
   
 

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2563 

เป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ .......................................... จังหวัด ........................................  
****************************** 

ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม...........................................................................................ต าแหน่ง.............................. 
เบอร์โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร…………………………………………………………………. 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในปีงบประมาณ 2563 
1.1 เป้าหมายการพัฒนา ศพก. ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานท่าน   ศูนย์หลัก จ านวน ........................................ศูนย์ 
                                                                                                              ศูนย์เครือข่าย จ านวน..................................ศูนย์ 
                                                                                                              ศูนย์ ศจช. / ศดปช. จ านวน.........................ศูนย์ 
1.2 ด้านกิจกรรมการพัฒนา  

กิจกรรม ปัญหาที่พบ (หากพบ) ข้อเสนอแนะ (หากมี) 
1. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์ ศพก.  หลัก  
    1) พบปัญหา     
    2) ไม่พบปัญหา 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 
2. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เครือข่าย 
    1) พบปัญหา  
    2) ไม่พบปัญหา 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 
3. การบริหารจดัการเพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนนิงาน  
    1) พบปัญหา  
    2) ไม่พบปัญหา 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

4. การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. หลัก 
    1) พบปัญหา 
    2) ไม่พบปัญหา 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 
5. การสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เครือข่าย  
    1) พบปัญหา  
    2) ไม่พบปัญหา 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 
6. การพัฒนาเกษตรกรผู้น า 
    1) พบปัญหา  
    2) ไม่พบปัญหา 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 
7. การติดตาม และรายงานผลด าเนินงาน 
    1) พบปัญหา  
    2) ไม่พบปัญหา 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 
8. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช. ศดปช.)  
    1) พบปัญหา  
    2) ไม่พบปัญหา 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................................... 

แบบฟอร์ม 3 



   
 

 
1.3 ด้านหลักสูตรการจัดอบรม 
 ศูนย์หลัก    1) พบปัญหา             2) ไม่พบปัญหา 

ปัญหาที่พบ (หากพบ) ข้อเสนอแนะ (หากมี) 
  
  
  
  

 ศูนย์เครือข่าย   1) พบปัญหา             2) ไม่พบปัญหา 
ปัญหาที่พบ (หากพบ) ข้อเสนอแนะ (หากมี) 

  
  
  
  

หมายเหตุ : ศูนย์เครือข่าย หมายถึง ศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 3 ศูนย์/อ าเภอ  
 

1.4 ด้านงบประมาณ/ปัจจัยการผลิต/วัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนุน 
 ศูนย์หลัก   1) พบปัญหา             2) ไม่พบปัญหา 

ปัญหาที่พบ (หากพบ) ข้อเสนอแนะ (หากมี) 
  
  
  
  

 ศูนย์เครือข่าย   1) พบปัญหา             2) ไม่พบปัญหา 
ปัญหาที่พบ (หากพบ) ข้อเสนอแนะ (หากมี) 

  
  
  
  
  หมายเหตุ : ศูนย์เครือข่าย หมายถึง ศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 3 ศูนย์/อ าเภอ  

1.5 ด้านงบประมาณในการพัฒนา ศพก. หลัก จ านวน....................................................................บาท 
      ความทันเวลา   1)  ทันเวลา  2) ไม่ทันเวลา เนื่องจาก..................................................................................................................................... 
      ความเหมาะสม  1) เหมาะสม  2) ไม่เหมาะสม เนื่องจาก................................................................................................................................ 
1.6 งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์ที่ได้รับสนับสนุน 3 ศูนย์) จ านวนรวมทั้งสิ้น..............................................................บาท 
      ความทันเวลา   1)  ทันเวลา  2) ไม่ทันเวลา เนื่องจาก..................................................................................................................................... 



   
 

      ความเหมาะสม  1) เหมาะสม  2) ไม่เหมาะสม เนื่องจาก................................................................................................................................ 
 
1.7 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

หน่วยงานร่วม
บูรณาการ 

(ระบุหมายเลข) 

รูปแบบการบูรณาการ ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 

      (1) ประชุมแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
     (2) อบรมเกษตรกรกล่มเป้าหมายร่วมกัน 
     (3) หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการฯ 
     (4) อื่น ๆ  (ระบุ)............................................................. 

  

      (1) ประชุมแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
     (2) อบรมเกษตรกรกล่มเป้าหมายร่วมกัน 
     (3) หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการฯ 
     (4) อื่น ๆ  (ระบุ)............................................................. 

  

      (1) ประชุมแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
     (2) อบรมเกษตรกรกล่มเป้าหมายร่วมกัน 
     (3) หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการฯ 
     (4) อื่น ๆ  (ระบุ)............................................................. 

  

      (1) ประชุมแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
     (2) อบรมเกษตรกรกล่มเป้าหมายร่วมกัน 
     (3) หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการฯ 
     (4) อื่น ๆ  (ระบุ)............................................................. 

  

      (1) ประชุมแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
     (2) อบรมเกษตรกรกล่มเป้าหมายร่วมกัน 
     (3) หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการฯ 
     (4) อื่น ๆ  (ระบุ)............................................................. 

  

      (1) ประชุมแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
     (2) อบรมเกษตรกรกล่มเป้าหมายร่วมกัน 
     (3) หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการฯ 
     (4) อื่น ๆ  (ระบุ)............................................................. 

  

หน่วยงานร่วมบูรณาการ 1=กรมส่งเสริมการเกษตร  2=กรมปศุสตัว์  3=กรมประมง  4=กรมหม่อนไหม  5=กรมวิชาการเกษตร     
6=กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  7=กรมพัฒนาที่ดิน  8=ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม   
9=หน่วยงานอ่ืน ๆ (หากเป็นหน่วยงานอื่น ๆ ให้ระบุชื่อหน่วยงานลงภายในช่องด้วย) 

 
 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
ส่วนที่ 2 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ส าหรับประเด็น/หัวข้ออ่ืน  ๆในปีงบประมาณ 2563 

ปัญหาที่พบ (หากพบ) ข้อเสนอแนะ (หากมี) 
  
  
  
  
  
  
  

 

 


