
ตารางการประเมินผลการท าหน้าที่วิทยากรตัวคูณ 
 (แผนงานระยะสั้น ๑ ส.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๓) 

 
    ภาคกลาง  :  เกณฑ์ผ่านการประเมิน จ านวน ๑๗ ครั้ง ท าไปแล้ว ๔๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗๐.๕๙ 

ล า
ดับ 

วัน/เดือน/ปี เวลา(ที่ท าหน้าท่ีบรรยาย) ผู้ท าหน้าที่วิทยากร สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จ า 
นวน
ผู้ฟัง 

เอก 
สาร
แจก 

ผล ปัญหา
ข้อขัด 
ข้อง 

หมายเหตุ 

ต้ังแต่ ถึง เวลา
(นาที) 

ชื่อ/นามสกุล เหยี่ยว
จังหวัด 

ครั้ง
ที่ 

1 ๑ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๕.๐๐ - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์ (คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง 

สุพรรณบุรี ๑ หอประชุมหมู่บ้าน ม.๓ 
ต.ปากน้ า อ.เดิมบางนาง

บวช จ.สุพรรณบุรี 

กลุ่มแรงงานนอกระบบ ๗๐ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

2 ๖ ส.ค.๖๓ ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ ๓๐ นายสุพจน์  อ่ านาคิล ชัยนาท ๑ ศูนย์ประสานงานควบคุม
ประพฤติ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ชัยนาท 

ผู้ถูกควบคุมประพฤติ ๗๐ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี มีการแจ้ง
ข่าวสาร 

3 ๖ ส.ค.๖๓ - - - นางสายพิณ ปุจฉาการ สมุทรสาคร ๑ วัดดอนไก่ดี อ.กระทุ่ม
แบน จ.สมุทรสาคร  

ผู้ถูกควบคุมประพฤติและ
เจ้าหน้าที ่

๔๕ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔ ๖ ส.ค.๖๓ - - - นางสายพิณ ปุจฉาการ สมุทรสาคร ๒ ห้อง๒๐๑ ศาลากลาง 
จ.สมุทรสาคร  

แกนน า อสร. ๔๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๕ ก.ค.- ส.ค.๖๓ 
(ไม่ระบุวัน) 

- - - นางสายพิณ ปุจฉาการ สมุทรสาคร ๓ พื้นที่ ต.ดอนไก่ดี  
อ.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร  

เกษตรกรท านาท าสวน/
กลุ่มเย็บผ้า/ค้าขาย/

มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ฯลฯ 

๔๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๖ ๗ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์  

สุพรรณบุรี ๒ วัดบางขวาก ต.ย่านยาว 
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

พระภิกษุสงฆ์ ๕๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๗ ๘ ส.ค.๖๓ 
 

- - - นางสายพิณ ปุจฉาการ สมุทรสาคร ๔ ร้านอาหารนิวรสทิพย ์ 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  

กลุ่มชมรม STRONG ใน  
จ.สมุทรสาคร 

๘๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๘ ๘ ส.ค.๖๓ ๑๑.๐๐ ๑๑.๓๐ ๓๐ นายวิเชยีร  
เอกศิริวรานนท์ 

กาญจนบุรี ๑ ที่ประชุม ม.๓ ต.จรเข้
เผือก อ.ด่านมะขามเต้ีย 

จ.กาญจนบุรี  

ราษฎร ม.๓ ต.จรเขเ้ผือก 
อ.ด่านมะขามเต้ีย  

๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๙ ๑๒ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์  

สุพรรณบุรี ๓ บ.หนองกระหนาก ต.
บ้านโข้ง อ.อู่ทอง  

จ.สุพรรณบุรี 

แรงงานนอกระบบ ๒๐ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

1๐ ๑๔ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์  

สุพรรณบุรี ๔ วัดสาลี ต.สาลี อ.บาง
ปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

พระภิกษุสงฆ์ ๕๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๑๑ ๑๕ ส.ค.๖๓ - - - นางสายพิณ ปุจฉาการ สมุทรสาคร ๕ รพสต.บ้านสหกรณ์  
ต.โคกขาม อ.เมือง 

 จ.สมุทรสาคร  

คณะท างานจาก ๓ อ าเภอ
และภาคีเครือข่ายใน  

จ.สมุทรสาคร 

๓๕ มี สนใจดี ไม่มี - 



1๒ ๑๙ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๕ ห้องประชุม อบต.นิคม
กระเสียว อ.ด่านช้าง 

จ.สุพรรณบุรี 

พระภิกษุสงฆ์และ
ประชาชน 

๕๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๑๓ ๑๙ ส.ค.๖๓ ๑๐.๐๐ ๑๐.๓๐ ๓๐ นายวิเชยีร  
เอกศิริวรานนท์ 

กาญจนบุรี ๒ ที่ประชุม ม.๘ ต.กลอนโด 
อ.ด่านมะขามเต้ีย  

จ.กาญจนบุรี  

ผู้ฝึก/พัฒนาอาชีพ ต.กลอน
โด อ.ด่านมะขามเต้ีย  

จ.กาญจนบุรี 

๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๔ ๒๐ ส.ค.๖๓ - - - นางสายพิณ ปุจฉาการ สมุทรสาคร ๖ สนง.ประกันสังคม  
อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  

และภาคีเครือข่ายใน  
จ.สมุทรสาคร 

๖๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๕ ๒๒ ส.ค.๖๓ ๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐ ๖๐ นายสมศักด์ิ  ชูสขุ นครปฐม ๑ ที่ท าการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต.บัวปาก

ท่า อ.บางเลน จ.
นครปฐม  

แรงงานนอกระบบ ต.บัว
ปากท่า อ.บางเลน จ.

นครปฐม 

๖๐ มี สนใจดี มี ไมรู้
จะแจ้ง
ใครกลัว
อันตราย 

1๖ ๒๒ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๖ วัดสระบัวทอง ต.บ้าน
โข้ง อ.อู่ทอง จ.

สุพรรณบุรี 

ประชาชน ต.บ้านโข้ง อ.อู่
ทอง และ ต.ไร่รถ อ.ดอน

เจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 

๒๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๑๗ ๒๓ ส.ค.๖๓ ๑๐.๓๐ ๑๑.๐๐ ๓๐ นายสมศักด์ิ  ชูสขุ นครปฐม ๒ วัดละมุด อ.ดอนตูม 
 จ.นครปฐม  

แรงงานนอกระบบ  
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

๖๗ มี สนใจดี มี ไมรู้
จะแจ้ง
ใครกลัว
อันตราย 

๑๘ - ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๐๙.๒๐ ๒๐ นางมุขดา จันดาฤทธา ลพบุรี ๑ ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดลพบุรี 

แกนน าเครือข่าย
ประกันสังคน 

๑๐๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๑๙ ๒๔ ส.ค.๖๓ - - - นางสายพิณ ปุจฉาการ สมุทรสาคร ๗ เทศบาล ต.นาดี  
อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  

ประชาชนทั่วไปใน  
จ.สมุทรสาคร 

๓๐ มี สนใจดี มี เสนอให้
ภาครัฐ
ด าเนนิ 

การจริงจัง 
๒๐ ๒๔ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  

กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๗ วัดสัปรสเทศ  ต.วังยาง 
อ.ศรีประจันต์ 
 จ.สุพรรณบุรี 

พระภิกษุสงฆ์ ๕๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๒๑ ๒๕ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๘ วัดเขาดิน  ต.เขาดิน อ.
เดิมบางนางบวช 
 จ.สุพรรณบุรี 

พระภิกษุสงฆ์ ๕๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๒๒ ๒๖ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๙ ห้องประชุม อบต.หนอง
บ่อ  อ.สองพี่น้อง 

 จ.สุพรรณบุรี 

แรงงานนอกระบบ ๕๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๒๓ ๒๗ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๐ วัดหนองทราย  ต.หนอง
ราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ 

 จ.สุพรรณบุรี 

พระภิกษุสงฆ์ ๗๒ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๒๔ ๒๘ ส.ค.๖๓ ๐๙.๐๐ ๑๔.๐๐ - นายสุพจน์  อ่ านาคิล ชัยนาท ๒ ศูนย์ประสานงานควบคุม เครือข่ายสมาชิกดวงตา ๑๕๐ ไม่ สนใจดี มี มีการแจ้ง



ประพฤติ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ชัยนาท 

แรงงาน ชัยนาท และ อสม.
๙ ต าบลใน อ.เมือง จ.

ชัยนาท 
 

ระบุ ข่าวสาร 

๒๕ ๒๘ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๑ วัดบรรหารแจ่มใส  ต.
ด่านช้าง อ.ด่านช้าง 

 จ.สุพรรณบุรี 

พระภิกษุสงฆ์ ๗๐ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๒๖ ๒๙ ส.ค.๖๓ ๑๓.๐๐ ๑๓.๓๐ ๓๐ นายสมศักด์ิ  ชูสขุ นครปฐม ๓ สนง.ประกันสังคม 
จ.นครปฐม  

แรงงานนอกระบบ ต.ทุ่ง
ขวาง อ.ก าแพงแสน 

 จ.นครปฐม 

๕๕ มี สนใจดี มี ไมรู้
จะแจ้ง
ใครกลัว
อันตราย 

๒๗ ๓๐ ส.ค.๖๓ ๑๑.๓๐ ๑๒.๐๐ ๓๐ นายสมศักด์ิ  ชูสขุ นครปฐม ๔ ศฯลาเอนกประสงค์บ้าน
ทุ่งโปรง อ.ก าแพงแสน 

จ.นครปฐม  

แรงงานนอกระบบ   
อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

๗๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๒๘ ๓๐ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๒ วัดดอนเจดีย์  
  อ.ดอนเจดีย์  
จ.สุพรรณบุรี 

พระภิกษุสงฆ์ ๖๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๒๙ ๓๑ ส.ค.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๓ ที่ท าการ ผญ.บ.หมู่๘   
ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ 

 จ.สุพรรณบุรี 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ๖๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๓๐ - ๑๑.๓๐ ๑๑.๔๐ ๑๐ นางมุขดา จันดาฤทธา ลพบุรี ๒ ห้องประชุม กอ.รมน. 
จ.ลพบุรี 

กลุ่มบริษัทเอกชนและ 
แกนน า อสร. จ.ลพบุรี 

๒๔ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๑ ๓ ก.ย.๖๓ ๑๐.๐๐ ๑๐.๓๐ ๓๐ นางมุขดา จันดาฤทธา ลพบุรี ๓ ที่ประชุม ต.หินปัก อ.
บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ต.หิน
ปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

๑๒๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๒ ๔ ก.ย.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๔ วัดไผ่โรงวัว ต.บางตาเถร 
อ.สองพี่น้อง 
 จ.สุพรรณบุรี 

พระภิกษุสงฆ์ ๖๙ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๓๓ ๗ ก.ย.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๕ ทก. ผญ.บ.หมู่๗ ต.หนอง
ขาม อ.หนองหญ้าไซ   

จ.สุพรรณบุรี 

ประชาชนทั่วไป ๗๐ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๓๔ ๑๐ ก.ย.๖๓ ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ ๓๐ นายวิเชยีร  
เอกศิริวรานนท์ 

กาญจนบุรี ๓ โรงเรียนวัดหนองบัว 
 ต.กลอนโด อ.ด่าน

มะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี  

คณะครูและนักเรียน ๑๑๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๕ ๑๑ ก.ย.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๖ วัดอินทร์เกษม ต.ตลิ่งชัน 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

ประชาชนทั่วไป ๕๕ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๓๖ ๑๒ ก.ย.๖๓ ๑๑.๓๐ ๑๒.๐๐ ๓๐ นายวิเชยีร  
เอกศิริวรานนท์ 

กาญจนบุรี ๔ ที่ประชุม แรงงาน  
จ.กาญจนบุรี  

แกนน าและเครือข่าย 
อสร.จ.กาญจนบุรี 

๑๑๐ มี สนใจดี ไม่มี - 



๓๗ ๑๒ ก.ย.๖๓ ๑๐.๐๐ ๑๐.๓๐ ๓๐ นายสมศักด์ิ  ชูสขุ นครปฐม ๕ ห้องประชุม กศน. ต.
หนองงูเหลือม  อ.เมือง 

จ.นครปฐม  

กลุ่ม อสม.จ.นครปฐม ๖๐ มี สนใจดี ไมมี - 

๓๘ ๑๓ ก.ย.๖๓ ๐๙.๓๐ ๑๐.๐๐ ๑๐ นายสมศักด์ิ  ชูสขุ นครปฐม ๖ ห้องประชุมเทศบาลเมือง
กระทุ่มล้ม อ.สามพราน 

จ.นครปฐม  

แรงงานนอกระบบ  
จ.นครปฐม 

๔๕ มี สนใจดี ไม่มี - 

๓๙ ๑๔ ก.ย.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๗ หมู่ ๗ ต.วังน้ าเย็น   
อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบุรี 

ประชาชนทั่วไป ๖๐ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๔๐ ๑๕ ก.ย.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๘ ทก. ผญ.บ.หมู่๒ ต.บ้าน
โข้ง  อ.อู่ทอง   
จ.สุพรรณบุรี 

ประชาชนทั่วไป ๓๐ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๔๑ ๑๗ ก.ย.๖๓ - - - นายสิงห์ชยั  เรืองขจร อยุธยา ๑ ห้องประชุมศาลากลาง 
จ.อยุธยา  

กลุ่ม อสร.๑๖ ต าบล ๒๐๙ มี สนใจดี ไม่มี - 

๔๒ ๑๘ ก.ย.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๑๙ เทศบาล ต.บางปลาม้า 
อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบุรี 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ลูกจ้างและ

พนักงาน 

๔๐ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๔๓ ๑๘ ก.ย.๖๓ - - - นายภัทรพงษ์  
กิตติวิริยะพันธุ์(คู่กับ) 
น.ส.ดวงดาว พิกุลทอง  

สุพรรณบุรี ๒๐ ผ้ึงหวานรีสอร์ทแอนสปา 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

กลุ่ม อสร. จ.สุพรรณบุรี ๙๐ ไม่
ระบุ 

สนใจดี ไม่มี - 

๔๔ ๒๐ ก.ย.๖๓ - - - นางสายพิณ ปุจฉาการ สมุทรสาคร ๘ เทศบาล ต.หลักห้า  
อ.บ้านแผ้วจ.สมุทรสาคร  

คณะครูศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็ก ๒๗ มี สนใจดี มี เสนอให้
ภาครัฐ
ด าเนนิ 

การจริงจัง 
๔๕ ๒๑ ก.ย.๖๓ - - - นางสายพิณ ปุจฉาการ สมุทรสาคร ๙ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ต.บ้านเกาะ อ.เมือง  จ.
สมุทรสาคร  

แกนน า อสร.และเครือข่าย 
จ.สมุทรสาคร 

๓๐ มี สนใจดี มี เสนอให้
ภาครัฐ
ด าเนนิ 

การจริงจัง 
๔๖ ๒๗ ก.ย.๖๓ ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ ๓๐ นายธนพัต  ธนัตเจริญ สมุทร 

ปราการ 
๑ สนง.นิติบุคคลบ้านเอื้อ

อาทร อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 

กลุม่ผู้ประกันตน ม.๔๐ ๔๐ มี สนใจดี ไม่มี - 

 
ตรวจถูกต้อง 

                             พ.อ.สมชาย  ดวงสวัสดิ์ 
                                (สมชาย  ดวงสวัสดิ์) 

                                  ที่ปรึกษาฯ 


