
แบบรายงานความคิดเห็นของผู�มาใช�บริการต�อการให�บริการของกรมส�งเสริมการเกษตร 
หน�วยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 ประจําเดือน พฤศจิกายน ป' 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.จํานวนคนแสดงความคิดเห็นท้ังหมด(N)......32.......ฉบับ                                                                                                                                                                  
   อาชีพ เกษตรกร...........32.......ราย คิดเป6นร�อยละ..100...นักเรยีนนักศึกษา............ราย คิดเป6นร�อยละ..............................          
   ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ............ราย คิดเป6นร�อยละ........ประชาชนท่ัวไป.................ราย คิดเป6นร�อยละ……........................ 
   เอกชน................-......................ราย คิดเป6นร�อยละ......-..... อ่ืน ๆ .............-............ราย คิดเป6นร�อยละ..............................        
2.ประเภทเรื่องท่ีมาตดิต�อฯ รบับรกิารโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย 

        1. ข้ึนทะเบียนเกษตรกร (รายใหม�)  จํานวน   15 ราย  คิดเป6นร�อยละ.......46.88....... 
  2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  จํานวน    15ราย    คิดเป6นร�อยละ........46.88...... 

        3. ขอรับ พด. 2, พด.6 ,พด.7             จํานวน -ราย     คิดเป6นร�อยละ.........................         
4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข�ายจํานวน-ราย   คิดเป6นร�อยละ.........................     
              5. อ่ืนๆ  จํานวน  2    ราย คิดเป6นร�อยละ........6.25..........     
3.การวัดระดับความพึงพอใจ 
 3.1 ความพึงพอใจต�อข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.......32.....ราย  คิดเป6นร�อยละ.....100...... น�อยราย...................ราย     คิดเป6นร�อยละ............................     

      มาก..................ราย  คิดเป6นร�อยละ............. น�อยท่ีสุด......................ราย  คิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง.........ราย คิดเป6นร�อยละ................. ไม�ทราบ ไม�ตอบ..........ราย คิดเป6นร�อยละ............................      
3.2 ความพึงพอใจต�อตัวเจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด........32........ราย  คิดเป6นร�อยละ...100....... น�อยราย....................รายคิดเป6นร�อยละ............................    

      มาก.......................ราย  คิดเป6นร�อยละ................ น�อยท่ีสดุ........................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
ปานกลาง..............ราย  คิดเป6นร�อยละ................ ไม�ทราบ ไม�ตอบ.............ราย คิดเป6นร�อยละ............................     
3.3 ความพึงพอใจต�อสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น สถานท่ี ท่ีน่ังพัก ปIาย มาก – น�อย เพียงใด 
มากท่ีสุด.......12......ราย คิดเป6นร�อยละ......37.5.........น�อยราย.......................รายคิดเป6นร�อยละ............................   

      มาก...........20........ราย คิดเป6นร�อยละ........62.5.........น�อยท่ีสดุ.....................รายคิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง...............ราย คิดเป6นร�อยละ.....................ไม�ทราบ ไม�ตอบ............รายคิดเป6นร�อยละ............................    
3.4 ความพึงพอใจท่ีได�จากการบรกิาร มาก น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.....17.....ราย คิดเป6นร�อยละ......53.12......น�อยราย...........................ราย  คิดเป6นร�อยละ...........................  

      มาก...........15.......ราย คิดเป6นร�อยละ......46.88......น�อยท่ีสดุ..........................ราย คิดเป6นร�อยละ........................... 
            ปานกลาง...........ราย คิดเป6นร�อยละ..................ไม�ทราบ ไม�ตอบ..............ราย  คิดเป6นร�อยละ..........................     
4. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

     1)........................................................................................................................................................................ 
     2)........................................................................................................................................................................ 

 
 
หมายเหตุ  : การรายงานให� สสช. แต�ละเขตรวบรวมผลเพ่ือรายงานกรมฯ ทุกๆ 3 เดือน และให� 
                จังหวัดรายงานเขตในสัปดาหKแรกของทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 



แบบรายงานความคิดเห็นของผู�มาใช�บริการต�อการให�บริการของกรมส�งเสริมการเกษตร 
หน�วยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 ประจําเดือน ธันวาคม ป' 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.จํานวนคนแสดงความคิดเห็นท้ังหมด(N)......63.......ฉบับ                                                                                                                                                                  
   อาชีพ เกษตรกร......63.......ราย คิดเป6นร�อยละ......100.....นักเรียนนักศึกษา............ราย คิดเป6นร�อยละ……………...............          
   ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ............ราย คิดเป6นร�อยละ........ประชาชนท่ัวไป.................ราย คิดเป6นร�อยละ……........................ 
   เอกชน................-......................ราย คิดเป6นร�อยละ......-..... อ่ืน ๆ .............-............ราย คิดเป6นร�อยละ..............................        
2.ประเภทเรื่องท่ีมาตดิต�อฯ รบับรกิารโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย 

        1. ข้ึนทะเบียนเกษตรกร (รายใหม�)  จํานวน   54 ราย  คิดเป6นร�อยละ......................... 
  2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  จํานวน    7ราย    คิดเป6นร�อยละ........................ 

        3. ขอรับ พด. 2, พด.6 ,พด.7             จํานวน 2ราย     คิดเป6นร�อยละ.........................         
4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข�ายจํานวน-ราย   คิดเป6นร�อยละ.........................     
              5. อ่ืนๆ  จํานวน       ราย คิดเป6นร�อยละ........................     
3.การวัดระดับความพึงพอใจ 
 3.1 ความพึงพอใจต�อข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.....36.....ราย  คิดเป6นร�อยละ......57.14...... น�อยราย..................รายคิดเป6นร�อยละ............................     

      มาก......7.........ราย  คิดเป6นร�อยละ....11.11......... น�อยท่ีสดุ......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง...20....ราย คิดเป6นร�อยละ....31.74........ ไม�ทราบ ไม�ตอบ..........ราย คิดเป6นร�อยละ............................      
3.2 ความพึงพอใจต�อตัวเจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด........43......ราย   คิดเป6นร�อยละ.....68.25...... น�อยราย........................รายคิดเป6นร�อยละ............................    

      มาก..............20.......ราย  คิดเป6นร�อยละ.......31.75..... น�อยท่ีสดุ........................รายคิดเป6นร�อยละ............................ 
ปานกลาง..............ราย  คิดเป6นร�อยละ................ ไม�ทราบ ไม�ตอบ.............ราย คิดเป6นร�อยละ............................     
3.3 ความพึงพอใจต�อสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น สถานท่ี ท่ีน่ังพัก ปIาย มาก – น�อย เพียงใด 
มากท่ีสุด......10..........ราย คิดเป6นร�อยละ........15.87..........น�อยราย......................รายคิดเป6นร�อยละ............................   

      มาก................33......ราย คิดเป6นร�อยละ.........52.38.......น�อยท่ีสุด.......................รายคิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง.........20....ราย คิดเป6นร�อยละ.........31.74......ไม�ทราบ ไม�ตอบ.............รายคิดเป6นร�อยละ............................    
3.4 ความพึงพอใจท่ีได�จากการบรกิาร มาก น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.....16.....ราย คิดเป6นร�อยละ......25.39.......น�อยราย...........................ราย  คิดเป6นร�อยละ...........................  

      มาก...........27.......ราย คิดเป6นร�อยละ.....42.86......น�อยท่ีสดุ..........................ราย คิดเป6นร�อยละ........................... 
            ปานกลาง....20.....ราย คิดเป6นร�อยละ.....31.74.....ไม�ทราบ ไม�ตอบ..............ราย  คิดเป6นร�อยละ............................      
 
4. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

     1)........................................................................................................................................................................ 
     2)........................................................................................................................................................................ 

 
 
หมายเหตุ  : การรายงานให� สสช. แต�ละเขตรวบรวมผลเพ่ือรายงานกรมฯ ทุกๆ 3 เดือน และให� 
                จังหวัดรายงานเขตในสัปดาหKแรกของทุกเดือน 

 
 
 
 
 



แบบรายงานความคิดเห็นของผู�มาใช�บริการต�อการให�บริการของกรมส�งเสริมการเกษตร 
หน�วยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 ประจําเดือน มกราคม ป' 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.จํานวนคนแสดงความคิดเห็นท้ังหมด(N).....60.....ฉบับ                                                                                                                                                                  
   อาชีพ เกษตรกร......58........ราย คิดเป6นร�อยละ......96.67...นักเรยีนนักศึกษา............ราย คิดเป6นร�อยละ..............................          
   ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ.....2...ราย คิดเป6นร�อยละ....3.33....ประชาชนท่ัวไป.................ราย คิดเป6นร�อยละ……........................ 
   เอกชน................-......................ราย คิดเป6นร�อยละ......-..... อ่ืน ๆ .............-............ราย คิดเป6นร�อยละ..............................        
2.ประเภทเรื่องท่ีมาตดิต�อฯ รบับรกิารโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย 

        1. ข้ึนทะเบียนเกษตรกร (รายใหม�)  จํานวน   12 ราย  คิดเป6นร�อยละ.......20.................. 
  2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  จํานวน   45ราย    คิดเป6นร�อยละ......75................... 

        3. ขอรับ พด. 2, พด.6 ,พด.7             จํานวน 3ราย     คิดเป6นร�อยละ.......5....................         
4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข�ายจํานวน-ราย   คิดเป6นร�อยละ.............................     
              5. อ่ืนๆ  จํานวน       ราย คิดเป6นร�อยละ.............................     
3.การวัดระดับความพึงพอใจ 
 3.1 ความพึงพอใจต�อข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.......35.....ราย  คิดเป6นร�อยละ.......58.33.......... น�อยราย...............รายคิดเป6นร�อยละ............................     

      มาก......5........ราย  คิดเป6นร�อยละ....8.33..... น�อยท่ีสุด......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง...20...ราย คิดเป6นร�อยละ...33.33.......... ไม�ทราบ ไม�ตอบ..........ราย คิดเป6นร�อยละ............................      
3.2 ความพึงพอใจต�อตัวเจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด......40.......รายคิดเป6นร�อยละ.....66.67......... น�อยราย...........ราย คิดเป6นร�อยละ............................    

      มาก............ 20.......ราย  คิดเป6นร�อยละ......33.33........ น�อยท่ีสุด...........ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
ปานกลาง..............ราย  คิดเป6นร�อยละ................ ไม�ทราบ ไม�ตอบ.............ราย คิดเป6นร�อยละ............................     
3.3 ความพึงพอใจต�อสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น สถานท่ี ท่ีน่ังพัก ปIาย มาก – น�อย เพียงใด 
มากท่ีสุด.....13...........ราย คิดเป6นร�อยละ........21.67.....น�อยราย.................รายคิดเป6นร�อยละ............................   

      มาก.............27.......ราย คิดเป6นร�อยละ........45......น�อยท่ีสุด.......................รายคิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง....20.....ราย คิดเป6นร�อยละ..........33.33......ไม�ทราบ ไม�ตอบ.......รายคิดเป6นร�อยละ............................    
3.4 ความพึงพอใจท่ีได�จากการบรกิาร มาก น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด......20......ราย คิดเป6นร�อยละ.......33.33...........น�อยราย....................ราย  คิดเป6นร�อยละ.........................  

      มาก............. 20.....ราย คิดเป6นร�อยละ........33.33..........น�อยท่ีสุด...................ราย คิดเป6นร�อยละ.......................... 
            ปานกลาง.....20......ราย คิดเป6นร�อยละ........33.33..........ไม�ทราบ ไม�ตอบ.......ราย  คิดเป6นร�อยละ......................... 
 
4. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

     1)........................................................................................................................................................................ 
     2)........................................................................................................................................................................ 

 
 
หมายเหตุ  : การรายงานให� สสช. แต�ละเขตรวบรวมผลเพ่ือรายงานกรมฯ ทุกๆ 3 เดือน และให� 
                จังหวัดรายงานเขตในสัปดาหKแรกของทุกเดือน 

 
 
 
 
 



แบบรายงานความคิดเห็นของผู�มาใช�บริการต�อการให�บริการของกรมส�งเสริมการเกษตร 
หน�วยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 ประจําเดือน กุมภาพันธK ป' 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.จํานวนคนแสดงความคิดเห็นท้ังหมด(N).......59......ฉบับ                                                                                                                                                                  
   อาชีพ เกษตรกร..........58........ราย คิดเป6นร�อยละ..98.30...นักเรยีนนักศึกษา............ราย คิดเป6นร�อยละ...........................          
   ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ....1........ราย คิดเป6นร�อยละ..1.69......ประชาชนท่ัวไป.................ราย คิดเป6นร�อยละ……................ 
   เอกชน................-......................ราย คิดเป6นร�อยละ......-..... อ่ืน ๆ .............-............ราย คิดเป6นร�อยละ..............................        
2.ประเภทเรื่องท่ีมาตดิต�อฯ รบับรกิารโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย 

        1. ข้ึนทะเบียนเกษตรกร (รายใหม�)  จํานวน    4 ราย  คิดเป6นร�อยละ.........6.78............. 
  2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  จํานวน     50ราย    คิดเป6นร�อยละ.......84.74............. 

        3. ขอรับ พด. 2, พด.6 ,พด.7             จํานวน 1ราย     คิดเป6นร�อยละ.........1.69.............         
4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข�ายจํานวน3ราย   คิดเป6นร�อยละ..........5.08............ 
              5. อ่ืนๆ  จํานวน  1    ราย คิดเป6นร�อยละ...........1.69...........     
3.การวัดระดับความพึงพอใจ 
 3.1 ความพึงพอใจต�อข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.....26.........ราย  คิดเป6นร�อยละ......44.06.............. น�อยราย.......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................     

      มาก......5............ราย  คิดเป6นร�อยละ.....8.47........ น�อยท่ีสดุ......................ราย  คิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง.....28....ราย คิดเป6นร�อยละ.......47.76.......... ไม�ทราบ ไม�ตอบ..........ราย คิดเป6นร�อยละ............................      
3.2 ความพึงพอใจต�อตัวเจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.......31.........ราย   คิดเป6นร�อยละ......52.54......... น�อยราย........................ราย คิดเป6นร�อยละ............................    

      มาก................28.......ราย  คิดเป6นร�อยละ........47.46......... น�อยท่ีสุด........................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
ปานกลาง..............ราย  คิดเป6นร�อยละ................ ไม�ทราบ ไม�ตอบ.............ราย คิดเป6นร�อยละ............................     
3.3 ความพึงพอใจต�อสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น สถานท่ี ท่ีน่ังพัก ปIาย มาก – น�อย เพียงใด 
มากท่ีสุด.......23.........ราย คิดเป6นร�อยละ.......38.98...............น�อยราย.........................รายคิดเป6นร�อยละ............................   

      มาก..............12..........ราย คิดเป6นร�อยละ........20.34.............น�อยท่ีสุด.......................รายคิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง........24.......ราย คิดเป6นร�อยละ........40.68...........ไม�ทราบ ไม�ตอบ............รายคิดเป6นร�อยละ............................    
3.4 ความพึงพอใจท่ีได�จากการบรกิาร มาก น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.....28.......ราย คิดเป6นร�อยละ.......47.46...........น�อยราย...........................ราย  คิดเป6นร�อยละ...........................  

      มาก............7........ราย คิดเป6นร�อยละ.........11.86.........น�อยท่ีสดุ..........................ราย คิดเป6นร�อยละ.......................... 
            ปานกลาง.....24......ราย คิดเป6นร�อยละ.......40.68...........ไม�ทราบ ไม�ตอบ..............ราย  คิดเป6นร�อยละ............................      
 
4. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

     1)........................................................................................................................................................................ 
     2)........................................................................................................................................................................ 

 
 
หมายเหตุ  : การรายงานให� สสช. แต�ละเขตรวบรวมผลเพ่ือรายงานกรมฯ ทุกๆ 3 เดือน และให� 
                จังหวัดรายงานเขตในสัปดาหKแรกของทุกเดือน 

 
 
 
 
 



แบบรายงานความคิดเห็นของผู�มาใช�บริการต�อการให�บริการของกรมส�งเสริมการเกษตร 
หน�วยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 ประจําเดือน มีนาคม ป' 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.จํานวนคนแสดงความคิดเห็นท้ังหมด(N)....47.........ฉบับ                                                                                                                                                                  
   อาชีพ เกษตรกร.........47.........ราย คิดเป6นร�อยละ.100....นักเรยีนนักศึกษา............ราย คิดเป6นร�อยละ..............................          
   ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ............ราย คิดเป6นร�อยละ........ประชาชนท่ัวไป.................ราย คิดเป6นร�อยละ……........................ 
   เอกชน................-......................ราย คิดเป6นร�อยละ......-..... อ่ืน ๆ .............-............ราย คิดเป6นร�อยละ..............................        
2.ประเภทเรื่องท่ีมาตดิต�อฯ รบับรกิารโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย 

        1. ข้ึนทะเบียนเกษตรกร (รายใหม�)  จํานวน    2 ราย  คิดเป6นร�อยละ........4.26................. 
  2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  จํานวน    43ราย    คิดเป6นร�อยละ......91.48................. 

        3. ขอรับ พด. 2, พด.6 ,พด.7             จํานวน 2ราย     คิดเป6นร�อยละ.........4.26................         
4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข�ายจํานวน-ราย   คิดเป6นร�อยละ.................................     
              5. อ่ืนๆ  จํานวน       ราย คิดเป6นร�อยละ.................................     
3.การวัดระดับความพึงพอใจ 
 3.1 ความพึงพอใจต�อข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด......20........ราย  คิดเป6นร�อยละ.......42.55.............. น�อยราย.......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................     

      มาก............7......ราย  คิดเป6นร�อยละ...14.89.......... น�อยท่ีสดุ......................ราย  คิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง.....20....ราย คิดเป6นร�อยละ.......42.55.......... ไม�ทราบ ไม�ตอบ..........ราย คิดเป6นร�อยละ............................      
3.2 ความพึงพอใจต�อตัวเจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.......21.........ราย   คิดเป6นร�อยละ....44.68........... น�อยราย........................ราย คิดเป6นร�อยละ............................    

      มาก..............26.........ราย  คิดเป6นร�อยละ......55.32.......... น�อยท่ีสุด........................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
ปานกลาง..............ราย  คิดเป6นร�อยละ................ ไม�ทราบ ไม�ตอบ.............ราย คิดเป6นร�อยละ............................     
3.3 ความพึงพอใจต�อสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น สถานท่ี ท่ีน่ังพัก ปIาย มาก – น�อย เพียงใด 
มากท่ีสุด.......13.........ราย คิดเป6นร�อยละ.......27.66...............น�อยราย.........................รายคิดเป6นร�อยละ............................   

      มาก..........9..............ราย คิดเป6นร�อยละ.........19.15............น�อยท่ีสุด.......................รายคิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง......25.........ราย คิดเป6นร�อยละ.........53.19............ไม�ทราบ ไม�ตอบ............รายคิดเป6นร�อยละ............................    
3.4 ความพึงพอใจท่ีได�จากการบรกิาร มาก น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด....24........ราย คิดเป6นร�อยละ.....51.06.............น�อยราย...........................ราย  คิดเป6นร�อยละ...........................  

      มาก...........3.........ราย คิดเป6นร�อยละ.........6.38.........น�อยท่ีสดุ..........................ราย คิดเป6นร�อยละ.......................... 
            ปานกลาง.....20......ราย คิดเป6นร�อยละ........42.55..........ไม�ทราบ ไม�ตอบ..............ราย  คิดเป6นร�อยละ............................      
 
4. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

     1)........................................................................................................................................................................ 
     2)........................................................................................................................................................................ 

 
 
หมายเหตุ  : การรายงานให� สสช. แต�ละเขตรวบรวมผลเพ่ือรายงานกรมฯ ทุกๆ 3 เดือน และให� 
                จังหวัดรายงานเขตในสัปดาหKแรกของทุกเดือน 

 
 
 
 

 



แบบรายงานความคิดเห็นของผู�มาใช�บริการต�อการให�บริการของกรมส�งเสริมการเกษตร 
หน�วยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 ประจําเดือน เมษายน ป' 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.จํานวนคนแสดงความคิดเห็นท้ังหมด(N)......769.......ฉบับ                                                                                                                                                                  
   อาชีพ เกษตรกร.........765.........ราย คิดเป6นร�อยละ..99.48...นักเรียนนักศึกษา.......2.....ราย คิดเป6นร�อยละ......0.26.........          
ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ......2......ราย คิดเป6นร�อยละ........ประชาชนท่ัวไป.................ราย คิดเป6นร�อยละ……........................ 
   เอกชน................-......................ราย คิดเป6นร�อยละ......-..... อ่ืน ๆ .............-............ราย คิดเป6นร�อยละ..............................        
2.ประเภทเรื่องท่ีมาตดิต�อฯ รบับรกิารโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย 

        1. ข้ึนทะเบียนเกษตรกร (รายใหม�)  จํานวน  635   ราย  คิดเป6นร�อยละ.......82.57......... 
  2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  จํานวน  99ราย    คิดเป6นร�อยละ........12.87....... 

        3. ขอรับ พด. 2, พด.6 ,พด.7             จํานวน -ราย     คิดเป6นร�อยละ.........................         
4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข�ายจํานวน-ราย   คิดเป6นร�อยละ.........................     
              5. อ่ืนๆ  จํานวน  35     ราย คิดเป6นร�อยละ.........4.55.........     
3.การวัดระดับความพึงพอใจ 
 3.1 ความพึงพอใจต�อข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด......465.....ราย  คิดเป6นร�อยละ.......60.49..... น�อยราย.......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................     

มาก.............189.....ราย  คิดเป6นร�อยละ.......24.58...... น�อยท่ีสุด......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
ปานกลาง....115.....ราย คิดเป6นร�อยละ......14.95........... ไม�ทราบ ไม�ตอบ..........ราย คิดเป6นร�อยละ............................      
3.2 ความพึงพอใจต�อตัวเจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.......494.........ราย   คิดเป6นร�อยละ.....64.24.......... น�อยราย........................ราย คิดเป6นร�อยละ............................    

มาก..............175.........ราย  คิดเป6นร�อยละ........22.76........ น�อยท่ีสุด........................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
ปานกลาง........100......ราย  คิดเป6นร�อยละ........13.00........ ไม�ทราบ ไม�ตอบ.............ราย คิดเป6นร�อยละ............................     
3.3 ความพึงพอใจต�อสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น สถานท่ี ท่ีน่ังพัก ปIาย มาก – น�อย เพียงใด 
มากท่ีสุด.......423.........ราย คิดเป6นร�อยละ.........32.53.............น�อยราย.........................รายคิดเป6นร�อยละ............................   

มาก..............176..........ราย คิดเป6นร�อยละ.........22.89............น�อยท่ีสุด.......................รายคิดเป6นร�อยละ............................ 
ปานกลาง.....170..........ราย คิดเป6นร�อยละ.........22.10............ไม�ทราบ ไม�ตอบ............รายคิดเป6นร�อยละ............................    
3.4 ความพึงพอใจท่ีได�จากการบรกิาร มาก น�อย เพียงใด 
มากท่ีสุด.....454.......ราย คิดเป6นร�อยละ.......59.03...........น�อยราย...........................ราย  คิดเป6นร�อยละ...........................  

      มาก............190........ราย คิดเป6นร�อยละ.......24.70...........น�อยท่ีสุด..........................ราย คิดเป6นร�อยละ.......................... 
ปานกลาง...125........ราย คิดเป6นร�อยละ.......16.25...........ไม�ทราบ ไม�ตอบ..............ราย  คิดเป6นร�อยละ............................      
 
4. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

     1)........................................................................................................................................................................ 
     2)........................................................................................................................................................................ 

 
 
หมายเหตุ  : การรายงานให� สสช. แต�ละเขตรวบรวมผลเพ่ือรายงานกรมฯ ทุกๆ 3 เดือน และให� 
                จังหวัดรายงานเขตในสัปดาหKแรกของทุกเดือน 

 

 

 

 



แบบรายงานความคิดเห็นของผู�มาใช�บริการต�อการให�บริการของกรมส�งเสริมการเกษตร 
หน�วยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 ประจําเดือน พฤษภาคม ป' 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.จํานวนคนแสดงความคิดเห็นท้ังหมด(N).......1153......ฉบับ                                                                                                                                                              
   อาชีพ เกษตรกร........1153..........ราย คิดเป6นร�อยละ........นักเรียนนักศึกษา............ราย คิดเป6นร�อยละ........................... 
   ข�าราชการ/รัฐวิสาหกิจ............ราย คิดเป6นร�อยละ........ประชาชนท่ัวไป.................ราย คิดเป6นร�อยละ……........................ 
   เอกชน................-......................ราย คิดเป6นร�อยละ......-..... อ่ืน ๆ .............-............ราย คิดเป6นร�อยละ........................... 
2.ประเภทเรื่องท่ีมาตดิต�อฯ รบับรกิารโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย 

        1. ข้ึนทะเบียนเกษตรกร (รายใหม�)  จํานวน   863  ราย  คิดเป6นร�อยละ.......74.84............. 
  2. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  จํานวน   264ราย    คิดเป6นร�อยละ.......22.89............. 

        3. ขอรับ พด. 2, พด.6 ,พด.7             จํานวน 6ราย     คิดเป6นร�อยละ.........0.52............. 
4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข�ายจํานวน-ราย   คิดเป6นร�อยละ...........-.................     
              5. อ่ืนๆ  จํานวน    20   ราย คิดเป6นร�อยละ..........1.73............ 
3.การวัดระดับความพึงพอใจ 
 3.1 ความพึงพอใจต�อข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.......985....ราย   คิดเป6นร�อยละ....85.42....... น�อยราย.......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................     

      มาก..............102....ราย  คิดเป6นร�อยละ.......8.84....... น�อยท่ีสดุ......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง.......66....ราย  คิดเป6นร�อยละ.......5.72.........ไม�ทราบ ไม�ตอบ...........ราย คิดเป6นร�อยละ............................      
3.2 ความพึงพอใจต�อตัวเจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการ มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด......1038.........ราย   คิดเป6นร�อยละ......90.02.......... น�อยราย........................ราย คิดเป6นร�อยละ............................    

      มาก..............115...........ราย  คิดเป6นร�อยละ.........9.97........... น�อยท่ีสุด......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง......-........ราย  คิดเป6นร�อยละ.............................. ไม�ทราบ ไม�ตอบ.............ราย คิดเป6นร�อยละ............................     
3.3 ความพึงพอใจต�อสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น สถานท่ี ท่ีน่ังพัก ปIาย มาก – น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด.......1032.....ราย คิดเป6นร�อยละ..........89.50.......น�อยราย.........................ราย คิดเป6นร�อยละ............................   

      มาก..................16......ราย คิดเป6นร�อยละ...........1.39....... น�อยท่ีสุด.......................ราย คิดเป6นร�อยละ............................ 
            ปานกลาง......105.......ราย คิดเป6นร�อยละ...........9.10........ไม�ทราบ ไม�ตอบ............ราย คิดเป6นร�อยละ............................    
3.4 ความพึงพอใจท่ีได�จากการบรกิาร มาก น�อย เพียงใด 
            มากท่ีสุด......1020.........ราย คิดเป6นร�อยละ.....88.46.............น�อยราย...........................ราย คิดเป6นร�อยละ...........................  

      มาก...............108..........ราย คิดเป6นร�อยละ.......9.19............น�อยท่ีสุด..........................ราย คิดเป6นร�อยละ.......................... 
            ปานกลาง........25..........ราย คิดเป6นร�อยละ......2.25..............ไม�ทราบ ไม�ตอบ..............ราย คิดเป6นร�อยละ............................      
 
4. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

     1)........................................................................................................................................................................ 
     2)........................................................................................................................................................................ 

 
 
หมายเหตุ  : การรายงานให� สสช. แต�ละเขตรวบรวมผลเพ่ือรายงานกรมฯ ทุกๆ 3 เดือน และให� 
                จังหวัดรายงานเขตในสัปดาหKแรกของทุกเดือน 

 


