
ที่อยู่ของหมอดินอาสา พิกัด

(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) (Zone X,Y) จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

จํานวนผู้เข้า

เยี่ยมชม*  

(ราย)

ชัยภูมิ นายก้อน  ย้อยฉิมพลี 228 ม.11 บ.โนนทอง  ต.บ้านกอก    อ.จัตุรัส X 802871 Y1731193 ๑.  การไถกลบตอซัง 100

๒.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก  พด.1

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ําพด.2

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7

นายนิคม  คงพันธ์ 135  ม.6  ต.ซับหมี  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต X761209 Y1707539 ๑.  การไถกลบตอซัง 100

๒.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก  พด.1

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ํา พด.2

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7

นายอุทัย  ลาภเกิด 47  ม.7  บ.ท่าแตง ต.กุดน้ําใส   อ.จัตุรัส X793807 Y1730904 ๑.  การไถกลบตอซัง 100

กิจกรรมที่ดําเนินการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต.....3...........

สถานี

พัฒนาที่ดิน
ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

แบบฟอร์มตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร

กิจกรรมหลัก  :  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมย่อย  :  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)



ที่อยู่ของหมอดินอาสา พิกัด

(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) (Zone X,Y) จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

จํานวนผู้เข้า

เยี่ยมชม*  

(ราย)

กิจกรรมที่ดําเนินการ

สถานี

พัฒนาที่ดิน
ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

๒.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก  พด.1

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ําพด.2

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7

นายบุญเรือง  ชัยมีแรง 95  ม.4  บ.ห้วยเจริญผล  ต.ตะโกทอง  อ.ซับใหญ่ X785488 Y1723530 ๑.  การไถกลบตอซัง 100

๒.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก  พด.1

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ําพด.2

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7

นายเบ้า  ชัยบุรัมย์ 119  ม.7  บ.ดอนเปล้า  ต.รังงาม  อ.เนินสง่า X 817036 Y1709044 ๑.  การไถกลบตอซัง 100

๒.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก  พด.1

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ํา พด.2

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7

นายสุทัศน์  น่าบัณฑิต 85  ม.12  บ.หนองบัวแดง  อ.หนองฉิม  อ.เนินสง่า X 819720 Y1722231 ๑.  การไถกลบตอซัง 100

๒.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก  พด.1

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ําพด.2



ที่อยู่ของหมอดินอาสา พิกัด

(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) (Zone X,Y) จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

จํานวนผู้เข้า

เยี่ยมชม*  

(ราย)

กิจกรรมที่ดําเนินการ

สถานี

พัฒนาที่ดิน
ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7

นายดํารงค์  ทรงชุ่ม 218  ม.5 บ.วังตาเทพ  ต.บ้านไร่  อ.เทพสถิต X766577 Y1726473 ๑.  การไถกลบตอซัง 100

๒.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก  พด.1

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ําพด.2

 - กิจกรรมสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พด.7

นายหลวง   ถูระพี 175  ม.12  บ.นายายชี  ต.นางแดด  อ.หนองบัวแดง X765569 Y1796902 1.  การไถกลบตอซัง 100

2.  การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3.  การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

นายเส็ง  หาญนาม 77/1 ม.1   ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว X796081 Y1742081 1.  การไถกลบตอซัง 100

2.  การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3.  การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

นายชูชีพ  กลั่นสุวรรณ 177  ม.13  บ.แผ่นดินทอง  ต.ลุ่มลําชี  อ.บ้านเขว้า X813434 Y1735534 1.  การไถกลบตอซัง 100

2.  การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3.  การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

นายแจว  เย็นสันเทียะ 189 ม.8 บ.ห้วยหินฝน  ต.วังทง  อ.ภักดีชุมพล X753226 Y1746551 1.  การไถกลบตอซัง 100

2.  การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3.  การผลิตน้ําหมักสมุนไพร



ที่อยู่ของหมอดินอาสา พิกัด

(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) (Zone X,Y) จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

จํานวนผู้เข้า

เยี่ยมชม*  

(ราย)

กิจกรรมที่ดําเนินการ

สถานี

พัฒนาที่ดิน
ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

นายสุนทร  อํานาจ 302  ม.17  บ.โป่งนคร  ต.วังตะเฆ่  อ.หนองบัวระเหว X783817 Y1750202 1.  การไถกลบตอซัง 100

2.  การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3.  การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

นายสัมฤทธิ์  ลาปละ 44  ม.3  บ.เจาทอง  ต.เจาทอง  อ.ภักดีชุมพล X758028 Y175744 1.  การไถกลบตอซัง 100

2.  การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3.  การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

นายสกล  อามาตรี 17  ม.11  บ.โคกน้อย  ต.ตลาดแร้ง  อ.บ้านเขว้า X717412Y 1746935 1.  การไถกลบตอซัง 100

2.  การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3.  การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

นายหนูจันทร์  ไฮงาม แดง X803764 Y1776529 1.  การไถกลบตอซัง 100

2.  การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3.  การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

นายสัน  กระพันธ์เขียว 47  ม.7 บ.ดอนหัน  ต.สามสวน  อ.บ้านแท่น X803934 Y1781935 1.การไถกลบตอซังพร้อมหว่านปุ๋ยพืชสด 100

2.การผลิตปุ๋ยหมัก พด.2 

3.การผลิตน้ําหมักสมุนไพร พด.7

นายธานี  แก้วแสนชัย 147  ม.8  บ.หนองบัวคํา  อ.ธาตุทอง  อ.ภูเขียว X199986 Y1795658 1.การไถกลบตอซังพร้อมหว่านปุ๋ยพืชสด 100

2.การผลิตปุ๋ยหมัก พด.2 

3.การผลิตน้ําหมักสมุนไพร พด.7



ที่อยู่ของหมอดินอาสา พิกัด

(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) (Zone X,Y) จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

จํานวนผู้เข้า

เยี่ยมชม*  

(ราย)

กิจกรรมที่ดําเนินการ

สถานี

พัฒนาที่ดิน
ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

นางมณฑา  ลีลาศ 35  ม.6  บ.ร่องแสนคํา  ต.บ้านเป้า  อ.เกษตรสมบูรณ์ X820208  Y1815697 1.การไถกลบตอซังพร้อมหว่านปุ๋ยพืชสด 100

2.การผลิตปุ๋ยหมัก พด.2 

3.การผลิตน้ําหมักสมุนไพร พด.7

นายบุญทา  บัวภา 35  ม.6 บ. หนองกุงคํา  ต.กวางโจน  อ.ภูเขียว X822797 Y1828587 1.การไถกลบตอซังพร้อมหว่านปุ๋ยพืชสด 100

2.การผลิตปุ๋ยหมัก พด.2 

3.การผลิตน้ําหมักสมุนไพร พด.7

นายฉวี  ขันลุน 108  ม.5  บ.โนนสง่า  ต.โนนคูณ  อ.คอนสาร X822797 Y1828587 1.การไถกลบตอซังพร้อมหว่านปุ๋ยพืชสด 100

2.การผลิตปุ๋ยหมัก พด.2 

3.การผลิตน้ําหมักสมุนไพร พด.7

นายบุญมี  ชํานาญ 39/1  ม.5  บ.ดอนดู่  ต.บ้านเต่า  อ.บ้านแท่น X219540 Y1809241 1.การไถกลบตอซังพร้อมหว่านปุ๋ยพืชสด 100

2.การผลิตปุ๋ยหมัก พด.2 

3.การผลิตน้ําหมักสมุนไพร พด.7

นายทองใบ  ปราบภัย 9  ม.12  บ.ใหม่ผาเอียง  ต.ห้วยต้อน  อ.เมืองชัยภูมิ X809782  Y1765993 1.การไถกลบตอซัง 100

2. การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3. การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

4.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นายวิลาศ  วิไลวรรณ์ 24  ม.8  บ.หนองแดง  ต.ช่องสามหมอ  อ.คอนสวรรค์ X210601 Y1774388 1.การไถกลบตอซัง 100

2. การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก



ที่อยู่ของหมอดินอาสา พิกัด

(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) (Zone X,Y) จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

จํานวนผู้เข้า

เยี่ยมชม*  

(ราย)

กิจกรรมที่ดําเนินการ

สถานี

พัฒนาที่ดิน
ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

3. การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

4.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นายอินเขียน  ศรีจําปา 141/3 ม.9 บงยางบง  ต.ห้วยบง  อ.เมืองชัยภูมิ X196268 Y1753937 1.การไถกลบตอซัง 100

2. การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3. การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

4.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นายประสาท  กุลพิมล 85  ม.6  บ.นาโจด  ต.ศรีสําราญ  อ.คอนสวรรค์ X216808 Y1760696 1.การไถกลบตอซัง 100

2. การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3. การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

4.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นายมงคล  มณีธรรม 58   ม.16 บ.ชีลอง  ต.ชีลอง  อ.เมืองชัยภูมิ X821209 Y1745207 1.การไถกลบตอซัง 100

2. การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3. การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

4.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

นายวิลาศ  โกจารย์ศรี 153  ม.14 บ.กองศรี  ต.หนองสังข์  อ.แก้งคร้อ X211633  Y1786945 1.การไถกลบตอซัง 100

2. การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3. การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

4.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง



ที่อยู่ของหมอดินอาสา พิกัด

(เลขที่บ้าน/ถนน/หมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด) (Zone X,Y) จุดเรียนรู้ (ระบุด้าน)

จํานวนผู้เข้า

เยี่ยมชม*  

(ราย)

กิจกรรมที่ดําเนินการ

สถานี

พัฒนาที่ดิน
ชื่อ -สกุล หมอดินอาสา

นายสวัสดิ์  รองจํานงค์ 634 ม.1 บ.หนองไผ่  ต.หนองไผ่  อ.แก้งคร้อ X208583 Y1784191 1.การไถกลบตอซัง 100

2. การผลิตปุ๋ยน้ําหมัก

3. การผลิตน้ําหมักสมุนไพร

4.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

28 2,800             

หมายเหตุ  :   * จํานวนเกษตรกรและผู้สนใจที่เข้าเยี่ยมชมและรับบริการความรู้/ปัจจัยการผลิตจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ   100 คน / ศูนย์

รวม


