
ผลการด าเนินงานศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 

เขตภาคใต้ตอนบน ปี ๒๕๖๑
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หลักการและเหตุผล

ศจช. เป็นศูนย์เครือข่ายของศพก.
เป็นจุดเรียนรู้เฉพาะทางเน้นการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้    
เรื่องการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่
ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
มคีวามรู้และสามารถจัดการศัตรูพืช
ได้ด้วยตนเอง

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
ไดส้นับสนุนการด าเนินงานของศจช.
เกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช      
การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 
และการผลติขยายศัตรูธรรมชาต ิ
เพื่อให้ศจช. สามารถด าเนินกิจกรรม
การจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ได้
อย่างยั่งยืน

ดังนั้นการรายงานผลการด าเนินงานของ
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจึงมี
ความส าคัญเพื่อท่ีจะน าผลท่ีได้ไปใช้ใน
การพัฒนาการด าเนินงานศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน เผยแพร่ผลงานและ
ความส าเร็จสู่ชุมชน และใช้เป็นแนวทาง
ในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตร
ด้านการจัดการศัตรูพืชต่อไป



วัตถุประสงค์

เพื่อน าผลที่ได้ใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการด าเนนิงานศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนให้ประสบความส าเร็จ
ต่อไป

เพื่อศกึษาผลการด าเนนิงานของศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มผีลงานดีเด่น
ระดับจังหวัด ในเขตภาคใต้ตอนบน
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เป้าหมายและสถานที่ด าเนินการ

ศจช.ต าบลปังหวาน อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ศจช.ต าบลนาเหนือ 
อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  

ศจช.ต าบลบ้านยาง อ าเภอครีรีัฐนคิม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศจช.ต าบลเสาเภา
อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรธีรรมราช

ศจช.ต าบลจ.ป.ร. 
อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ศจช.ต าบลเกาะยาวใหญ่ 
อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ศจช.ต าบลฉลอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
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วิธีด าเนินการ

สสก.๘ แต่งต้ังกรรมการคัดเลือก
ศจช.ดเีด่น 1 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๕ คน 

ผอ.สสก.เขตเป็นประธาน 
ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
ผอ.ศทอ./นวก. /นวส. ของ
สสก.เขต ร่วมเป็นกรรมการ 

ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริม
การเกษตร /นวก./นวส.กลุ่ม
วิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็น
เลขานุการ ท ามหีน้าที่ พิจารณา
คัดเลือกศจช.ในเขตที่มีผลงาน
ด้านการจัดการศัตรูพืชดีเด่นระดับ
จังหวัด จ านวน ๑ ศจช. 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานจากเอกสาร
ผลการด าเนินงาน 
(รูปเล่ม) ที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัดส่งให้
ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ ๘ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิจารณาผลการด าเนินงาน
จากการออกไปตรวจเยี่ยม
และให้คะแนนในพื้นที่ตาม
องค์ประกอบท่ีกรมส่งเสริม
การเกษตรก าหนดซึ่งมี
รายละเอยีดดังนี้

1 2 3
ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3

ความครบถ้วน
ขององค์ประกอบ
ของศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน 

บทบาทและการ
มส่ีวนร่วมของ
สมาชิกต่อศูนย์
จัดการศัตรูพืช

ชุมชน

ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ศัตรูพืชในพื้นท่ี 

และความยั่งยนืใน
การจัดการศัตรูพืช 

การเช่ือมโยง
เครือข่าย และ
การบูรณาการ
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การขยายผลสู่
เกษตรกร
ข้างเคยีง 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

ระยะเวลา
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ผลการด าเนินงาน

ศจช. ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ศจช. ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ศจช. ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

ศจช. ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

ศจช. ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

ศจช. ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ศจช. ต.บ้านยาง อ.คีรรีัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ความครบถ้วนของ
องค์ประกอบของศจช. 

บทบาทและการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกต่อศจช. 

คสม.ในการบริหาร
จัดการศัตรูพืชในพื้นท่ี 
และความยั่งยนืในการ
จัดการศัตรูพืช

การเชื่อมโยงเครือข่าย 
และการบูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

การขยายผล
สู่เกษตรกรข้างเคียง1 2 3 4 5

ดีมาก ดี ปานกลาง
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ดี
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ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มีความ
ครบถ้วน

มากกว่า 90 
% 

มีความครบถ้วน
มากกว่า 80% 
แต่น้อยกว่า 
90 %

มีความครบถ้วน
มากกว่า 70% 
แต่น้อยกว่า 
80 %

น้อย
มีความ
ครบถ้วน
น้อยกว่า 70 
%

ระดับค่าคะแนน

๑
ศจช. ต.ส าเภา 

อ.สิชล จ.นครศรีฯ



ขอบคุณครับ
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นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
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