
 
ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร 

สถิติผูม้ารับบริการศูนยบ์ริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เดือนตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564 

จ านวนผูใ้ชบ้ริการ  
 ศูนยบ์ริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร มีผูม้าขอรับบริการดว้ยตนเอง จ านวน 2,288 ราย  
(เป็นงานบริการตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 856 คน และงานอ่ืนๆ 1,432 คน) ติดต่อทางโทรศพัท ์ 
จ านวน 2,868 ราย และเขา้รับบริการทางเวบ็ไซต ์จ านวน 27,334 ราย รวมทั้งส้ิน จ านวน 32,490 ราย 

 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูม้ารับบริการ  เดือนตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564 
    

ล าดบั การประเมินผลความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 

1. เจา้หนา้ท่ีสุภาพเป็นมิตร เตม็ใจบริการ 100.00 

2. ขอ้มูลท่ีไดรั้บตรงต่อความตอ้งการ 99.98 

3 ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว 99.99 

4 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ปลอดภยั                        99.99 

5 ส่ิงอ านวยความสะดวกเหมาะสม (โต๊ะ เกา้อ้ี น ้าด่ืม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  99.99 

 เก็บขอ้มูลจากผูม้าใชบ้ริการดว้ยตนเอง โดยสุ่มเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการงานตามภารกิจของกรม
ส่งเสริมการเกษตร (ณ ศูนยบ์ริการร่วมฯ) จ านวน  178  คน (จากทั้งหมด 856 คน) และแบบประเมินจากหนา้
เวบ็ไซตศ์ูนยบ์ริการร่วมฯ ผลการประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการมีความพอใจคิดเป็นร้อยละ 99.99 

   



-2- 
 

 

 ทั้งน้ี มีผูรั้บบริการตอบแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทั้ ง 5 ด้าน 
จ านวน 178 ราย พบว่า ผูรั้บบริการมีความพอใจมากท่ีสุดกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  ท่ีมีความ
สุภาพ เป็นมิตร รองลงมา คือ มีขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว มีสถานท่ีบริการผูม้าติดต่อราชการ
เหมาะสม สะอาด ปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ (โต๊ะ เกา้อ้ี น ้าด่ืม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) และไดรั้บ
ขอ้มูลตรงต่อความตอ้งการ ตามล าดบั  
 
 เร่ืองท่ีผู้รับบริการให้ความสนใจ ขอรับข้อมูล/เอกสาร และค าแนะน า จากเจ้าหน้าท่ี  5  ล าดบัแรก คือ  
                          1. การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไดแ้ก่ การฟ้ืนฟูไมผ้ลไมย้นืตน้หลงัน ้าลด การปลูกทุเรียน มะม่วง 
มงัคุด กลว้ยน ้าวา้ กลว้ยหอมทอง  เมล่อน มะละกอ เงาะ ลองกอง ล าไย อินทผาลมั ไผซ่างหม่น ไผกิ่มซุง 
และไผต่งลืมแลง้  เป็นตน้  
  2. การปลูกผักสวนครัว ได้แก่ การปลูกข่า ตะไคร้ ใบมะกรุด ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัดกรีนโอ๊ค  
ผกัสลดัเรดโอ๊ค กะเพรา โหระพา ผกัชี ฝักทอง พริกช้ีฟ้า ถัว่ฝักยาว เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า  ผกับุง้ คะน้ายอด แตงกวา 
และการปลูกผกัยกแคร่ เป็นตน้ 
  3. การจัดการดินปุ๋ย ไดแ้ก่ การท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยชีวภาพ  ปุ๋ ยไส้เดือนดิน ศูนยจ์ดัการดินปุ๋ ยชุมชน ธุรกิจ
บริการดินปุ๋ ยชุมชน เมล็ดพนัธุ์ปอเทือง วิธีการจดัเก็บดินในแปลงปลูกพืช เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารใน
ดิน การผลิตพืชอินทรีย ์และการใชส้ารปรับปรุงดินสารพ.ด. 1 – 12 ของกรมพฒันาท่ีดิน เป็นตน้ 
  4. แมลงเศรษฐกจิ ได้แก่ การเล้ียงจ้ิงหรีด ผ้ึงโพรงไทย ผ้ึง ชนัโรง  หนอนสาคู และจ้ิงโกร่ง เป็นตน้ 
  5.การปลูกพืชสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ ไดแ้ก่ การปลูกกระท่อม กญัชา  ฟ้าทะลายโจร วา่น
หางจระเข ้พริกไทย กระเจ๊ียบแดง กระชายเหลือง ขิง กระชาย ขมิ้นชนั  การปลูกกลว้ยใบด่าง บอนสี  
ดาวเรืองตดัดอกเพื่อการคา้ เบญจมาศ ปทุมมา บวัหลวง กลว้ยไม ้และกุหลาบ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการ 
ควรมีการจดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่ทางการเกษตร  เช่น  

 - คู่มือการปลูกผกัสวนครัว ไดแ้ก่ คู่มือการเพาะเมลด็และการเตรียมดินส าหรับปลูกพืชผกัสวครัว  
การปลูกผกับุง้น ้า  การปลูกผกักระเฉด กระจบั การป้องกนัและก าจดัโรคพืชผกัและผลไม ้( หนอนกระทูห้อม รา
น ้าคา้ง แมลงวนัทองพริก โรคใบจุด โรคราสนิมขาวในผกั และโรคแอนแทรคโนส )  การแปรรูปผกัผลไมเ้พื่อเพิ่ม
มูลค่า และการบริการธุรกิจการเกษตร เป็นตน้ 
  - คู่มือการปลูกไมผ้ล ไดแ้ก่ การปลูกสตอเบอร่ี มะเขือเทศราชินี ทุเรียน มะยงชิด กระทอ้น 
มะละกอฮอลแลนด ์การปลูกกลว้ยน ้าวา้ กลว้ยน ้าวา้พนัธุ์มะลิอ่อง และกลว้ยหอมทอง การแปรรูปผกัและ
ผลไม ้เป็นตน้ 

    - คู่มือการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การเล้ียงจ้ิงหรีด คร่ัง ผ้ึงโพรงไทย ผ้ึง ชนัโรง  และ
หนอนสาคู และการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มจ้ิงหรีด ( GAP) เป็นตน้ 
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   - คู่มือการจดัการดินและปุ๋ ย ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการดินและปุ๋ ย การท าปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอินทรีย ์ 
การปรับสภาพดินให้เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช เป็นตน้ 

  -คู่มือการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวและการขนส่ง พืชผกั ไมผ้ล ไมย้นืตน้ และวิธีเก็บผกั
ผลไมย้ดือายเุก็บไวไ้ดน้านเพื่อการจดัส่งถึงมือผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
   -คู่มือการปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ไดแ้ก่ บวั กุหลาบ กลว้ยใบด่าง บอนสี 

                  - การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  
 - เทคโนโลยรีะบบการใหน้ ้าพืช ระบบเกษตรอจัฉริยะ (Handy Sense)  
  - เทคนิคการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตเ์กษตร  

                           - การเพาะปลูกพืชสมุนไพร ไดแ้ก่ กระท่อม ฟ้าทะลายโจร กระชาย ข่าอ่อน ขิง ตะไคร้หอม 
  - การท าตลาดเกษตรกรออนไลน์ 
  - การเกษตรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สถิติการเพาะปลูกพชืรายจงัหวดัและรายอ าเภอ  

การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือนให้เป็นปัจจุบนั การท าเกษตรแบบแปลงใหญ่ การสร้างช่าง
เกษตรประจ าทอ้งถ่ิน กฎหมายเช่าท่ีดินท ากินเพื่อเกษตรกรรม การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ระบบการใหน้ ้าพืช การวางแผนการปลูกพืชในพื้นท่ีของตนเอง 
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การฟ้ืนฟูพืชผกัสวนครัว/ไมผ้ล/ไมย้นืตน้หลงัน ้ าท่วม และการฝึกอบรมอาชีพทางการ
เกษตร เป็นตน้ 
  

ศูนยบ์ริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร 
                                                                                              11 ตุลาคม 2564 

 

 

  

 
 


