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                                                       7คํานํา 

ศูนยการจัดการ ศัตรูพืชชุมชน  เปนเครื่องมือท่ีกรมสงเสริมการเกษตรใชในการสงเสริมและถายทอดความรู เรื่อง
การจัดการศัตรูพืชใหกับเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูและสามารถจัดการศัตรูพืชไดดวยตัวเอง โดยสํานักงานเกษตร
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ไดสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน เก่ียวกับการจัดการศัตรูพืช การ
ติดตามสถานการณศัตรูพืช และการผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติในพ้ืนท่ี เพ่ือลดปญหาการระบาดของศัตรูพืช และสงเสริม
การลดการใชสารเคมี เพ่ือใหผูผลิตและผูบริโภคปลอดภัย และใหเกษตรกรอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

ในการจัดทําเอกสารเลมนี้ไดรับความรวมมือจากเกษตรอําเภอสบปราบ และทีมงานสํานักงานเกษตรอําเภอสบ
ปราบ รวมท้ังหนวยงานภาคีเครือขายหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจศึกษา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ดวย 

 

 

 

( นายบัณฑิต  สอนอินตะ ) 

ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              
 



 

                                              12สารบัญ 
 

          13หนา 
          14คํานํา                                      1  

          15แผนที่ตําบลสบปราบ                                                           3 

          16ขอมูลพ้ืนฐานของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ        4                                    

          17ประวัติการจัดตั้งศูนยฯ                                   5  

          18รายช่ือสมาชิกศูนยฯ                                                            6 

          19ผลการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติงานของศูนยฯ                           7 

          20รายช่ือที่ปรึกษาของศูนยฯ                                                     8 

          21แผนการปฏิบัติงานของศูนย ป 2557                                        9 

          22แผนงาน / โครงการศูนยฯ  ป 2557                                       10  

          คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ศจช.ตําบลสบปราบ              11 

               24แปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช                 13 

          ภาคผนวก                                                                       

          ภาพกิจกรรม                                                                    
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แผนที่ ตําบลสบปราบ 
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1. ขอมูลพ้ืนฐานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ 
 
1.1 ท่ีตั้ง 
   33ตั้งอยูบริเวณพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบ หมูท่ี 4 ตําบลสบปราบ   อําเภอสบปราบ  จังหวัด
ลําปาง 52170 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557 โดยใชพ้ืนท่ีรวมกับ 
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสบปราบ (ศบกต.) ซ่ึงตั้งอยูในแหลงชุมชน ท่ีเกษตรกรสามารถ
เดินทางไป-มาไดสะดวก และมีพ้ืนท่ีมากพอสําหรับการทํากิจกรรมตางๆ เชน การประชุม การบริหารจัดการ การถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตขยายจุลินทรียควบคุมศัตรูพืช รวมท้ังเปนศูนยกลางการติดตอประสานงาน และรับบริการ
ดานความรูอ่ืนๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
1.2 พิกัดท่ีทําการและพิกัดท่ีตั้งแปลงติดตามสถานการณ 
           35พิกัดท่ีตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ อยูในพิกัด X 0536672 พิกัด Y 1976380 
 
           36พิกัดท่ีตั้งแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 
ขาว อยูในพิกัด X 0536698         พิกัด Y 1976494 
เกษตรกรเจาของแปลง   นายพรศักดิ์  ชะระ 
บานเลขท่ี  33 หมูท่ี 12 บานทุงรวงทอง ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 52170  
พ้ืนท่ีดําเนินการ        1        ไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พืชผัก อยูในพิกัด X 0534907        พิกัด Y 1977512 
เกษตรกรเจาของแปลง   นางวิไล  ตาอาย 
บานเลขท่ี 114 หมูท่ี 2 บานสบปราบ ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 52170 
พ้ืนท่ีดําเนินการ      ๑    ไร  
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1.3 ดําเนินการในพืชเศรษฐกิจ 2 ชนิด 
1. ขาว พ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังตําบล มีจํานวน 15,106 ไร 
     - ขาวนาป ชวงระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือน พฤษภาคม – เดือน พฤศจิกายน 
     49- ขาวนาปรัง ชวงระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือน ธันวาคม – เดือน พฤษภาคม 
2. พืชผัก พ้ืนท่ีปลูกพืชผักท้ังตําบล มีจํานวน 320 ไร 
พริก , มะเขือ , โหระพา , กระเพรา ชวงระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตเดือน มกราคม – เดือน ธันวาคม (ตลอดป) 
 
1.4 รายช่ือคณะกรรมการ 
          531. รต. ชูเชิด ดานอินถา ประธาน  
 542. นายนเรศ เตชะสืบ  รองประธาน  
 553. นายวิสิทธิ์ สิทธิ  กรรมการ  
 564. นางสงกรานต อุตนันท  กรรมการ  
 575. นายจําลอง คํามี  กรรมการและเลขานุการ  
 

2. ประวัติการจัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ 
 
2.1 เหตุผลในการจัดตั้ง 
           เนื่องจากอดีตท่ีผานมา (ป พ.ศ. 2552 – 2555) ในทองท่ีตําบลสบปราบ เกษตรกรไดประสบปญหาศัตรูพืช
ระบาดของโรคไหมขาว และแมลงศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล, บั่ว) และในอนาคตคาดวาการระบาดของ
ศัตรูพืชดังกลาว มีแนวโนมจะระบาดรุนแรงมากยิ่งข้ึน จึงไดมีการประชุม ปรึกษาหารือ และรณรงคปองกันกําจัด ซ่ึงมติท่ี
ประชุมมีการตกลงใหใชจุลินทรียควบคุมศัตรูพืชดังกลาว โดยใชสารชีวภัณฑ ไตรโคเดอรมา ปองกันกําจัดโรคไหมขาวและ
โรคเกิดจากเชื้อราอ่ืนๆ บิวเวอเรีย ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชเพลี้ยไฟ , เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล, บั่ว และอ่ืนๆ ( มด, ปลวก, 
แมลงสาบ ภายในครัวเรือน ) 
 61ชุมชนเกษตรกรในตําบลสบปราบ ไดอาศัยกันอยูอยางกระจัดกระจายถึง 15 หมูบาน การนัดหมายรวมตัวกันทํา
ไดลําบาก ดังนั้นคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสบปราบ ไดเสนอแนวคิดจัดตั้ง
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนข้ึน เพ่ือเปนศูนยกลางการติดตอ การผลิตขยายสารชีวภัณฑ และอํานวยความสะดวกใหเกษตรกร
ในพ้ืนท่ี โดยรวบรวมสมาชิกจากเกษตรกรหมูท่ี 1 – 15 ตําบลสบปราบ ท่ีมีความสนใจ จํานวน 30 ราย และไดจัดตั้งศูนย
จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2556 
 
2.2 ประวัติการรวมงานหรือไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
      632.2.1 ทํางานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ในการจัดอบรมทําแผนงานโครงการศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชนตําบลสบปราบ ในการขอใชพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสบปราบและจัดทําแผนงาน
โครงการเพ่ือสภาอาคารท่ีทําการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนของตําบลสบปราบ 
     642.2.2 ทํางานบูรณาการรวมกับเกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเครือขาย และ
การจัดการความรูพืชผักปลอดภัย หมูท่ี 2 ต.สบปราบ จํานวน 30 ราย 
     65๒.๒.๓ บูรณาการรวมกับสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดลําปาง ขอรับการสนับสนุนสารเรง พด1 , พด2 ทําปุยหมัก และ ปุย
น้ําหมักชีวภาพและวิทยากร 
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11. สมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ 
                                    
                                    68ทะเบียนสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ลําดับ
ท่ี ช่ือ-สกุล 

ท่ีอยู 
เลขบัตรประชาชน 

    เลขท่ี หมูท่ี ตําบล 

1 ร.ต. ชูเชิด     ดานอินถา 101 9 สบปราบ 3770600-47-5831 

2 นายสน่ัน       สลีวงค 82 1 สบปราบ 3521100-00-1026 

3 นายจําลอง     คํามี 118 5 สบปราบ 3521100-23-1374 

4 นายจักรพงศ   รินมูล 177 9 สบปราบ 3521100-21-8611 

5 นายพิชัย       แขกเมือง 84 12 สบปราบ 3521100-21-3741 

6 นายทัตพล     กาเงิน 78 11 สบปราบ 3521100-22-6761 

7 นางสงกรานต  อุตนันท 241 2 สบปราบ 3521100-02-6754 

8 นายพงษชัย    ตุยเขียว 125 1 สบปราบ 3521100-00-3184 

9 นางทราย      มะโนเรือน 18 6 สบปราบ 3521100-22-9281 

10 นายณรงคเดช  ยะชะระ 36/4 4 สบปราบ 3521100-20-2013 

11 นางสายทอง   วงครินทร 192 8 สบปราบ 3521100-08-9098 

12 นายวิสิทธ์ิ      สิทธิ 75 10 สบปราบ 3521100-23-5701 

13 นายอนอง      วิเชีย 30 15 สบปราบ 4521100-00-1059 

14 นายนเรศ       เตชะสืบ 61 15 สบปราบ 3520100-02-5838 

15 นายวัฒนะ     แหลมคม 108 12 สบปราบ 3500300-23-9271 

16 นายทอน       มาใจ 41 1 สบปราบ 3521100-25-6962 

17 นายพรหมวรรณ  ตาอาย 144 2 สบปราบ 3521100-02-8218 

18 นายยศพล    สุกันทา 56 3 สบปราบ 3521100-19-3901 

19 นายชัยวัฒน  สิริปอ 47 5 สบปราบ 3521100-22-4921 

20 นายเจริญ     ดวงเขียว 14/2 6 สบปราบ 3521100-23-3997 

21 นายทอน      เตชะ 42 7 สบปราบ 3521100-24-0209 

22 นายทูล        สุวรรณศร ี 184 8 สบปราบ 3521100-25-6091 

23 นายเฉลิมวุฒิ  ยะชะระ 119 9 สบปราบ 3521100-21-8092 

24 นายประจักษ  ไชยเมืองมูล 28 10 สบปราบ 3521100-23-8000 

25 นายสรนันท   ดานอินถา 55 11 สบปราบ 3521100-23-1242 

26 นายคมสันต   ชะระ 289 13 สบปราบ 3521100-25-4391 

27 นายมิตรพนม  สุพร 113 14 สบปราบ 3521100-18-1733 

28 นายสมหมาย  กาคํา 122 15 สบปราบ 3521100-31-1871 

29 นายมานพ     ทิวอรุณ 58 3 สบปราบ 3480500-21-8782 

30 นายอนุสรณ   จันทรทอง 94 12 สบปราบ 3521100-21-4518 
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3. ผลการดําเนินงานดานการจัดการศัตรูพืชของ 
3.1 แผนปฏิบัติงานโครงการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ป 2557 
 

 
 

3.2 ผลการดําเนินงานตามแผน 
 
3.1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดฯ เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงาน  
3.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จํานวนท้ังหมด 5 คน ประกอบดวย 
 2651. รต. ชูเชิด  ดานอินถา ประธาน  
 2662. นายนเรศ  เตชะสืบ รองประธาน  
 2673. นายวิสิทธิ์  สิทธิ  กรรมการ  
 2684. นางสงกรานต  อุตนันท กรรมการ  
 2695. นายจําลอง  คํามี  กรรมการและเลขานุการ  

 



8 

 
ท่ีปรึกษาศูนยฯ ประกอบดวย 
 
           272๑. นายไพโรจน จินากุล  เกษตรอําเภอสบปราบ  
 273๒. นายภาคิไนย เหมรัตน  ปศุสัตวอําเภอสบปราบ  
 274๓. นางจันทนา ขันเล็ก    ประมงอําเภอสบปราบ  
 275๔. นายบุญม่ัน ฉัตรเท  สถานีพัฒนาท่ีดิน จ.ลําปาง  
 276๕. นางประภาพร  ดนัยนันท ทองถ่ินอําเภอสบปราบ  
           277๖. นายบัณฑิต สอนอินตะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 
แกนนํา หรือชุดปฎิบัติงาน ประจําศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
 279ประกอบดวยสมาชิก 6 คน ท่ีผานการอบรมหลักสูตรการจัดการศัตรูพืช มีดังนี้ 
 
           2801. นายจําลอง    คํามี        อาสาสมัครเกษตร  
  2812. นายวิสิทธิ์    สิทธิ         อาสาสมัครเกษตร  
           2823. นางสงกรานต    อุตนันท     อาสาสมัครเกษตร  
           2834. นายนเรศ    เตชะสืบ     อาสาสมัครเกษตร  
 2845. นายวัฒนะ    แหลมคม     นักวิชาการพัฒนาชุมชน อบต.สบปราบ 
 2856. นายบัณฑิต    สอนอินตะ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 
มีหนาท่ีดังนี้ 
 1. เปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรผูสนใจ โดยใชการเรียนรูแบบมี
สวนรวมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรเปนพ่ีเลี้ยงและคอยสนับสนุนดานวิชาการ 
 2882. กําหนดหลักสูตร แผนการเรียนรู โดยจะตองเรียนรูรวมกันสัปดาหละ 1 ครั้ง ตอเนื่องตลอดฤดูการเพาะปลูก 
 2893. ปฏิบัติในแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช สัปดาหละ 1 ครั้ง สํารวจขอมูลสถานการณศัตรูพืช สภาพแวดลอม 
และเก็บขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหสถานการณ และตัดสินใจเลือกใชวิธีการควบคุมศัตรูพืชท่ีเหมาะสม 
 2904. รวบรวมขอมูลท่ีสํารวจได จัดเก็บเปนขอมูลประจําแปลง 
 2915. ประสานงานกับหนวยงานตางๆท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญตามความตองการของสมาชิก เพ่ือมาเปนวิทยากร
ถายทอดความรูเฉพาะดาน หรือตั้งเปนหัวขอพิเศษตามแผนการเรียนรู  
 2926. ประชาสัมพันธกิจกรรม และความกาวหนาของศูนย ตลอดจนหลักสูตรแตละสัปดาหใหแกเกษตรกรท่ีสนใจ
ทราบผานสื่อตางๆเชน การประชุม หอกระจายขาว วิทยุชุมชน เปนตน 
 
4. การจัดกระบวนการเรียนรู แบงออกเปน 3 ครั้ง 
 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2557   การถายทอดความรูและฝกปฏิบัติ 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 
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5. สนับสนุนวัสดุการฝกอบรม 
  - เอกสารสิ่งพิมพ 
6. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ 
   - วัสดุอุปกรณสําหรับผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติ 
7. กิจกรรมแปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 
   303- มีการตรวจติดตามสัปดาหละ 1 ครั้ง 
8. การประชาสัมพันธการเตือนการระบาดศัตรูพืช 
  305- จัดทําขาวเตือนการระบาดศัตรูพืชประชาสัมพันธตามสถานีวิทยุชุมชน หอกระจายขาวในหมูบานเดือนละ๑ครั้ง  
9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  307- ติดตาม 3 ระยะ กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังจากดําเนินการแลวเสร็จ   
10. แผนการปฏิบัติงานของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ป 2557 
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11. แผนงาน / โครงการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ ป 255๘ 

 
                                      

ท่ี โครงการ / กิจกรรม จํานวน งบประมาณ 
(บาท) 

ผูดําเนินการ  / 
รับผิดชอบ 

รายละเอียด / วิธีการดําเนินงาน 

1 โครงการจัดสรางอาคารศูนยจัดการ
ศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ 
 

1 แหง 300,000 อบต.สบปราบ, 
สํานักงานเกษตร
อําเภอสบปราบ 
และศูนย ศจช. 
ตําบลสบปราบ 

- จัดสรางอาคารท่ีทําการ และ
สถานท่ีผลิตและขยายศัตรู
ธรรมชาติ 1 หลัง 

- ใชพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.
สบปราบ 

2 โครงการอบรมถายทอดใหความรู
การจัดการศัตรูพืช / การผลิตและ
ขยายศัตรูธรรมชาติใหแกเครือขาย 
ศจช. ตําบลสบปราบ 

5 ครั้ง 25,000 - กรมสงเสริม  
  332การเกษตร 
- อปธ. 

      -   อบรมถายทอดความรูใหกับ  
          335สมาชิกเครือขายศูนย ศจช.  
          336ตําบลสบปราบ 5 ครั้งๆละ 
30 
          337คน 

3 โครงการผลิตและขยายศัตรู
ธรรมชาติ (ไตรโคเดอรมา/บิวเวอ
เรีย) 

4,000 ถุง 30,000 - ศูนย ศจช. 
- อปธ.  
- สํานักงานเกษตร 
อําเภอสบปราบ 

      -   ผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติ 
          346เพ่ือจําหนายแกสมาชิก และ  
          347เครือขาย 

4 ประชาสัมพันธการเตือนการระบาด
ศัตรูพืช 
 
 

12 ครั้ง - - ศูนย ศจช. 
- อบต. สบปราบ 
- สํานักงานเกษตร
อําเภอสบปราบ 

- จัดทําขาวประชาสัมพันธการ
เตือนการระบาดศัตรูพืช
เผยแพรหอกระจายขาว
สถานีวิทยุชุมชน 

5 โครงการขยายแปลงติดตาม
สถานการณการระบาดศัตรูพืช 
 
 

ทุกหมูบาน - - ศูนย ศจช. 
 

- จัดทําแปลงติดตาม
สถานการณการระบาด , 
พืชผัก , ขาวทุกหมูบานของ 
ตําบลสบปราบ 

6 จัดทําแปลงพยากรณ การระบาด
เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง และทําการ
เพาะเลี้ยงแมลงดวงปกใส 
 
 

3 ตําบล - - ศูนย ศจช. 
- อบต.สบปราบ 
- สํานักงานเกษตร
อําเภอสบปราบ 

- จัดทําแปลงพยากรณการ
ระบาดศัตรูมันสําปะหลัง 
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1๒. การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
 369ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสบปราบ ไดจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนศูนยศัตรูพืชชุมชนโดยการระดมปจจัยจาก
สมาชิกศูนยและเครือขายของศูนย ปจจุบันมีเงินกองทุนเงินฝากจํานวน  500 บาท ฝากท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ สาขาสบปราบ ชื่อบัญชี กองทุนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลสบปราบ มีสมาชิกและเครือขายจํานวน 530 
ราย โดยมีคณะกรรมการผูรับผิดชอบกองทุนดังนี้ 
 
          3701. รต. ชูเชิด ดานอินถา ประธานกรรมการ  
 3712. นายจําลอง คํามี  เลขานุการ  
 3723. นางสงกรานต อุตนันท  เหรัญญิก  
 3734. นายวิสิทธิ์ สิทธิ  กรรมการผูตรวจสอบและตีความการใชจายเงินกองทุน  
 3745. นางสายทอง วงครินทร กรรมการผูตรวจสอบและตีความการใชจายเงินกองทุน  
 

ระเบียบและขอบังคับกลุม 
 

   ท่ีตั้งกลุม  พ้ืนท่ีในบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ  หมูท่ี  4  ตําบลสบปราบ 
                อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง 
ระเบียบกลุม 
หมวดท่ี 1   
ท่ัวไป 
วัตถุประสงคในการจัดตั้ง 
1. เปนแหลงผลิตสารชีวภัณฑไปสูชาวนาในชุมชนและตําบลใกลเคียง 

2. เปนศูนยกลางการถายทอดเทคโนโลยีปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมีชาวนาชั้นนําเปนอาสาสมัคร 

3. เปนท่ีรวบรวมผลผลิตในชุมชนและบริการจัดหาปจจัยการผลิตเพ่ือการจําหนาย 

4. เปนเครือขายสนับสนุนการทํางานของกรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตร เชน รายงานสถานการณการผลิต ขอมูล  

    386เตือนภัย เผยแพรขอมูลขาวสาร 

หมวดที่ 2 
การบริหารงานกลุม 
คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการบริหารงานกลุม  ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ 

2. ใหคณะกรรมการกลุม  ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  และสามารถแกไขปรับปรุงไดปละ 1 ครั้ง ตามวาระท่ีเหมาะสม 

3. คณะกรรมการท่ีปรึกษาเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในชุมชน 

    393คณะกรรมการมีหนาท่ี 
4. การวางแผนในการดําเนินกิจกรรมของกลุมรวมกับสมาชิก 

5. บริหารควบคุมการดําเนินงานกิจกรรมของกลุมตามบทบาทหนาท่ีแตละฝาย 

6. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ/องคกรภาคเอกชนในการจัดหาทุนสมทบในการดําเนินกิจกรรม 
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สมาชิก 
1. สมาชิกของกลุมจะตองมีภูมิลําเนาอยูในตําบลสบปราบ หรือหมูบานใกลเคียง 

2. สมาชิกตองสมัครเขาดวยความเต็มใจและตองเขารวมในการดําเนินกิจกรรมของกลุม 

3. การพนจากสมาชิก  

3.1 ขาดการประชุมติดตอกัน  3  ครั้ง 

3.2 ถูกขับใหออกจากมติท่ีประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง 

3.3 ลาออก 

3.4 เสียชีวิต 

       406หมวดที่ 3 
       407การเงิน/เงินทุน 
1. เงินท่ีไดจากการระดมทุนเงินหุนของสมาชิก 

2. เงินท่ีไดจากการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ/องคกรภาคเอกชนท่ีสมทบให 

3. เงินท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุขาวและปจจัยการผลิต 

4. เปนเงินทุนหมุนเวียน 

5. เปนคาแรงในการดําเนินกิจกรรมของสมาชิก 

6. เปนเงินสวัสดิการของกลุมและสมาชิก 

       414หมวดที่ 4 
       415การจัดสรรกําไรและปนผล 
1. สมทบเขากลุม เพ่ือการออม รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ 

2. สาธารณะประโยชน รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ เพ่ือพัฒนาอาชีพและกิจกรรมสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ 

3. ศึกษาดูงาน  รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ 

4. คาตอบแทนคณะกรรมการ รอยละ 20 ของกําไรสุทธิ 

5. ปนผลสมาชิก รอยละ 15 ของกําไรสุทธิ 

6. คาใชจายเพ่ือการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร รอยละ 25 ของกําไรสุทธิ 

7. คาตอบแทนผูทําบัญชี รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ  

 
 
หมายเหตุ  อยูชวงระหวางการระดมหุนกิจกรรมอยางอ่ืนเก่ียวกับกองทุนยังไมมี 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

      42413 

 
                                              425แปลงติดตามสถานการณศัตรูพืช 

 

 
 
 

              
 

 



 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาคผนวก 

 



กิจกรรม 
การจัดกระบวนการเรียนรู  

กิจกรรมลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



อบรมสมาชิกศูนย ศจช. และเครือขายกลุมปลูกผัก 
 
 

 
 

          
 

        
 

 

 

 



 

 

 
 

                                           436  
 

 

 
 

 



 
 

บูรณาการรวมกับ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง 
จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือขาย และการจัดการความรูพืชผักปลอดภัย 

 

 
 

 
 

                           

 



 
 

รวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง 
นําเกษตรกรสมาชิกศูนย ศจช.ต.สบปราบ ศึกษาดูงานสวนยงยุทธ ที่อําเภอเกาะคา 

 

 
 

 
 
 

 

 



 
 

บูรณาการรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ 
ประชุมเสนอแผนงาน/โครงการศูนยจัดการศัตรูพืชตําบลสบปราบ 
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	ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ ได้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนศูนย์ศัตรูพืชชุมชนโดยการระดมปัจจัยจากสมาชิกศูนย์และเครือข่ายของศูนย์ ปัจจุบันมีเงินกองทุนเงินฝากจำนวน  500 บาท ฝากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสบปราบ ชื่อบัญชี กองทุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลสบปราบ มีสมาชิกและเครือข่ายจำนวน 530 ราย โดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกองทุนดังนี้
	          เครือข่าย
	          เพื่อจำหน่ายแก่สมาชิก และ 
	          คน
	          ตำบลสบปราบ 5 ครั้งๆละ 30
	          สมาชิกเครือข่ายศูนย์ ศจช. 
	  การเกษตร
	  - ติดตาม 3 ระยะ ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ  
	  - จัดทำข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประชาสัมพันธ์ตามสถานีวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวในหมู่บ้านเดือนละ๑ครั้ง
	   - มีการตรวจติดตามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และความก้าวหน้าของศูนย์ ตลอดจนหลักสูตรแต่ละสัปดาห์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจทราบผ่านสื่อต่างๆเช่น การประชุม หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เป็นต้น
	5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามความต้องการของสมาชิก เพื่อมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้าน หรือตั้งเป็นหัวข้อพิเศษตามแผนการเรียนรู้
	4. รวบรวมข้อมูลที่สำรวจได้ จัดเก็บเป็นข้อมูลประจำแปลง
	3. ปฏิบัติในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สำรวจข้อมูลสถานการณ์ศัตรูพืช สภาพแวดล้อม และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจเลือกใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชที่เหมาะสม
	2. กำหนดหลักสูตร แผนการเรียนรู้ โดยจะต้องเรียนรู้ร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องตลอดฤดูการเพาะปลูก
	6. นายบัณฑิต    สอนอินต๊ะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
	5. นายวัฒนะ    แหลมคม    นักวิชาการพัฒนาชุมชน อบต.สบปราบ
	           4. นายนเรศ    เตชะสืบ     อาสาสมัครเกษตร
	           3. นางสงกรานต์    อุตนันท์     อาสาสมัครเกษตร
	 2. นายวิสิทธิ์    สิทธิ         อาสาสมัครเกษตร
	           1. นายจำลอง    คำมี        อาสาสมัครเกษตร
	 ประกอบด้วยสมาชิก 6 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการศัตรูพืช มีดังนี้
	           ๖. นายบัณฑิต สอนอินต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
	๕. นางประภาพร  ดนัยนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสบปราบ
	๔. นายบุญมั่น ฉัตรเท  สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ลำปาง
	๓. นางจันทนา ขันเล็ก    ประมงอำเภอสบปราบ
	๒. นายภาคิไนย เหมรัตน์  ปศุสัตว์อำเภอสบปราบ
	           ๑. นายไพโรจน์ จินากุล  เกษตรอำเภอสบปราบ
	5. นายจำลอง  คำมี  กรรมการและเลขานุการ
	4. นางสงกรานต์  อุตนันท์ กรรมการ
	3. นายวิสิทธิ์  สิทธิ  กรรมการ
	2. นายนเรศ  เตชะสืบ รองประธาน
	1. รต. ชูเชิด  ด่านอินถา ประธาน
	                                    ทะเบียนสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
	     ๒.๒.๓ บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง ขอรับการสนับสนุนสารเร่ง พด1 , พด2 ทำปุ๋ยหมัก และ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและวิทยากร
	     2.2.2 ทำงานบูรณาการร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเครือข่าย และการจัดการความรู้พืชผักปลอดภัย หมู่ที่ 2 ต.สบปราบ จำนวน 30 ราย
	      2.2.1 ทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ในการจัดอบรมทำแผนงานโครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ ในการขอใช้พื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบและจัดทำแผนงานโครงการเพื่อสภาอาคารที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของตำบลสบปราบ
	ชุมชนเกษตรกรในตำบลสบปราบ ได้อาศัยกันอยู่อย่างกระจัดกระจายถึง 15 หมู่บ้าน การนัดหมายรวมตัวกันทำได้ลำบาก ดังนั้นคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสบปราบ ได้เสนอแนวคิดจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยรวบรวมสมาชิกจากเกษตรกรหมู่ที่ 1 – 15 ตำบลสบปราบ ที่มีความสนใจ จำนวน 30 ราย และได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
	5. นายจำลอง คำมี  กรรมการและเลขานุการ
	4. นางสงกรานต์ อุตนันท์  กรรมการ
	3. นายวิสิทธิ์ สิทธิ  กรรมการ
	2. นายนเรศ เตชะสืบ  รองประธาน
	          1. รต. ชูเชิด ด่านอินถา ประธาน
	     - ข้าวนาปรัง ช่วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม – เดือน พฤษภาคม
	           พิกัดที่ตั้งแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
	           พิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ อยู่ในพิกัด X 0536672 พิกัด Y 1976380
	  ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ   อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง 52170 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้พื้นที่ร่วมกับ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสบปราบ (ศบกต.) ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่เกษตรกรสามารถเดินทางไป-มาได้สะดวก และมีพื้นที่มากพอสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การบริหารจัดการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงาน และรับบริการด้านความรู้อื่นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	               แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช                 13
	          แผนงาน / โครงการศูนย์ฯ  ปี 2557                                       10 
	          แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ ปี 2557                                        9
	          รายชื่อที่ปรึกษาของศูนย์ฯ                                                     8
	          ผลการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติงานของศูนย์ฯ                           7
	          รายชื่อสมาชิกศูนย์ฯ                                                            6
	          ประวัติการจัดตั้งศูนย์ฯ                                   5 
	          ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ        4                                   
	          แผนที่ตำบลสบปราบ                                                           3
	          คำนำ                                      1 
	   หน้า
	                                              สารบัญ
	                                                       คำนำ
	                      ***************************
	                         อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
	                                  ตำบลสบปราบ
	                     คณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
	                                                โดย
	ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน  เป็นเครื่องมือที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการศัตรูพืชให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตัวเอง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช และการผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการระบาดของศัตรูพืช และส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย และให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
	ในการจัดทำเอกสารเล่มนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรอำเภอสบปราบ และทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
	( นายบัณฑิต  สอนอินต๊ะ )
	ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
	          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ศจช.ตำบลสบปราบ              11
	          ภาคผนวก                                                                      
	          ภาพกิจกรรม                                                                   
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	แผนที่ ตำบลสบปราบ
	/
	4
	1. ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ
	1.1 ที่ตั้ง
	1.2 พิกัดที่ทำการและพิกัดที่ตั้งแปลงติดตามสถานการณ์
	ข้าว อยู่ในพิกัด X 0536698         พิกัด Y 1976494
	เกษตรกรเจ้าของแปลง   นายพรศักดิ์  ชะระ
	บ้านเลขที่  33 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 
	พื้นที่ดำเนินการ        1        ไร่
	พืชผัก อยู่ในพิกัด X 0534907        พิกัด Y 1977512
	เกษตรกรเจ้าของแปลง   นางวิไล  ตาอ้าย
	บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
	พื้นที่ดำเนินการ      ๑    ไร่ 
	5
	1.3 ดำเนินการในพืชเศรษฐกิจ 2 ชนิด
	1. ข้าว พื้นที่เพาะปลูกทั้งตำบล มีจำนวน 15,106 ไร่
	     - ข้าวนาปี ช่วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – เดือน พฤศจิกายน
	2. พืชผัก พื้นที่ปลูกพืชผักทั้งตำบล มีจำนวน 320 ไร่
	พริก , มะเขือ , โหระพา , กระเพรา ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือน ธันวาคม (ตลอดปี)
	1.4 รายชื่อคณะกรรมการ
	2. ประวัติการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ
	2.1 เหตุผลในการจัดตั้ง
	           เนื่องจากอดีตที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2552 – 2555) ในท้องที่ตำบลสบปราบ เกษตรกรได้ประสบปัญหาศัตรูพืชระบาดของโรคไหม้ข้าว และแมลงศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, บั่ว) และในอนาคตคาดว่าการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว มีแนวโน้มจะระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการประชุม ปรึกษาหารือ และรณรงค์ป้องกันกำจัด ซึ่งมติที่ประชุมมีการตกลงให้ใช้จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชดังกล่าว โดยใช้สารชีวภัณฑ์ ไตรโคเดอร์มา ป้องกันกำจัดโรคไหม้ขาวและโรคเกิดจากเชื้อราอื่นๆ บิวเวอเรีย ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, บั่ว และอื่นๆ ( มด, ปลวก, แมลงสาบ ภายในครัวเรือน )
	2.2 ประวัติการร่วมงานหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
	6
	11. สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ
	ลำดับที่
	ที่อยู่
	ชื่อ-สกุล
	เลขบัตรประชาชน
	ตำบล
	หมู่ที่
	เลขที่
	 
	 
	3770600-47-5831
	สบปราบ
	9
	101
	ร.ต. ชูเชิด     ด่านอินถา
	1
	3521100-00-1026
	สบปราบ
	1
	82
	นายสนั่น       สลีวงค์
	2
	3521100-23-1374
	สบปราบ
	5
	118
	นายจำลอง     คำมี
	3
	3521100-21-8611
	สบปราบ
	9
	177
	นายจักรพงศ์   รินมูล
	4
	3521100-21-3741
	สบปราบ
	12
	84
	นายพิชัย       แขกเมือง
	5
	3521100-22-6761
	สบปราบ
	11
	78
	นายทัตพล     ก๋าเงิน
	6
	3521100-02-6754
	สบปราบ
	2
	241
	นางสงกรานต์  อุตนันท์
	7
	3521100-00-3184
	สบปราบ
	1
	125
	นายพงษ์ชัย    ตุ้ยเขียว
	8
	3521100-22-9281
	สบปราบ
	6
	18
	นางทราย      มะโนเรือน
	9
	3521100-20-2013
	สบปราบ
	4
	36/4
	นายณรงค์เดช  ยะชะระ
	10
	3521100-08-9098
	สบปราบ
	8
	192
	นางสายทอง   วงค์รินทร์
	11
	3521100-23-5701
	สบปราบ
	10
	75
	นายวิสิทธิ์      สิทธิ
	12
	4521100-00-1059
	สบปราบ
	15
	30
	นายอนอง      วิเชีย
	13
	3520100-02-5838
	สบปราบ
	15
	61
	นายนเรศ       เตชะสืบ
	14
	3500300-23-9271
	สบปราบ
	12
	108
	นายวัฒนะ     แหลมคม
	15
	3521100-25-6962
	สบปราบ
	1
	41
	นายทอน       มาใจ
	16
	3521100-02-8218
	สบปราบ
	2
	144
	นายพรหมวรรณ  ตาอ้าย
	17
	3521100-19-3901
	สบปราบ
	3
	56
	นายยศพล    สุกันทา
	18
	3521100-22-4921
	สบปราบ
	5
	47
	นายชัยวัฒน์  สิริป้อ
	19
	3521100-23-3997
	สบปราบ
	6
	14/2
	นายเจริญ     ด้วงเขียว
	20
	3521100-24-0209
	สบปราบ
	7
	42
	นายทอน      เตชะ
	21
	3521100-25-6091
	สบปราบ
	8
	184
	นายทูล        สุวรรณศรี
	22
	3521100-21-8092
	สบปราบ
	9
	119
	นายเฉลิมวุฒิ  ยะชะระ
	23
	3521100-23-8000
	สบปราบ
	10
	28
	นายประจักษ์  ไชยเมืองมูล
	24
	3521100-23-1242
	สบปราบ
	11
	55
	นายสรนันท์   ด่านอินถา
	25
	3521100-25-4391
	สบปราบ
	13
	289
	นายคมสันต์   ชะระ
	26
	3521100-18-1733
	สบปราบ
	14
	113
	นายมิตรพนม  สุพร
	27
	3521100-31-1871
	สบปราบ
	15
	122
	นายสมหมาย  ก๋าคำ
	28
	3480500-21-8782
	สบปราบ
	3
	58
	นายมานพ     ทิวอรุณ
	29
	3521100-21-4518
	สบปราบ
	12
	94
	นายอนุสรณ์   จันทร์ทอง
	30
	7
	3. ผลการดำเนินงานด้านการจัดการศัตรูพืชของ
	3.1 แผนปฏิบัติงานโครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2557
	/
	3.2 ผลการดำเนินงานตามแผน
	3.1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงาน
	3.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวนทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย
	8
	ที่ปรึกษาศูนย์ฯ ประกอบด้วย
	แกนนำ หรือชุดปฎิบัติงาน ประจำศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
	มีหน้าที่ดังนี้
	1. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรผู้สนใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านวิชาการ
	4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง
	ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557  ( การถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ
	ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2557
	ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
	9
	5. สนับสนุนวัสดุการฝึกอบรม
	  - เอกสารสิ่งพิมพ์
	6. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
	   - วัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติ
	7. กิจกรรมแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
	8. การประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช
	9. การติดตามประเมินผลโครงการ
	10. แผนการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2557
	/
	10
	11. แผนงาน / โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ ปี 255๘
	รายละเอียด / วิธีการดำเนินงาน
	ผู้ดำเนินการ  / รับผิดชอบ
	งบประมาณ
	จำนวน
	โครงการ / กิจกรรม
	ที่
	(บาท)
	- จัดสร้างอาคารที่ทำการ และสถานที่ผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติ 1 หลัง
	อบต.สบปราบ,
	300,000
	1 แห่ง
	โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสบปราบ
	1
	สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ และศูนย์ ศจช. ตำบลสบปราบ
	- ใช้พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.สบปราบ
	      -   อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ 
	- กรมส่งเสริม 
	25,000
	5 ครั้ง
	โครงการอบรมถ่ายทอดให้ความรู้การจัดการศัตรูพืช / การผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติให้แก่เครือข่าย ศจช. ตำบลสบปราบ
	2
	- อปธ.
	      -   ผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติ
	- ศูนย์ ศจช.
	30,000
	4,000 ถุง
	โครงการผลิตและขยายศัตรูธรรมชาติ (ไตรโคเดอร์มา/บิวเวอเรีย)
	3
	- อปธ. 
	- สำนักงานเกษตร อำเภอสบปราบ
	- จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืชเผยแพร่หอกระจายข่าวสถานีวิทยุชุมชน
	- ศูนย์ ศจช.
	-
	12 ครั้ง
	ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช
	4
	- อบต. สบปราบ
	- สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ
	- จัดทำแปลงติดตามสถานการณ์การระบาด , พืชผัก , ข้าวทุกหมู่บ้านของ ตำบลสบปราบ
	- ศูนย์ ศจช.
	-
	ทุกหมู่บ้าน
	โครงการขยายแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
	5
	- จัดทำแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูมันสำปะหลัง
	- ศูนย์ ศจช.
	-
	3 ตำบล
	จัดทำแปลงพยากรณ์ การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง และทำการเพาะเลี้ยงแมลงด้วงปีกใส
	6
	- อบต.สบปราบ
	- สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ
	11
	1๒. การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
	ระเบียบและข้อบังคับกลุ่ม
	   ที่ตั้งกลุ่ม  พื้นที่ในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ  หมู่ที่  4  ตำบลสบปราบ
	                อำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง
	ระเบียบกลุ่ม
	หมวดที่ 1  
	ทั่วไป
	วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
	1. เป็นแหล่งผลิตสารชีวภัณฑ์ไปสู่ชาวนาในชุมชนและตำบลใกล้เคียง
	2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมีชาวนาชั้นนำเป็นอาสาสมัคร
	3. เป็นที่รวบรวมผลผลิตในชุมชนและบริการจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อการจำหน่าย
	4. เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น รายงานสถานการณ์การผลิต ข้อมูล 
	หมวดที่ 2
	การบริหารงานกลุ่ม
	คณะกรรมการ
	1. คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม  ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์
	2. ให้คณะกรรมการกลุ่ม  ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี  และสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ปีละ 1 ครั้ง ตามวาระที่เหมาะสม
	3. คณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในชุมชน
	4. การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มร่วมกับสมาชิก
	5. บริหารควบคุมการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มตามบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่าย
	6. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชนในการจัดหาทุนสมทบในการดำเนินกิจกรรม
	12
	สมาชิก
	1. สมาชิกของกลุ่มจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลสบปราบ หรือหมู่บ้านใกล้เคียง
	2. สมาชิกต้องสมัครเข้าด้วยความเต็มใจและต้องเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
	3. การพ้นจากสมาชิก 
	3.1 ขาดการประชุมติดต่อกัน  3  ครั้ง
	3.2 ถูกขับให้ออกจากมติที่ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
	3.3 ลาออก
	3.4 เสียชีวิต
	1. เงินที่ได้จากการระดมทุนเงินหุ้นของสมาชิก
	2. เงินที่ได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชนที่สมทบให้
	3. เงินที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิต
	4. เป็นเงินทุนหมุนเวียน
	5. เป็นค่าแรงในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก
	6. เป็นเงินสวัสดิการของกลุ่มและสมาชิก
	1. สมทบเข้ากลุ่ม เพื่อการออม ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
	2. สาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เพื่อพัฒนาอาชีพและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ
	3. ศึกษาดูงาน  ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
	4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
	5. ปันผลสมาชิก ร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ
	6. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
	7. ค่าตอบแทนผู้ทำบัญชี ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 
	หมายเหตุ  อยู่ช่วงระหว่างการระดมหุ้นกิจกรรมอย่างอื่นเกี่ยวกับกองทุนยังไม่มี
	/
	             /
	กิจกรรม
	การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
	กิจกรรมลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 
	อบรมสมาชิกศูนย์ ศจช. และเครือข่ายกลุ่มปลูกผัก
	/
	         /
	       /
	/
	/
	บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
	จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่าย และการจัดการความรู้พืชผักปลอดภัย
	/
	/
	                          /
	ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
	นำเกษตรกรสมาชิกศูนย์ ศจช.ต.สบปราบ ศึกษาดูงานสวนยงยุทธ ที่อำเภอเกาะคา
	/
	/
	/
	บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
	ประชุมเสนอแผนงาน/โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลสบปราบ
	/

