
กําหนดการตรวจประเมิน/ใหความรู 
โครงการบานวัดราชการสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรมเสริมเพ่ิมพูนทรัพย ประจําป 2564 รอบท่ี 1 

 

คณะกรรมการ ชุดท่ี 1 
ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 1  

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 52 ครัวเรือน 

1. นางสาวนวรัตน  ยนมรรคา         นักจัดการงานท่ัวไป 
2. นายภาณุวิชญ   ฉ่าํชื่น               เจาพนักงานธุรการ 
3. นางสาวบุญสง  อ่ิมออน             ครู ศศ.1 
4. นางสาววราภรณ  ทรัพยประเสริฐ จางเหมาบริการ 
5. นายจรัญ  เมืองเจริญ                 ตัวแทนชุมชนหมูท่ี 1 
6. นางวนิดา  สนิทมาก                 อสม.หมูท่ี 1  

ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 2 
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 30 ครัวเรือน 

1. นางสาวนวรัตน  ยนมรรคา  นักจัดการงานท่ัวไป 
2. นางสาวศิริวรรณ  ภูขาว      เจาพนักงานการเงินฯ 
3. นางอุไร  ศิริประทุม           ลูกจางประจํา 
4. นางจิรารัตน  ชะเอม          พนักงานจางตามภารกิจ 
5. นางเพลินตา  อินสิน          ตัวแทนชุมชนหมูท่ี 2 
6. นางเพลินตา  สขุรอด         อสม.หมูท่ี 2 

ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 3 
วันที่ 1-2 มีนาคม 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 44 ครัวเรือน 

1. นางสาวนวรัตน  ยนมรรคา     นักจัดการงานท่ัวไป 
2. นางสาวปญชลี  เงินกลม        จางเหมาบริการ 
3. นางสาวศิริพร  ดบีุญ            จางเหมาบริการ 
4. นางสาวเบญจวรรณ  พันแสน  จางเหมาบริการ 
5. ร.ต.ต.พิเชฐ  กล้ิงฝอย           ตัวแทนชุมชนหมูท่ี 3 
6. นางสาวกนิษฐา  บริบูรณ       อสม.หมูท่ี 3 

ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 4 
วันที่ 22-25 กุมภาพันธ 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 63 ครัวเรือน 

1. นางสาวนวรัตน  ยนมรรคา  นักจัดการงานท่ัวไป 
2. นางสาวธนิษฐา งามศรีทอง  พนักงานจางตามภารกิจ 
3. นางมัทณา  เดือนแจง        จางเหมาบริการ 
4. นางสาวเนตรนุช  ออมทรัพย  จางเหมาบริการ 
5. นางเรียม  สุขโรจน              ตัวแทนชุมชนหมูท่ี 4 
6. นางสุชาดา  ธรรมเจริญ        อสม.หมูท่ี 4 

ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 5 
วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 25 ครัวเรือน 

1. นางสาวนวรัตน  ยนมรรคา   นักจัดการงานท่ัวไป 
2. นางเกศราภรณ  พันธุชื่น      พนักงานจางตามภารกิจ 
3. นางสาวนารีรัตน  สายคงด ี   จางเหมาบริการ 
4. นางสาวนงลักษณ  ผลเพ่ิม    จางเหมาบริการ 
5. นางจําเนียร  ปานด ี           ตัวแทนชุมชนหมูท่ี 5 
6. นางสะอาด  แกวพรมจันทร   อสม.หมูท่ี 5 
 

คณะกรรมการ ชุดท่ี 2 
ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 6 

วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 38 ครัวเรือน 

1. นางสาวสุภาวนา  ขุนลาด       นักวิชาการศึกษา 
2. นางสาวชวนชม  คาํนวนมิตร   นักวิเคราะหฯ 
3. นายเอกครินทร  พ่ึงเจริญ       พนักงานจางตามภารกิจ 
4. นางสาวสุธาทิพย  พิมพา        พนักงานจางตามภารกิจ 
5. นางสําเนา  แกวเกา              ตัวแทนชุมชนหมูท่ี 6 
6. นางธัญวลัย  กัณหา              อสม.หมูท่ี 6 

ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 7 
วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 91 ครัวเรือน 

1. นางสาวสุภาวนา  ขุนลาด       นักวิชาการศึกษา 
2. นางสาวกุลสตรี  สงิหบูรณ      จางเหมาบริการ 
3. นางสาวประกายมาส  บุญเกิด  จางเหมาบริการ 
4. นางสาวอมลรุจี  นอมธรรม     จางเหมาบริการ 
5. นางนิด  คํานวณชอบ            ตัวแทนชุมชนหมูท่ี 7 
6. นางจันทรจิรา  บญุพ่ึง           อสม.หมูท่ี 7 

ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 8 
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 38 ครัวเรือน 

1. นางสาวสุภาวนา  ขุนลาด       นักวิชาการศึกษา 
2. นางสาววรนุช  แจงวงษ         นักวิชาการเงินและบัญช ี
3. นางอัญชลี  อินทวงษ            พนักงานจางตามภารกิจ 
4. นางสาวสมหมาย  เมืองเจริญ   พนักงานจางตามภารกิจ 
5. นางเสาวลักษณ  สังฤทธ์ิ         พนักงานจางตามภารกิจ 
6. นางชมด  คุมเมือง                อสม.หมูท่ี 8 

ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 9 
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 52 ครัวเรือน 

1. นางสาวสุภาวนา  ขุนลาด       นักวิชาการศึกษา 
2. นางสาวจันทรา  คําเท่ียง        จางเหมาบริการ 
3. นางสาวศิริลักษณ  บุญพ่ึง       จางเหมาบริการ 
4. นางสาวณัฐวดี  ขําปู              จางเหมาบริการ 
5. นางลมัย  ใยทอง                  ตัวแทนชุมชนหมูท่ี 9 
6. นางสําอางค  สดสวาท            อสม.หมูท่ี 9 

ตรวจประเมิน/ใหความรู หมูท่ี 10 
วันที่ 22-25 กุมภาพันธ 2564 ผูเขารวมโครงการฯ 75 ครัวเรือน 

1. นางสาวสุภาวนา  ขุนลาด      นักจัดการงานท่ัวไป 
2. นางสาวเกสสดุา  เผื่อนพิทักษ  จางเหมาบริการ 
3. นางสาวทิพวรรณ  ภูขาว        จางเหมาบริการ 
4. นางอรนุช  สงวนวงษ            พนักงานจางตามภารกิจ
5. นางขันทอง  ปานถม             ตัวแทนชุมชนหมูท่ี 10 
6. นางสมพิศ  ใจด ี                 อสม.หมูท่ี 10 
 

  
 


