
ห้ องปฏิบัติกำร

ผอ.กลุ่ม

ผอ.ศูนย์ /
สำนัก

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
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OARD4 - 06
5.1 รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนกำร
รำยละเอียด
ปฏิบัติงำน
1. จัดเตรียม
• ผูส้ ่งตัวอย่าง เตรี ยมเอกสารเพื่อนาส่ง
ตัวอย่ำงและ
ตัวอย่างพืช
เอกสำร
2. กำรจัดกำรคำ • เจ้าหน้าที่ รับตัวอย่าง ตรวจสอบ
ขอของลูกค้ ำ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของ
2.1 ตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสาร
2.2 พิจารณา
• เจ้าหน้าที่ รับตัวอย่างพิจารณาขอบข่าย
ขอบข่ายของการ การให้บริ การว่าคาขอของลูกค้าอยูใ่ น
ให้บริ การและ
ขอบข่ายที่หน่วยงานจะให้บริ การได้
ลักษณะของ
หรื อไม่
ตัวอย่าง
• หากคาขอของลูกค้าอยูน่ อกขอบข่ายการ
ให้บริ การ ให้ปฏิเสธการรับงานนั้น
• หากคาขออยูใ่ นขอบข่าย ให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของตัวอย่างให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เช่น ตัวอย่างสดใหม่ ไม่
แห้ง เน่าเละ และนาส่งโดยบรรจุใน
ภาชนะที่รักษาความเย็นได้ เป็ นต้น
• หากตัวอย่าง ไม่อยูใ่ นสภาพที่กาหนด
ตามเกณฑ์ให้ปฏิเสธคาขอของลูกค้า เว้น
แต่ลูกค้ายืนยันต้องการตรวจสอบวิเคราะห์
ซึ่งจะต้องมีหลักฐานบันทึกความต้องการ
ของลูกค้าซึ่งลงนามโดยลูกค้าเอง

ข้อกำหนด

- ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร
- ความรวดเร็ว
- ความถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของ
ตัวอย่างแต่ละประเภท
แต่ละรายการ
- การลงนามของลูกค้า
หรื อผูแ้ ทนในใบส่ง
ตัวอย่าง
- ความรวดเร็ว
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ตัวชี้วัด

- ระยะเวลา
30 – 60
นาที

เอกสำรอ้ำงอิง
สวพ.4
- ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน เรื่ อง
การตรวจวินิจฉัย
พืช

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเรื่ อง :กระบวนงานตรวจวินิจฉัยพืช
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OARD4 - 06
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน
2.3 รับตัวอย่าง

รำยละเอียด

ข้อกำหนด

• ถ้าตัวอย่างอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด ทดสอบ
พร้อมทั้งให้หมายเลขชี้บ่งตัวอย่าง
• เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างจัดการส่งตัวอย่างไป
ยังห้องปฏิบตั ิการ

- ความถูกต้องของการ
ให้หมายเลขชี้บ่ง
ตัวอย่าง
- ความรวดเร็ว
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ตัวชี้วัด

3. กำรตรวจ
วิเครำะห์ /
ทดสอบ
3.1 วางแผนการ
ตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ
3.2 ดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์/
ทดสอบ

• นักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการเกษตร/นักกีฏ - ความถูกต้อง แม่นยา ระยะเวลา
ของผลทดสอบ
วิทยา/นักโรคพืช วางแผนการดาเนินงาน
ตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ โดยจัดเตรี ยม วัสดุ - ความรวดเร็วของการ 4– 11 วัน
สารเคมี อุปกรณ์ เครื่ องมือทดสอบ ให้พร้อม ตรวจวิเคราะห์

3.3 สรุ ปผลและ
ออกรายงาน
ผลทดสอบ /
วิเคราะห์

- ความครบถ้วนของ
• พิจารณาสรุ ปผลการวิเคราะห์ / ทดสอบ
เบื้องต้น พร้อมรายงาน ผล ส่ งให้ฝ่ายธุรการ เอกสาร
- ความถูกต้องของ
จัดพิมพ์รายงานผลที่สมบูรณ์
เอกสาร
- ความรวดเร็ว

• ดาเนินการทดสอบตามคู่มือของแต่ละ
รายการทดสอบ

3.2
ดาเนินการ
ตรวจ
วิเคราะห์/
ทดสอบ
3.3 สรุ ปผล
และออก
รายงาน
ผลทดสอบ
/วิเคราะห์

เอกสำรอ้ำงอิง

สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 4
กลุ่มพัฒนำกำรตรวจสอบพืชและปัจจัยกำรผลิต
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ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน
4. รับรองผลกำร
วิเครำะห์ /
ทดสอบ
4.1 พิมพ์รายงาน
ผลการทดสอบ /
วิเคราะห์
4.2 ผูว้ ิเคราะห์ลง
นาม
4.3 หัวหน้าหน่วย
ลงนาม
4.4 ผอ. สานักฯ /
ส่วน / ฝ่ าย / ศูนย์
ลงนาม
4.5 ออกเลขที่
หนังสื อ
4.6 ส่งให้ลูกค้า

รำยละเอียด
• เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการพิมพ์รายงาน
ผลการทดสอบที่ได้ผลการทดสอบ
ครบถ้วนทุกรายการทดสอบที่ลูกค้าขอ
ใช้บริ การ

• เจ้าหน้าที่ธุรการนาไปให้ผวู ้ ิเคราะห์ลง
นาม
• จากนั้นนาไปให้ ผอ.กลุ่ม / ส่วน /
หน่วย ลงนาม
• ให้ผอู ้ านวยการสานักลงนามรับรองผล

• เจ้าหน้าที่ธุรการดาเนินการออกเลขที่
หนังสื อ
• จัดส่งให้ลูกค้า
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ข้อกำหนด

ตัวชี้วัด

- ความครบถ้วนของเอกสาร
- ความถูกต้องของเอกสาร
- ความรวดเร็ว

- ระยะเวลา
1 ชัว่ โมง

เอกสำรอ้ำง
อิง

