
แผนงาน SIPOC 

ข้ันตอนกระบวนงานการวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีและการสําสวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในปจจุบัน 
(Bluepint) : As is 

ช่ือกระบวนการทํางาน การวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีและสํารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 
เปาประสงคกระบวนงาน พ้ืนท่ีเปาหมายไดรับการสํารวจและออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีมีความ

สอดคลองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีตรงกับความตองการของเกษตรกร 
ผูรับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดินราชบุร ี
ผูนําเขาปจจัย (Supplier) 1. หนวยพัฒนาท่ีดิน สพด.ราชบุรี 

2. กลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สพข.10 
ปจจัยนําเขา (Input) 1. ขอมูลพ้ืนท่ีเปาหมาย การวิเคราะหขอมูลและความตองการของเกษตรกร 

2. รูปแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
3. องคความรูการจัดการดินแลน้ําตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด 

กระบวนการทํางาน  
(Process) 

1. ตรวจสอบขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเขตลุมน้ําท่ีเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ขอมูลทาง
หนวยงาน, ผูนํา, หมอดินอาสา และเกษตรกรในพ้ืนท่ี) วิเคราะหสภาพ
พ้ืนท่ีเบื้องตนและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ 

2. เสนอพ้ืนท่ีและขอบเขตเปาหมายแผนงานท่ีไดรับเพ่ือสํารวจออกแบบ
ลวงหนา จัดทําขอมูลขอบเขตของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

3. ประชุมชี้แจงข้ันตอนการดําเนินงาน ขอมูลพ้ืนท่ีนําเสนอ รูปแบบมาตรการ
อนุรักษดินและน้ําตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด 

4. สํารวจออกแบบตามสภาพพ้ืนท่ีตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด รวมกับ
หมอดินอาสา ผูนําหมูบาน และเกษตรกรเจาของแปลงบางราย 

5. นําขอมูลรูปแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีไดจากการสํารวจลงแผนท่ี
มาตราสวน 1 : 4000 

6. หนวยพัฒนาท่ีดิน/สถานีพัฒนาท่ีดินตรวจรูปแบบปรับแกไข 
7. กลุมสํารวจทําแผนท่ี สพข.10 เสนอแบบกอสรางงานจัดระบบอนุรักษดิน

และน้ําเพ่ือขอจัดตั้งงบประมาณ 
ผลลัพธ (Output) 1. ไดรูปแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. งานกอสรางมาตรการอนุรักษดินและน้ําตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด
ตองมีการปรับแกไขรูปแบบในชวงกอสราง 

ผูรับบริการ 
(Customer) 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

**รายละเอียดของเรื่องท่ีดําเนินการกอนการวิเคราะหกระบวนการ (SIPOC) 

 

 



Outcom   การวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีและสํารวจออกแบบงานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในปจจุบัน (Bluepin) : As is 

ตัวชี้วัดโครงการ  KPI1  :  ระดับความสําเร็จของการออกแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม 

  KPI2  :  ระดับความสําเร็จการกอสรางมาตรการอนุรักษดินและน้ําตามรูปแบบท่ีกําหนด 

Supplier 
Input Process Output 

Customer ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา 

- หนวยฯ สพด. 
- กลุมสํารวจ
และทําแผนท่ี 
สพข.10 

1. ขอมูลพ้ืนท่ี
เปาหมาย การ
วิเคราะหขอมูล
และความ
ตองการของ
เกษตรกร 
2. รูปแบบ
มาตรการอนุรักษ
ดินและน้ําตาม
มาตรฐานท่ี
กําหนด 
3. องคความรู
การจัดการดินแล
น้ําตามรูปแบบ
มาตรฐานท่ี
กําหนด 

1. รูปแบบ
มาตรการอนุรักษ
ดินและน้ําเปน
แบบมาตรฐานท่ี
กําหนดบางสวน
ไมเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี 
2. เกษตรกรไม
ยอมรับ 

1. ตรวจสอบขอมูล
สภาพพ้ืนท่ีเขตลุมน้ําท่ี
เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
(ขอมูลทางหนวยงาน, 
ผูนํา, หมอดินอาสา 
และเกษตรกรในพ้ืนท่ี) 
วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี
เบื้องตนและกําหนด
พ้ืนท่ีดําเนินการ 
2. เสนอพ้ืนท่ีและ
ขอบเขตเปาหมาย
แผนงานท่ีไดรับเพ่ือ
สํารวจออกแบบ
ลวงหนา จัดทําขอมูล
ขอบเขตของพ้ืนท่ี
เปาหมาย 
3. ประชุมชี้แจง
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ขอมูลพ้ืนท่ีนําเสนอ 
รูปแบบมาตรการ

1. เกษตรกรใน
พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
ขาดการรับรูและ
การมีสวนรวม 
2. เกษตรกรเขา
รวมโครงการนอย 
และขอยกเลิก 
3. มีการแกไข
รูปแบบในชวง
กอสราง 

1. ไดรูปแบบ
มาตรการอนุรักษ
ดินและน้ําตาม
รูปแบบมาตรฐานท่ี
กําหนด 
2. งานกอสราง
มาตรการอนุรักษ
ดินและน้ําตาม
รูปแบบมาตรฐานท่ี
กําหนดตองมีการ
ปรับแกไขรูปแบบ
ในชวงกอสราง 

ระบบอนุรักษ
ดินและน้ําไมมี
ความตอเนื่อง 
ประสิทธิภาพใน
การปองกันการ
ชะลางพังทลาย
ลดลง เกษตรกร
รื้อถอน
มาตรการ
อนุรักษดินและ
น้ํา 

เกษตรกรท่ี
เขารวม
โครงการ 

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการออก
แยยมาตรการ
อนุรักษดิน
และน้ําท่ี
เหมาะสม 
2. ระดับ
ความสําเร็จ
การกอสราง
มาตรการ
อนุรักษดิน
และน้ําตาม
รูปแบบท่ี
กําหนด 

70% 



Supplier 
Input Process Output 

Customer ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา 

อนุรักษดินและน้ําตาม
รูปแบบมาตรฐานท่ี
กําหนด 
4. สํารวจออกแบบ
ตามสภาพพ้ืนท่ีตาม
รูปแบบมาตรฐานท่ี
กําหนด รวมกับหมอ
ดินอาสา ผูนําหมูบาน 
และเกษตรกรเจาของ
แปลงบางราย 
5. นําขอมูลรูปแบบ
มาตรการอนุรักษดิน
และน้ําท่ีไดจากการ
สํารวจลงแผนท่ีมาตรา
สวน 1 : 4000 
6. หนวยพัฒนาท่ีดิน/
สถานีพัฒนาท่ีดิน
ตรวจรูปแบบปรับแก
ไข 
7. กลุมสํารวจทําแผน
ท่ี สพข.10 เสนอแบบ
กอสรางงานจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ําเพ่ือ
ขอจัดตั้งงบประมาณ 

 



ข้ันตอนการวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีและสํารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

- หนวยฯ สพด. 

- กลุมสํารวจและทําแผนท่ี 

สพข.10 

1. ตรวจสอบขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเขตลุมน้ําท่ีเปน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ขอมูลทางหนวยงาน, ผูนํา, 

หมอดินอาสา และเกษตรกรในพ้ืนท่ี) วิเคราะห

สภาพพ้ืนท่ีเบื้องตนและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ 

2. เสนอพ้ืนท่ีและขอบเขตเปาหมายแผนงานท่ี

ไดรับเพ่ือสํารวจออกแบบลวงหนา จัดทําขอมูล

ขอบเขตของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

 

3. ประชุมชี้แจงข้ันตอนการดําเนินงาน ขอมูล

พ้ืนท่ีนําเสนอ รูปแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ํา

ตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด 

4. สํารวจออกแบบตามสภาพพ้ืนท่ีตามรูปแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนด รวมกับหมอดินอาสา ผูนํา

หมูบาน และเกษตรกรเจาของแปลงบางราย 

5. นําขอมูลรูปแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีได

จากการสํารวจลงแผนท่ีมาตราสวน 1 : 4000 

6. หนวยพัฒนาท่ีดิน/สถานีพัฒนาท่ีดิน

ตรวจรูปแบบปรับแกไข 

7. กลุมสํารวจทําแผนท่ี สพข.10 เสนอ

แบบกอสรางงานจัดระบบอนุรักษดินและ

น้ําเพ่ือขอจัดตั้งงบประมาณ 



แผนงาน SIPOC 

ข้ันตอนกระบวนงานการวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีและการสําสวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในปจจุบัน 
(Bluepint) : To be 

ช่ือกระบวนการทํางาน การวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีและสํารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 
เปาประสงคกระบวนงาน พ้ืนท่ีเปาหมายไดรับการสํารวจและออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีมีความ

สอดคลองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีตรงกับความตองการของเกษตรกร 
ผูรับผิดชอบ สถานีพัฒนาท่ีดินราชบุร ี
ผูนําเขาปจจัย (Supplier) 1. หนวยพัฒนาท่ีดิน สพด.ราชบุรี 

2. กลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สพข.10 
ปจจัยนําเขา (Input) 1. ขอมูลพ้ืนท่ีเปาหมาย การวิเคราะหขอมูลและความตองการของเกษตรกร 

2. รูปแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ํา/วิธีกล วิธีพืชรูปแบบท่ีตามสภาพพ้ืนท่ี 
3. องคความรูการจัดการดินแลน้ําพ้ืนท่ีประสบความสําเร็จ 

กระบวนการทํางาน  
(Process) 

1. ตรวจสอบขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเขตลุมน้ําท่ีเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ขอมูลทาง
หนวยงาน, ผูนํา, หมอดินอาสา และเกษตรกรในพ้ืนท่ี) วิเคราะหสภาพ
พ้ืนท่ีเบื้องตน / จัดลําดับความสําคัญ 

2. ประชาสัมพันธโครงการโดยจัดประชุมชี้แจงเพ่ือรับฟงความคิดเห็น และ
คัดเลือกพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดขอบเขตของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

3. เสนอพ้ืนท่ีและขอบเขตตามแผนงานเพ่ือสํารวจออกแบบลวงหนา และ
จัดทําขอมูลขอบเขตของพ้ืนท่ีเปาหมาย 

4. ประชุมชี้แจงข้ันตอนการดําเนินงาน ขอมูลพ้ืนท่ี นําเสนอรูปแบบจากแปลง
ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เกษตรกรในพ้ืนท่ีดําเนินการมีความเขาใจรับรู
วัตถุประสงค และเขารวมโครงการเพ่ือกําหนดการสํารวจออกแบบ 

5. สํารวจออกแบบกําหนดกิจกรรม รูปแบบตามสภาพพ้ืนท่ีและความตองการ
ของเกษตรกร รวมกับผูนํา หมอดินอาสา และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
(เจาของแปลง) 

6. นําขอมูลรูปแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําลงในแผนท่ีมาตราสวน       
1 : 4,000 (ราง) 

7. ประชุมชี้แจงเสนอรางรูปแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ี
ดําเนินการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงแกไข 

8. กลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี สพข.10 เสนอแบบกอสรางงานจัดระบบอนุรักษ
ดินและน้ําเพ่ือขอตั้งงบประมาณ 

ผลลัพธ (Output) 1. รูปแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีโครงการมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีตรงกับความตองการของเกษตรกร 

2. กอสรางมาตรการอนุรักษดินและน้ําตามรูปแบบท่ีกําหนด (ไมมีแกไข
รูปแบบ) 

ผูรับบริการ 
(Customer) 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

**รายละเอียดของเรื่องท่ีดําเนินการกอนการวิเคราะหกระบวนการ (SIPOC) 



Outcom   การวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีและสํารวจออกแบบงานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในปจจุบัน (Bluepin) : To be 

ตัวชี้วัดโครงการ  KPI1  :  ระดับความสําเร็จของการออกแบบมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม 

  KPI2  :  ระดับความสําเร็จการกอสรางมาตรการอนุรักษดินและน้ําตามรูปแบบท่ีกําหนด 

Supplier 
Input Process Output 

Customer ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา 

- หนวยฯ พด. 
- กลุมสํารวจ
และทําแผนท่ี 
สพข.10 
- กลุมวาง
แผนการใช
ท่ีดิน สพข.10 

1. ขอมูลพ้ืนท่ี
เปาหมาย การ
วิเคราะหขอมูล
และความ
ตองการของ
เกษตรกร 
2. รูปแบบ
มาตรการอนุรักษ
ดินและน้ํา / วิธี
กล วิธีพืช
รูปแบบท่ีตาม
สภาพพ้ืนท่ี 
3. องคความรู
การจัดการดินแล
น้ําพ้ืนท่ีประสบ
ความสําเร็จ 

ไมมี 1. ตรวจสอบขอมูล
สภาพพ้ืนท่ีเขตลุมน้ําท่ี
เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
(ขอมูลทางหนวยงาน, 
ผูนํา, หมอดินอาสา 
และเกษตรกรในพ้ืนท่ี) 
วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี
เบื้องตน / จัดลําดับ
ความสําคัญ 
2. ประชาสัมพันธ
โครงการโดยจัดประชุม
ชี้แจงเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น และคัดเลือก
พ้ืนท่ี เพ่ือกําหนด
ขอบเขตของเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการ 
3. เสนอพ้ืนท่ีและ
ขอบเขตตามแผนงาน
เพ่ือสํารวจออกแบบ
ลวงหนา และจัดทํา

ไมมี 1. รูปแบบ
มาตรการอนุรักษ
ดินและน้ําในพ้ืนท่ี
โครงการมีความ
สอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีตรงกับความ
ตองการของ
เกษตรกร 
2. กอสราง
มาตรการอนุรักษ
ดินและน้ําตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 
(ไมมีแกไขรูปแบบ) 

ไมมี เกษตรกรท่ี
เขารวม
โครงการ 

1. ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ออกแบบ
มาตรการ
อนุรักษดิน
และน้ําท่ี
เหมาะสม 
2. ระดับ
ความสําเร็จ
การกอสราง
มาตรการ
อนุรักษดิน
และน้ําตาม
รูปแบบท่ี
กําหนด 

95 % 



Supplier 
Input Process Output 

Customer ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา 

ขอมูลขอบเขตของ
พ้ืนท่ีเปาหมาย 
4. ประชุมชี้แจง
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ขอมูลพ้ืนท่ี นําเสนอ
รูปแบบจากแปลงท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ 
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ดําเนินการมีความ
เขาใจรับรูวัตถุประสงค 
และเขารวมโครงการ
เพ่ือกําหนดการสํารวจ
ออกแบบ 
5. สํารวจออกแบบ
กําหนดกิจกรรม 
รูปแบบตามสภาพพ้ืนท่ี
และความตองการของ
เกษตรกร รวมกับผูนํา 
หมอดินอาสา และ
เกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ (เจาของ
แปลง) 
6. นําขอมูลรูปแบบ
มาตรการอนุรักษดิน
และน้ําลงในแผนท่ี



Supplier 
Input Process Output 

Customer ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา รายละเอียด ปญหา 

มาตราสวน 
1 : 4,000 (ราง) 
7. ประชุมชี้แจงเสนอ
รางรูปแบบมาตรการ
อนุรักษดินและน้ําใน
พ้ืนท่ีดําเนินการเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงแกไข 
8. กลุมสํารวจเพ่ือทํา
แผนท่ี สพข.10 เสนอ
แบบกอสรางงาน
จัดระบบอนุรักษดิน
และน้ําเพ่ือขอตั้ง
งบประมาณ 

 



ข้ันตอนการวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีและสํารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

- หนวยฯ สพด. 

- กลุมวางแผนการใชท่ีดิน สพข.10 

- กลุมสํารวจและทําแผนท่ี สพข.10 

 

1. ตรวจสอบขอมูลสภาพพ้ืนท่ี

เขตลุมน้ําท่ีเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

(ขอมูลทางหนวยงาน, ผูนํา, หมอ

ดินอาสา และเกษตรกรในพ้ืนท่ี) 

วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีเบื้องตน / 

จัดลําดับความสําคัญ 

2. ประชาสัมพันธโครงการ

โดยจัดประชุมชี้แจงเพ่ือรับ

ฟงความคิดเห็น และ

คัดเลือกพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนด

ขอบเขตของเกษตรกรท่ีเขา

รวมโครงการ 

 

3. เสนอพ้ืนท่ีและขอบเขต

ตามแผนงานเพ่ือสํารวจ

ออกแบบลวงหนา และ

จัดทําขอมูลขอบเขตของ

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

 

4. ประชุมชี้แจงข้ันตอนการ

ดําเนินงาน ขอมูลพ้ืนท่ี นําเสนอ

รูปแบบจากแปลงท่ีดําเนินการ

แลวเสร็จ เกษตรกรในพ้ืนท่ี

ดําเนินการมีความเขาใจรับรู

วัตถุประสงค และเขารวม

โครงการเพ่ือกําหนดการสํารวจ

ออกแบบ 

5. สํารวจออกแบบกําหนด

กิจกรรม รูปแบบตามสภาพ

พ้ืนท่ีและความตองการของ

เกษตรกร รวมกับผูนํา หมอดิน

อาสา และเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ (เจาของแปลง) 

6. นําขอมูลรูปแบบมาตรการ

อนุรักษดินและน้ําลงในแผนท่ี

มาตราสวน 1 : 4,000 (ราง) 

 

7. ประชุมชี้แจงเสนอรางรูปแบบ

มาตรการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ี

ดําเนินการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น

เพ่ือปรับปรุงแกไข 

 

8. กลุมสํารวจเพ่ือทําแผนท่ี 

สพข.10 เสนอแบบกอสรางงาน

จัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ือ

ขอตั้งงบประมาณ) 
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กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นางสาวดามร หนูรักษ์
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน

รุ่นที่ 2/2565 : พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นายชูชาติ ตรุษเพชร
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน

รุ่นที่ 2/2565 : พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นางสาวศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน

รุ่นที่ 2/2565 : พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน

รุ่นที่ 2/2565 : พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นางสาววาริน โพธิ
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน

รุ่นที่ 2/2565 : พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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กรมพัฒนาที่ดิน
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพ่ือแสดงว่า

นางสาวพัชรมัย ค าเมือง
ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(LDD e-Training)
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย

รุ่นที่ 2/2565 : พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565

(นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร
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