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สารบัญ 

 

เรื่อง หนา 

บทที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

1.1 ความเปนมา 1 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 1 

1.3 แนวคิดและหลักการ 1 

1.4 ประเภทการใหบริการ 2 

1.5 ชองทางการใหบริการ 3 

บทที่ 2 การใหบริการของศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร  

2.1 ที่ต้ังศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 4 

2.2 กระบวนงานที่ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 4 

2.3 ระบบสารสนเทศการใหบริการ 4 

2.4 ขั้นตอนการใหบริการ ณ ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 5 

2.5 ขอบเขตการดำเนินงานของเจาหนาที่ผูใหบริการ ณ ศนูยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 13 

บทที่ 3 เปาหมายการดำเนินงานศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร  

3.1 เปาหมายการดำเนินงานศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 14 

3.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 14 

3.3 มาตรฐานการใหบริการผานชองทางตางๆ 14 

3.4 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 15 

บทที่ 4 ภาคผนวก  

- ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการจัดการขอรองเรียน 17 

- รายช่ือคูมือสำหรับประชาชนของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 95 งานบริการ  24 

 

 



บทที่ ๑ 

ขอมูลทั่วไป 

๑.๑ ความเปนมา 

ศูนยราชการสะดวกกรมวิชาการเกษตร เปนหนวยใหบริการประชาชนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือใหบริการขอมูล
ขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหบริการงานตามคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการนำงาน
บริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันจากหลายหนวยงานในกรมวิชาการเกษตรมาไว 
ณ สถานที่แหงเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อใหผูรับบริการ ไดแก เกษตรกร ผูประกอบการ สวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ 
ประชาชน และหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากสวนราชการ สามารถขอรับบริการไดหลายเรื่องใน
คราวเดียว ไมวาจะเปนการติดตอสอบถาม การขอขอมูล การขอรับเอกสารเผยแพร โดยติดตอเจาหนาที่ ณ 
ศูนยฯ เพียงแหงเดียว ซึ ่งเปนไปตามนโยบายการตั้งศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC) ของนายกรัฐมนตรี 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดต้ังศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 

๑) เพ่ือเปนจุดศูนยกลางการใหบริการขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒) เพ่ืออำนวยความสะดวกกับประชาชน ในการขอรับบริการตาง ๆ จากกรมวิชาการเกษตร 

๓) เพ่ือเปนจุดรับเรื่องราวรองทุกข 

๑.๓ แนวคิดและหลักการ 

๑.๓.๑ แนวคิด 

๑) ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centered) สรางความพึงพอใจแกผู รับบริการในการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอน 

๒) เปนศูนยกลางการประสานขอมูลขาวสารและงานบริการ โดยการบูรณาการงานบริการ (Service 
Integration) 

๓) มุงเนนผลลัพธเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Result-Oriented) โดยการพัฒนาระบบ
การบริการใหมีความทันสมัยอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินงาน 

๑



๑.๓.๒ หลักการ 

ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร มีหลักการที่สำคัญ ดังน้ี 

๑) ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร มิใชเปนการรวมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริการ
หลายๆ เรื่องจากหลายๆ สวนราชการมานั่งรวมไวที่เดียวกัน แตเปนกรณีที่กรมวิชาการเกษตรไดจัดใหมี
เจาหนาที่จำนวนหนึ่งเปนผูรับและใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรนั้น โดยจัด
สถานที่ไวใหชัดเจน เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการอื่น ๆ ที่มาติดตอทราบและสามารถติดตอไดงายและ
สะดวก 

๒) ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร จะตองมีแบบพิมพหรือแบบฟอรมของงานบริการทุก
เรื่อง (ถามี) ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ที่นำมาไว ณ ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการ
เกษตร และเจาหนาที่ศูนย จะทำหนาที่เปนผูรับคำขอแทนหนวยงานเจาของเรื่องที่เกี่ยวของกับงานบริการ ณ 
ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตรแลวบริการใหแลวเสร็จหรือสงเรื่องตอไปยังผูมีอำนาจพิจารณาของ
หนวยงานเจาของเรื่อง แลวแตกรณี 

๑.๔ ประเภทการใหบริการ 

ประเภทการใหบริการของศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ประกอบดวยงานบริการ ๓ 
ประเภท 

๑) การใหบริการขอมูลขาวสาร ไดแก 

- ใหบริการขอมูลขาวสารเบ้ืองตนใหแกผูรับบริการกอนเขาสูบริการอ่ืนของกรมวิชาการเกษตร 

- ใหบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ใหขอมูลงานบริการและแบบฟอรมของขอมูลการใหบริการ 

- ใหบริการเอกสารเผยแพรและคูมือสำหรับประชาชน (ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒) ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับงานบริการตามคูมือสำหรับประชาชนของสำนักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร รายละเอียดตาม ๒.๒ 

๓) การใหบริการรับเรื่องราวรองทุกข 

๒



๑.๕ ชองทางการใหบริการ 

งานบริการตาง ๆ ในแตละประเภทอาจมีการใหบริการโดยผานชองทาง ดังน้ี 

- ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร โดยมีเจาหนาที่ใหบริการโดยตรง 

- ไปรษณีย/หนังสือ (สารบรรณ) 

- โทรศัพท 0 2579 4652, ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๕๑ ตอ ๑๒๕, 08 1373 8259 

- อีเมล doa.ecc@doa.in.th  

- เว็บไซต http://www.doa.go.th/doaecc/ 

- ระบบงานบริการออนไลน NSW (กรณีงานบริการใบอนุญาต) 

- อ่ืน ๆ 

๓



บทที่ ๒ 

การใหบริการของศนูยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 

๒.๑ ที่ต้ังศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 

ตึกอารักขาขาว ช้ันลาง 

๒.๒ กระบวนงานที่ใหบริการแบบเบด็เสร็จ 

กระบวนงานที่ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จของศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร มีดังน้ี 

๒.๒.๑ งานบริการเก่ียวกับควบคุมพันธุพืช 

- การออกใบอนุญาตนำเขา / สงออก / นำผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา 

- การออกใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพ่ือการคา 

- การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม 

- การออกหนังสืออนุญาตนำเขา / สงออกเมลด็พันธุควบคุมมิใชเพ่ือการคา 

- การตออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม 

- การย่ืนแบบแจงรายละเอียดเมล็ดพันธุควบคุมที่ขออนุญาต 

๒.๒.๒ งานบริการเก่ียวกับควบคุมวัตถุอันตราย 

- การรับชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

๒.๒.๓ งานบริการเก่ียวกับควบคุมปุย 

- การรับชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

๒.๓ ระบบสารสนเทศการใหบริการ 

กรมวิชาการเกษตรไดพัฒนาระบบสารสนเทศการใหบริการ โดยบูรณาการงานบริการที่ใหบริการ
ระบบออนไลนผานระบบ NSW 

๔



แผนผังที่ 1 การจัดวางระบบงานของศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร

กลุมบริการขอมูลขาวสาร
กลุมบริการอนุมัติ อนุญาต 

แบบเบ็ดเสร็จ

• ใหบริการขอมูลขาวสาร

• ใหบริการรับเรื่องราวรองทุกข

• ประสานสงตอคํารองขอ

ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

(กรณีขอมูลเชิงลึกเฉพาะดาน)

• ใหบริการอื่นๆ

• ใหบริการงานเกี่ยวกับควบคุมพืช

• ใหบริการงานเกี่ยวกับควบคุม

วัตถุอันตราย

(รับชําระคาธรรมเนยีม)

• ใหบริการงานเกี่ยวกับควบคุมปุย

(รับชําระคาธรรมเนยีม)

ผลผลิต

ขอมูลขาวสาร

ผลผลิต

ใบอนุมัติ / อนุญาต

๕



แผนผังที่ ๒ ขั้นตอนการใหบริการของศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร

ผูใชบริการกรอกใบคําขอ

การใหบริการ และย่ืนตอเจาหนาที่

เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล

ใบคําขอการใหบริการ 

และ จําแนกประเภทของงานบริการ

งานบริการตามคูมอืประชาชน งานบริการดานขอมูลขาวสาร งานบริการรับเรื่องราวรองทุกข

งานบริการออนไลน 

ผานระบบ NSW

งานบริการอ่ืนๆ

เจาหนาที่ดําเนินงานตามขั้นตอน

ของงานบริการน้ันๆ

เจาหนาที่แจงใหผูรับบริการทราบ

เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น

ผูรับบริการประเมินผล

การใหบริการ

เจาหนาที่เก็บรวบรวมสถิติ

การใหบริการ

๖



แผนผังที่ 3 ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร และงานบริการอ่ืนๆ

ผูใชบริการกรอกใบคําขอการ

ใหบริการ และยื่นตอเจาหนาที่

เจาหนาที่พิจารณาประเภทของงาน

งานบริการอ่ืนๆ งานบริการขอมูลขาวสาร

ใหคําแนะนํา/ปรึกษา
เจาหนาที่ตรวจสอบ

ขอมูลขาวสารภายในศนูยฯ

เจาหนาที่พิจารณาขอมูล

ในหนวยงานที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่สงขอมูลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาการเปดเผยขอมูลขาวสาร

เจาหนาที่สํานัก/กอง/สถาบัน ที่เกี่ยวของแจงผล

การพิจารณาผลการเปดเผยขอมูลขาวสาร

แจงผลคําขอตอผูรับบริการ

ถายเอกสาร/รับรองสําเนาถูกตอง

ชวยเหลือ/แนะนํา/คนหา ขอมูลที่ตองการ

ถายเอกสาร/รับรองสําเนาถูกตอง

แนะนําใหไปขอในหนวยงานอ่ืน

มี

ไมมี

ไมมี

มี

๗



แผนผังที่ 4 ขั้นตอนการใหบริการงานบริการตามคูมือสาํหรบัประชาชน

ผูใชบริการแจงความประสงค 

และย่ืนคําขอตอเจาหนาที่

เจาหนาที่พิจารณาประเภทงาน

ของคูมือสําหรับประชาชน

ประเภทงานที่สามารถใหบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ

ประเภทงานบริการที่สามารถใหบริการ

แบบรับเรื่อง-สงตอ

เจาหนาที่

ตรวจสอบเอกสาร
ไมมี

เจาหนาที่รวบรวมงานที่ใหบริการ

เพ่ือจัดสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ดําเนินงานตามขั้นตอน

การใหบริการของคูมือสําหรับประชาชน

เจาหนาที่แจงใหผูรับบริการทราบ

เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น

เจาหนาที่แจงใหผูรับบริการทราบวา

ไมสามารถใหบริการได

มี

๘



แผนผังที่ 5 ขั้นตอนการใหบริการออนไลนผานระบบ NSW

ผูรับบริการแสดงคําขอใหเจาหนาที่

พิจารณาประเภทงานบริการ

สามารถใหบริการออนไลน 

ผานระบบ NSW 

ไมใช

เจาหนาที่ดําเนินงานตามระบบ NSW และ

แนะนําวิธีการใชงานแกผูรับบริการ

เจาหนาที่แจงใหผูรับบริการทราบ

เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น

เจาหนาที่ใหคําแนะนําแกผูรับบริการ

ใช

๙



แผนผังที่ 6 ขั้นตอนการจัดการขอรองเรีย กรมวิชาการเกษตร

www.1111.go.th www.opsmoac.go.thไปรษณยี/หนังสือ 

(สารบรรณ)
www.doa.go.th

ศูนยราชการสะดวก

กรมวิชาการเกษตร

ชองทางอืน่ ๆ 
(ดวยตนเอง/โทรศัพท/โทรสาร)

กองการเจาหนาที่

รับขอรองเรียน

เจาหนาทีส่งตอขอรองเรียนให สํานกั/กอง/สถาบนั

ที่เกี่ยวของดําเนนิการตรวจสอบขอเทจ็จรงิแกไขปญหา

ตามขอรองเรียนหรือพจิารณาขอรองเรียน

เจาหนาที่ สํานัก/กอง/สถาบนั ที่รบัผดิชอบขอรองเรียนดาํเนนิการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง แกไขปญหาตามขอรองเรียนหรอืพิจารณาขอรองเรียน แลวแจงใหกอง

การเจาหนาทีท่ราบ เพื่อนาํเรียนอธิบดกีรมวิชาการเกษตร และยุติเรื่องใน 

www.1111.go.th และ www.opsmoac.go.th ตอไป

ผูรองเรียน

(ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสยี)

แจงผูรองเรียนทราบเบือ้งตนวา

ไดสงเร่ืองใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของดําเนนิการ

แจงผูรองเรียนทราบ

ผลการดําเนินการ

ภายใน 15 วันทําการ

เจาหนาทีด่าํเนนิการ

วิเคราะหขอรองเรียน

สรุปผลการดําเนนิการรายเดือน/รายป เสนอผูบรหิารทราบ

จัดทําขอสรปุเสนอแนะ/ปญหาและอุปสรรค

เพื่อปรับปรุงการทาํงานในปถัดไป
๑๐



แผนผังที่ 7 ขั้นตอนการรบัเรื่องรองเรียนของศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร

โทรศัพท อีเมลณ ศูนยราชการสะดวกฯ ไปรษณยี/หนังสือ

(สารบรรณ)

www.doa.go.th/doaecc
ชองทางอืน่ ๆ

(Facebook)

ภายใน 2 วันทําการนับแต

วันที่ไดรับขอรองเรียน

6 วันทําการหลังแจง

กลุมวินัยฯ กองการเจาหนาที่

เปนหนงัสือ

15 วันทําการ หลังการ

สอบถามความคืบหนาการ

ดําเนินการครั้งที่ 1

เดือนถดัไปหลังจาก

ขอรองเรียนยุตแิลว

แจงกลุมวนิยัและคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที่

เพื่อดําเนินการในสวนที่เกีย่วของเปนหนงัสือ 

สอบถามความคบืหนาการดําเนินการ

จากกลุมวนิยัและคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที่

คร้ังที่ 1

สอบถามความคบืหนาการดําเนินการ

จากกลุมวนิยัและคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที่

คร้ังที่ 2

สรุปผลความคบืหนาการดําเนนิการ

ใหผูอํานวยการศนูยราชการสะดวกฯ ทราบ

จัดเก็บขอมูลการรองเรียน ผลการดําเนินการแกไขปญหา / 

ขอเสนอแนะ / ปญหาและอปุสรรค เพื่อสรุปผลภาพรวม

ประจําปงบประมาณ

ผูรับบริการ / ประชาชน / ผูรับบริการ

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย แจงขอรองเรียน

๑๑



๒.๔ ขั้นตอนการใหบริการ ณ ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 

ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร มีการจัดวางระบบงาน แสดงตามแผนผัง (Flow Chart) ที่ ๑
และขั้นตอนการใหบริการของศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร แสดงตามแผนผังที่ ๒ โดยมีขั้นตอนการ
ใหบริการในแตละงาน ดังน้ี 

๑) ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร และงานบริการอ่ืน ๆ แสดงตามแผนผังที่ ๓ 

๒) ขั้นตอนการใหบริการงานบริการตามคูมือสำหรับประชาชน แสดงตามแผนผังที่ ๔ 

๓) ขั้นตอนการใหบริการระบบออนไลนผานระบบ NSW แสดงตามแผนผังที่ ๕ 

๔) ขั้นตอนการจัดการขอรองเรียน ดำเนินการตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการจัดการขอ
รองเรียน พ.ศ. 2558 แสดงตามแผนผังที่ ๖ 

5) ขั้นตอนการรับเรื ่องรองเรียนของศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร (ที่สอดคลองตาม
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการจัดการขอรองเรียน พ.ศ. 2558) แสดงตามแผนผังที่ 7 

๑๒



๒.๕ ขอบเขตการดำเนินงานของเจาหนาที่ผูใหบริการ ณ ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ของเจาหนาที่ผูใหบริการ ณ ศูนยราชการสะดวกกรมวิชาการเกษตร ดังน้ี 

๑) ศึกษาขอมูล กฎ ระเบียบ บทบาท หนาที่ ขั้นตอน และแนวทางการใหบริการของหนวยงานใน
สังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๒) สำรวจความตองการของผูรับบริการ วิเคราะห ประเมินผล เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและ
จัดทำแผนของศูนยฯ 

๓) พัฒนารูปแบบและคุณภาพการใหบริการประชาชน ใหสอดคลองกับความตองการ 

๔) จัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดเปาหมายประจำป 

๕) บูรณาการใหบริการประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ 

๖) ประชาสัมพันธงานบริการเชิงรุก 

๗) อำนวยความสะดวกแกผูขอรับบริการดวยจิตบริการ 

๘) รับเรื่อง – สงตอในกรณีที่ไมอาจดำเนินการใหแลวเสร็จ ณ สถานที่ใหบริการ 

๙) จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ บำรุงรักษาดูแลวัสดุ อุปกรณ และสถานที่ใหมีความ
พรอมในการใหบริการ 

๑๐) สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ วิเคราะห สรุปและประมวล เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ 

๑๑) จัดทำรายงานรายเดือน รายไตรมาส 

๑๒) จัดทำสรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงานศูนยฯ ประจำป 

๑๓) งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

๑๓



บทที่ ๓ 

เปาหมายการดำเนนิงานศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 

๓.๑ เปาหมายการดำเนนิงานศนูยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมวิชาการเกษตร 

๓.๒ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๓.๒.1 ประโยชนตอผูใชบรกิาร 

- เปนจุดเดียวที่ประชาชนสามารถติดตอสอบถาม และใหบริการดานวิชาการเกษตร 
- ประหยัดเวลาและคาใชจายในการติดตอหนวยงานยอยตาง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร โดย

นำมารวมไวที่ศูนยฯ ผูใชบรกิารไมตองเดินทางไปตามหนวยงานยอย 
- สามารถติดตามความคืบหนาในการขอรับบริการไดทั้งที่ศูนยฯ และหนวยงานเจาของเรื่อง 
- มีขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน สะดวก 

๓.๒.๒ ประโยชนตอกรมวิชาการเกษตร 

- สรางภาพลักษณที่ดีตอประชาชนในการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
- เปนหนวยงานหลักในการใหบริการดานวิชาการเกษตรที่มีคุณภาพ 

3.3 มาตรฐานการใหบริการผานชองทางตางๆ 

- การติดตอผาน e-mail มีการตอบกลับภายใน 24 ช่ัวโมง 
- การติดตอผาน Facebook มกีารตอบกลับภายใน 1 ช่ัวโมง (ในเวลาราชการ) 

3.3.1 มาตรฐานการใหบริการของ Call Center 

- เสียงเรียกเขาโทรศัพทไมเกิน 3 ครั้ง 
- อัตราสูงสุดที่ยอมใหสายหลุดไปไมสามารถรบัไดในการติดตอครั้งแรกไมเกิน 5% 
- การใหบริการสำเร็จในการติดตอครั้งแรกไมต่ำกวา 95% 
- เวลาในการถือสายรอคำตอบไมเกิน 5 นาท ีหากใชเวลามากกวาน้ันจะติดตอกลับภายใน 15 นาท ี
- คุณภาพเสียงมีความชัดเจน 

๑๔



3.3.2 แนวทางการสนทนาของเจาหนาที ่Call Center 

เจาหนาที่ : สวัสดีคะ/ครับ ศูนยราชการสะดวกกรมวิชาการเกษตร กระผม/ดิฉัน   (ช่ือเจาหนาที่) รบัสาย 
ไมทราบวากระผม/ดิฉัน กำลังเรียนสายกับคุณอะไรครับ/คะ 

ประชาชน : (ช่ือประชาชน) กรณีประชาชนไมบอกช่ือใหเจาหนาที่แจงเหตุผลวาตองการเก็บขอมูลเพ่ือ
นำมาพัฒนาการใหบริการ (ใชนำเสียงขอความเห็นใจ) 

เจาหนาที่ : วันน้ีคุณ (ช่ือประชาชน) มีอะไรใหกระผม/ดิฉัน ใหบริการ ครับ/คะ 

ประชาชน : (แจงความประสงค) 

เจาหนาที่ :  (ใหคำตอบ/คำแนะนำ) หากตอบไมไดภายใน 5 นาท ีใหขอเบอรติดตอกลับและติดตอกลับ
ภายใน 15 นาที เพ่ือแจงขอมูลที่ประชาชนตองการ 

เจาหนาที่ : ไมทราบวาคุณ (ช่ือประชาชน) ตองการสอบถามเรื่องอะไรเพ่ิมเติมไหมครบั/คะ 

(หากมีเรื่องสอบถามเพ่ิมเติมใหดำเนินการตอไปหากไมมีเรื่องสอบถามเพ่ิมเติมใหกลาว 
ขอบคุณที่ใชบริการครับ/คะ) 

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่เจาหนาที่รับสายตองจดบันทึกขอมูลผูที่โทรเขามาหากเปนไปไดขอนามสกุล 
วัน-เวลา ที่รับสาย รายละเอียดคำถาม/ประเด็นตางๆ และคำตอบที่เจาหนาที่ตอบไป 

๓.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

๑๕



ภาคผนวก 

๑๖



๑๗



๑๘



๑๙



๒๐



๒๑



๒๒



๒๓



รายชื่อคูมือสําหรับประชาชนของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 95 งานบริการ

ลําดับ รายชื่อ หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 การจดทะเบียนผูสงออกผักและผลไมไปตางประเทศ กมพ.

2 การจดทะเบียนเปนผูสงออกสินคาเกษตรไปนอกราชอาณาจักร (รายพืช) กมพ.

3 การขึ้นทะเบียนโรงบรรจุสินคาและสวนเพื่อการสงออกสินคาเกษตรไปนอกราชอาณาจักร ภายใตเงื่อนไข

พิเศษตามขอตกลง

กมพ.

4 การขึ้นทะเบียนเปนผูสงออกพืชควบคุม กมพ.

5 การขึ้นทะเบียนเปนแหลงผลิตพืชควบคุม กมพ.

6 การออกใบรับรองสุขอนามัยสําหรับพืชควบคุมเฉพาะ กมพ.

7 การยื่นคําขอใบรับรองสุขอนามัยสําหรับพืชควบคุมเฉพาะ กมพ.

8 การออกใบรับรองสุขอนามัยสินคาเกษตรแปรรูปดานพืช แบบแตละรุนการผลิต กมพ.

9 การออกใบรับรองสุขอนามัยสินคาเกษตรแปรรูปดานพืช แบบทั้งระบบการผลิต กมพ.

10 การยอมรับความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหารดานพืช

(กรณีที่ขอบขายรายการทดสอบไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025)

กมพ.

11 การยอมรับความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบสินคาเกษตรและอาหารดานพืช

(กรณีที่ขอบขายรายการทดสอบยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025)

กมพ.

12 การขอรับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย กมพ.

13 การกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุย กปผ.

14 การตรวจวิเคราะหปุยชีวภาพ กปผ.

15 การออกใบผานดานศุลกากรนํายางเขามาในราชอาณาจักร กกย.

16 การออกใบผานดานศุลกากรสงยางออกไปนอกราชอาณาจักร กกย.

17 การออกใบรับรองคุณภาพน้ํายางขน กกย.

18 การออกใบรับรองคุณภาพยางแทงเอสทีอาร กกย.

19 การออกใบอนุญาตตั้งโรงทํายาง กกย.

20 การออกใบอนุญาตขยายพันธุตนยางเพื่อการคา กกย.

21 การออกใบอนุญาตคายาง กกย.

22 การออกใบอนุญาตเปนผูจัดใหมีการวิเคราะหหรือทดสอบคุณภาพยาง กกย.

23 การออกใบอนุญาตเปนผูนํายางเขามาในราชอาณาจักร กกย.

24 การออกใบอนุญาตเปนผูผลิตยางแทงเอสทีอาร กกย.

25 การออกใบอนุญาตเปนผูสงยางออกไปนอกราชอาณาจักร กกย.

26 การออกใบอนุญาตเปนผูสงออก ซึ่งตนยาง ดอก เมล็ด หรือตาของตนยาง หรือสวนใดสวนหนึ่งของตนยาง

ที่อาจใชเพาะพันธุได

กกย.

27 การรับรองระบบการผลิตของโรงงานผูผลิตผัก ผลไมแชเยือกแข็ง และโรงงานแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อ

ประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัย

สคว.

28 การขึ้นทะเบียนผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑไมเพื่อการสงออก สคว.

29 การขึ้นทะเบียนโรงรมเมทิลโบรไมด สคว.

30 การขึ้นทะเบียนโรงเรือนปลูกเลี้ยงกลวยไมและไมดอกไมประดับเพื่อการสงออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี สคว.

31 การควบคุมการนําเขาสิ่งตองหามสิ่งกํากัดและสิ่งไมตองหามตามพ.ร.บ. กักพืชพ.ศ. 2507 และแกไข

เพิ่มเติม

สคว.
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32 การควบคุมการนําเขาสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด และสิ่งไมตองหามตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และแกไข

เพิ่มเติม (กรณีนําเขาเพื่อใชทําพันธุ)

สคว.

33 การออกใบอนุญาตนําเขาสิ่งตองหาม (เฉพาะสิ่งตองหามที่ไดกําหนดเงื่อนไขการนําเขาไวชัดเจนแลว และ

ไมมีการตรวจโรงงาน)

สคว.

34 การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (กรณีสงออกทางอากาศและตรวจในสถานที)่ สคว.

35 การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอ (Phytosanitary Certificate for Re-export) สคว.

36 การยื่นขอตรวจพืช และ/หรือควบคุมการกําจัดศัตรูพืชนอกสถานที่ใหบริการเพื่อขอรับใบรับรองสุขอนามัย

พืช

สคว.

37 การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (กรณีตรวจพืช และ/หรือควบคุมการกําจัดศัตรูพืชนอกสถานที่ใหบริการ) สคว.

38 การขอใบอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สคว.

39 การขอใบอนุญาตนําผานซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สคว.

40 การขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สคว.

41 การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม สคว.

42 การขอหนังสืออนุญาตนําเขา/สงออกเมล็ดพันธุควบคุมมิใชเพื่อการคา สคว.

43 การแจงรายการนําเขา/สงออกเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาแตละคราว สคว.

44 การยื่นแบบแจงรายละเอียดของเมล็ดพันธุควบคุมที่ขออนุญาต สคว.

45 การออกใบอนุญาตนําเขา/สงออกวัตถุอันตราย สคว.

46 การออกใบรับแจงการนําเขา/สงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สคว.

47 การออกใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อสงไปทําขอมูลพิษวิทยา สคว.

48 การออกใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายชนิดเขมขน เพื่อผลิตผสมปรุงแตงเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป สคว.

49 การออก/ตออายุใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย สคว.

50 การออกใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย/การออกใบรับแจงการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สคว.

51 การตออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย สคว.

52 การออกใบอนุญาตผลิต/นําเขาตัวอยางกรณีขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สคว.

53 การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สคว.

54 การนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรเขามาในราชอาณาจักร สคว.

55 การนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรเขามาในราชอาณาจักร (สารชีวินทรีย) สคว.

56 การนําตัวอยางวัตถุอันตรายทางการเกษตรเขามาในราชอาณาจักร สคว.

57 การสงออกวัตถุอันตรายทางการเกษตรออกไปนอกราชอาณาจักร สคว.

58 การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สคว.

59 การขอเพิ่มเติม/แกไข รายชื่ออัตราความเขมขนและสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียนในประกาศกรม

วิชาการเกษตร

สคว.

60 การขอขยายฉลากวัตถุอันตราย สคว.

61 การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี สคว.

62 การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย และปุยชีวภาพ สคว.

63 การออกใบอนุญาตขายปุย สคว.

64 การออกใบอนุญาตนําผานปุย สคว.
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65 การออกใบอนุญาตนําเขา/สงออกปุย สคว.

66 การสงออกปุยไปนอกราชอาณาจักร สคว.

67 การนําปุยเขามาในราชอาณาจักร สคว.

68 การนําตัวอยางปุยเขามาในราชอาณาจักร สคว.

69 การออกใบอนุญาตผลิตปุยเพื่อการคา สคว.

70 การออกหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม สคว.

71 การออกหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีมาตรฐาน สคว.

72 การจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 (กลุมที1่ พืชที่

ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุภายใน เวลาไมเกินสองป)

สคพ.

73 การจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ .ศ. 2542 (กลุมที่ 2 พืชที่ใหผล
ผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลา เกินกวาสองป )

สคพ.

74 การจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 (กลุมที่ 3 พืชที่ใช

ประโยชนจากเนื้อไมที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจาก ปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกิน

กวาสองป)

สคพ.

75 การออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 สคพ.

76 การขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุพืชปาเพื่อการปรับปรุงพันธุ ศึกษา 

ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนทางการคา และการจัดทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา 52 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542

สคพ.

77 การแจงการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุพืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืช

ดังกลาวเพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคาตามมาตรา 53 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542

สคพ.

78 การขึ้นทะเบียนชุมชนตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 สคพ.

79 การจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 สคพ.

80 การจดทะเบียน การอนุญาตใหใชสิทธิ การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุพืชใหมตาม

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542

สคพ.

81 การขอใชสิทธในพันธุพืชใหม การกําหนดคาตอบแทนและระยะเวลาการใชสิทธิในพันธุพืชตาม

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542

สคพ.

82 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมตาม

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542

สคพ.

83 การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ สคพ.

84 การออกหนังสืออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษ และซากของพืชอนุรักษ สคพ.

85 การออกหนังสืออนุญาตสงออกพืชอนุรักษ และซากของพืชอนุรักษ สคพ.

86 การออกหนังสืออนุญาตนําผานพืชอนุรักษ และซากของพืชอนุรักษ สคพ.

87 การออกหนังสือรับรองการสงออกพืชลูกผสม สคพ.

88 การออกหนังสือรับรองพืชที่ปลูกในประเทศไทยเปนพืชที่ไมไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม สทช.

89 การออกหนังสือรับรองพืชหรือสินคาพืชที่มิไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม สทช.

90 การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเพื่อรับรองพืชหรือสินคาพืชที่มิไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม สทช.

91 การตรวจสอบพืชหรือผลิตผลพืชเพื่อการปลอดศัตรูพืชตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง สอพ.

92 การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงออกผักและผลไมตามขอตกลงพิเศษ สอพ.
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93 การกําจัดศัตรูพืชกักกันสําหรับการสงออกผักและผลไมตามขอตกลงพิเศษ สอพ.

94 การสุมตรวจศัตรูพืชสําหรับการสงออกผักและผลไมตามขอตกลงพิเศษ สอพ.

95 การตรวจวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุ กวม.

๒๗


	ผัง
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

	ระเบียบการจัดการข้อร้องเรียนกรมวิชาการเกษตร
	page_.001
	page_.0012
	page_01
	page_02
	page_03
	page_04
	page_05
	page_06
	page_07
	page_08
	page_09
	page_10
	page_11
	page_12
	page_13
	page_14
	page_15
	page_16
	page_17
	page_18
	page_19
	page_20
	page_21
	page_22

	ผัง
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

	
	Sheet1




