แบบฟอร์มตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมย่อย : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต........3........
ที่อยู่ของหมอดินอาสา
สถานีพัฒนา
ที่ดิน
ชัยภูมิ

ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

กิจกรรมที่ดําเนินการ

พิกัด

จํานวนผู้เข้า
(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)

(Zone X,Y)

จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)
1.ไถกลบตอซัง
2.ผลิตปุ๋ยน้ําหมัก
3.ผลิตน้ําหมักสมุนไพร
4.ผลิตปุ๋ยหมัก
5.ปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
1.ไถกลบตอซัง
2.ผลิตปุ๋ยน้ําหมัก
3.ผลิตน้ําหมักสมุนไพร
4.ผลิตปุ๋ยหมัก

นายเจียม จาระนัย

77ม.15 บ.หนองอุดม ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า

47 P X 810277
Y 1740789

นายลิขิต สีไพ

1 ม.12 บ.หนองหอยปังพัฒนา ต.ถ้ําวัวแดง
อ.หนองบัวแดง

47 P X770393
Y 1771839

เยี่ยมชม*
(ราย)
100

100

5.ปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
นายสมมาตร สูญศรี

147 ม. 2 บ.ละหานค่าย ต.โคกสะอาด

47 P X770393

1.ไถกลบตอซัง

100

ที่อยู่ของหมอดินอาสา
สถานีพัฒนา
ที่ดิน

ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

กิจกรรมที่ดําเนินการ

พิกัด

จํานวนผู้เข้า
(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)
อ.หนองบัวระเหว

(Zone X,Y)
Y 1771839

จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

เยี่ยมชม*
(ราย)

2.ผลิตปุ๋ยน้ําหมัก
3.ผลิตน้ําหมักสมุนไพร
4.ผลิตปุ๋ยหมัก

นายพยอม หมั่นจิตร

38 ม.7 ต.หนองคู อ.บ้านแท่น

X 862557
Y 1801916

5.ปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
1. การไถกลบตอซัง

100

2 การปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
3. การผลิตน้ําหมัก พด.2
4.การผลิตปุ๋ยหมัก
5. ถังน้ําหมักขนาดบรรจุ ( 30 กล.)

นายวัลลพ เพชรภักดี

1. การไถกลบตอซัง

38 ม.7 ต.กุดยม อ.ภูเขียว

100

2 การปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
3. การผลิตน้ําหมัก พด.2
4.การผลิตปุ๋ยหมัก
5. ถังน้ําหมักขนาดบรรจุ ( 30 กล.)
นางบุญเมือง ชาตัน

48 ม.8 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์

X 8605381

1. การไถกลบตอซัง

Y 1777769

2 การปรับปรุงบํารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
3. การผลิตน้ําหมัก พด.2

100

ที่อยู่ของหมอดินอาสา
สถานีพัฒนา
ที่ดิน

ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

พิกัด

กิจกรรมที่ดําเนินการ
จํานวนผู้เข้า

(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)

(Zone X,Y)

จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

เยี่ยมชม*
(ราย)

4. การผลิตปุ๋ยหมัก
5. ถังน้ําหมักขนาดบรรจุ ( 30 กล.)
นายหลวง ไชยดวงศรี

18 ม.11 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ

X 204868

1. จุดเรียนรู้การไถกลบตอซัง

Y 1786903

2. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

100

3. จุดเรียนรู้การผลิตน้ําหมักสมุนไพร
4. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก
5. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นายแสวง สุสมบูรณ์

32 ม.10 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์

X 206410

1. จุดเรียนรู้การไถกลบตอซัง

Y 1761369

2. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

100

3. จุดเรียนรู้การผลิตน้ําหมักสมุนไพร
4. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก
5. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นายชัยวัฒน์ จะชาลี

319 ม.2 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์

X 205428

1. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

Y 1779970

2. จุดเรียนรู้การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

100

3. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
4. ป้ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

นายสมภาร เสี่ยงบุญ

117 ม.6 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส

X 798522

๑. จุดเรียนรู้การไถกลบตอซัง

100

ที่อยู่ของหมอดินอาสา
สถานีพัฒนา
ที่ดิน

ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

พิกัด

กิจกรรมที่ดําเนินการ
จํานวนผู้เข้า

(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)

(Zone X,Y)
Y 1716657

จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

เยี่ยมชม*
(ราย)

- กิจกรรมไถกลบตอซังพร้อมหว่านพืชปุ๋ยสด
- กิจกรรมไถกลบปุ๋ยพืชสด
๒. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
- กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก พด.1
- กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ํา พด.2
- กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7

นายเส็ง นามตะ

113 ม.5 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต

X 761306
Y 1714730

๑. จุดเรียนรู้การไถกลบตอซัง
- กิจกรรมไถกลบตอซังพร้อมหว่านพืชปุ๋ยสด
- กิจกรรมไถกลบปุ๋ยพืชสด
๒. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
- กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก พด.1
- กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ํา พด.2

นายหวาน หาญณรงค์

203 ม.1 ต.หัวทะเล อ.บําเหน็จณรงค์

X 795965
Y 1711633

- กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7
๑. จุดเรียนรู้การไถกลบตอซัง
- กิจกรรมไถกลบตอซังพร้อมหว่านพืชปุ๋ยสด
- กิจกรรมไถกลบปุ๋ยพืชสด
๒. จุดเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

100

ที่อยู่ของหมอดินอาสา
สถานีพัฒนา
ที่ดิน

ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

กิจกรรมที่ดําเนินการ

พิกัด

จํานวนผู้เข้า
(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)

(Zone X,Y)

จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

เยี่ยมชม*
(ราย)

- กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก พด.1
- กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ํา พด.2
- กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7

รวม
หมายเหตุ : * จํานวนเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้าเยี่ยมชมและรับบริการความรู้/ปัจจัยการผลิตจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 100 คน / ศูนย์

12

1,200

