










บัญชีแนบทาย 
คําส่ังจังหวัดเชียงราย ท่ี 2833/2565 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 

โดยใหมีผลตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 

 

รายช่ือคณะกรรมการและองคประกอบ 
ในคณะกรรมการ 

ตามคําส่ังจังหวัดเชียงราย ท่ี 1230/2565  
ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2565 และคําส่ัง 

ท่ี 2115/2565 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2565 

รายช่ือผูไดรับการแตงตั้ง 
เปนคณะกรรมการและทีมประเมินประสิทธิภาพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(Local Performance Assessment : LPA)  

ประจําป 2565 (เพ่ิมเติม) 

1. นายนิติพงศ  เดือนเพ็ญ 
นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ 
กรรมการ ในคณะกรรมการอํานวยการ 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

1. นายปฐมพงศ  แสงศรีจันทร 
นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ 
กรรมการ ในคณะกรรมการอํานวยการ 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. นางปริษา  แปงใจดี 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
คณะทํางาน ทีมประเมินประสิทธภิาพ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี 5  
(อําเภอเมืองเชียงราย และปาแดด) 
ผูประเมินดานท่ี 3 การบริหารงานการเงิน 
และการคลัง 

2. นางสาวสายสุณี  ทาธง 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
คณะทํางาน ทีมประเมินประสิทธิภาพ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี 5  
(อําเภอเมืองเชียงราย และปาแดด) 
ผูประเมินดานท่ี 3 การบริหารงานการเงิน 
และการคลัง 

3. นางสาววชิราภา  ทิพยเดช 
นิติกรปฏิบัติการ 
กรรมการตรวจสอบและสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(เฉพาะอําเภอแมสาย และเวียงเชียงรุง) 

3. นางสาวจิตตินันท หาญสุข 
นิติกรปฏิบัติการ 
กรรมการตรวจสอบและสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(เฉพาะอําเภอแมสาย และเวียงเชียงรุง) 

 



วัน เดือน ป
เวลา

(เชา/บาย)

1 เมืองเชียงราย อบจ.เชียงราย ๒๐ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 1
2 เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย ๒๐ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 1

แผนการตรวจประเมิน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565)
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

กําหนดการ

คณะทํางาน/เกณฑชี้วัดที่รับผิดชอบทีม

(Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2565

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

คําชี้แจง 1. แผนการตรวจประเมิน ดําเนินการระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คําชี้แจง 2. กรณีมีการแกไข/เปลี่ยนแปลงกําหนดการ ใหทีมประเมินแจงให กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. ทราบตอไป  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 537
คําชี้แจง 1. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565)

ลําดับ อําเภอ อปท.

ทีมประเมินที่ 1  :
1) นายสุกรรณ คําภู  หัวหนาทีม
    ดานที่ 1 และ 5  โทร. 0819989335
2) นายอํานาจ ภาใจดี  คณะทํางาน
    ดานที่ 2  โทร. 0819500958
3) น.ส.สาวิตรี อุปนันกาศ  คณะทํางาน
    ดานที่ 3  โทร. 0914231024
4) จ.ส.อ.ดุสิต ประภาเลิศ  คณะทํางาน
    ดานที่ 4  โทร. 0879242327



วัน เดือน ป
เวลา

(เชา/บาย)

แผนการตรวจประเมิน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565)
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

กําหนดการ

คณะทํางาน/เกณฑชี้วัดที่รับผิดชอบทีม

(Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2565

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

คําชี้แจง 1. แผนการตรวจประเมิน ดําเนินการระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คําชี้แจง 2. กรณีมีการแกไข/เปลี่ยนแปลงกําหนดการ ใหทีมประเมินแจงให กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. ทราบตอไป  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 537
คําชี้แจง 1. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565)

ลําดับ อําเภอ อปท.

1 แมจัน ทต.จันจวา ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 2

2 แมจัน อบต.จอมสวรรค ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 2

3 แมจัน อบต.ปาตึง ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 2

4 แมจัน ทต.ปาซาง ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 2

5 แมจัน ทต.แมไร ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 2

6 แมจัน อบต.ศรีค้ํา ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 2

7 แมจัน อบต.สันทราย ๒๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 2

8 แมจัน ทต.สันทราย ๒๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 2

9 แมจัน ทต.สายน้ําคํา ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 2

10 แมจัน ทต.แมคํา ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 2

11 แมจัน อบต.แมจัน ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 2

12 แมจัน ทต.แมจัน ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 2

13 แมจัน ทต.ทาขาวเปลือก ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 2

14 ดอยหลวง อบต.ปงนอย ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 2

15 ดอยหลวง อบต.หนองปากอ ๘ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 2

16 ดอยหลวง อบต.โชคชัย ๘ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 2

17 เวียงแกน อบต.ปอ ๑๘ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 2

18 เวียงแกน ทต.ทาขาม ๑๘ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 2

19 เวียงแกน ทต.มวงยาย ๑๙ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 2

20 เวียงแกน ทต.หลายงาว ๑๙ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 2

ทีมประเมินที่ 2  :
1) นายสุกรรณ  คําภู  หัวหนาทีม
    ดานที่ 2  โทร. 0819989335
2) นางเอมอร  วงศแสง  คณะทํางาน
    ดานที่ 3  โทร. 0856248290
3) นายวรวิทย  อินทพันธ  คณะทํางาน
    ดานที่ 4  โทร. 0806772002
4) นายณัฐรัฐ  บํารุงศรี  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.ดอยหลวง)
    โทร. 0632065567
5) จ.อ.ปฏิพล อะโนละ  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.แมจัน)
    โทร. 0632065578
6) นายบุญอุม  ศรีกันชัย  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.เวียงแกน)
    โทร. 0632065564



วัน เดือน ป
เวลา

(เชา/บาย)

แผนการตรวจประเมิน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565)
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

กําหนดการ

คณะทํางาน/เกณฑชี้วัดที่รับผิดชอบทีม

(Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2565

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

คําชี้แจง 1. แผนการตรวจประเมิน ดําเนินการระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คําชี้แจง 2. กรณีมีการแกไข/เปลี่ยนแปลงกําหนดการ ใหทีมประเมินแจงให กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. ทราบตอไป  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 537
คําชี้แจง 1. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565)

ลําดับ อําเภอ อปท.

1 เวียงชัย อบต.ผางาม ๑๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 3

2 เวียงชัย ทต.ดอนศิลา ๑๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 3

3 เวียงชัย ทต.เมืองชุม ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 3

4 เวียงชัย ทต.เวียงเหนือ ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 3

5 เวียงชัย ทต.สิริเวียงชัย ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 3

6 เวียงชัย ทต.เวียงชัย ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 3

7 ขุนตาล อบต.ตา ๒๐ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 3

8 ขุนตาล ทต.บานตา ๒๐ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 3

9 ขุนตาล ทต.ปาตาล ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 3

10 ขุนตาล ทต.ยางฮอม ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 3

11 แมสาย อบต.ศรีเมืองชุม ๒๗ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 3

12 แมสาย อบต.เกาะชาง ๒๗ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 3

13 แมสาย ทต.แมสาย ๒๘ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 3

14 แมสาย ทต.แมสายมิตรภาพ ๒๘ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 3

15 แมสาย ทต.เวียงพางคํา ๒๙ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 3

16 แมสาย อบต.โปงผา ๒๙ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 3

17 แมสาย อบต.โปงงาม ๔ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 3

18 แมสาย อบต.บานดาย ๔ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 3

19 แมสาย อบต.หวยไคร ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 3

20 แมสาย ทต.หวยไคร ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 3

ทีมประเมินที่ 3  :
1) น.ส.วันวิสา วงคชัย  หัวหนาคณะทํางาน
    ดานที่ 2  โทร. 0868475335
2) น.ส.สาวิตรี อุปนันกาศ  คณะทํางาน
    ดานที่ 3  โทร. 0914231024
3) นายสมเกียรติ คําแสนยศ  คณะทํางาน
    ดานที่ 4  โทร. 0899500445
4) นายทนงศักดิ์ อันไกรฤทธิ์  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.เวียงชัย)
    โทร. 0632065569
5) นางวิจาริณี ทิพยพิมล  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.แมสาย)
    โทร. 0632065571
6) นายกริดชัย ชัยวงค  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.ขุนตาล)
    โทร. 0632065565



วัน เดือน ป
เวลา

(เชา/บาย)

แผนการตรวจประเมิน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565)
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

กําหนดการ

คณะทํางาน/เกณฑชี้วัดที่รับผิดชอบทีม

(Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2565

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

คําชี้แจง 1. แผนการตรวจประเมิน ดําเนินการระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คําชี้แจง 2. กรณีมีการแกไข/เปลี่ยนแปลงกําหนดการ ใหทีมประเมินแจงให กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. ทราบตอไป  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 537
คําชี้แจง 1. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565)

ลําดับ อําเภอ อปท.

1 เวียงเชียงรุง ทต.บานเหลา ๗ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

2 เวียงเชียงรุง อบต.ทุงกอ ๗ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

3 เวียงเชียงรุง อบต.ดงมหาวัน ๘ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

4 เวียงเชียงรุง อบต.ปาซาง ๘ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

5 พาน อบต.เมืองพาน ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

6 พาน อบต.หัวงม ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

7 พาน อบต.แมเย็น ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

8 พาน อบต.ทานตะวัน ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

9 พาน อบต.มวงคํา ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

10 พาน ทต.เมืองพาน ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

11 พาน อบต.ดอยงาม ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

12 พาน อบต.เวียงหาว ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

13 พาน อบต.สันติสุข ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

14 พาน อบต.เจริญเมือง ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

15 พาน อบต.แมออ ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

16 พาน ทต.สันมะเค็ด ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

17 พาน อบต.ปาหุง ๒๗ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

18 พาน อบต.สันกลาง ๒๗ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

19 พาน อบต.ทรายขาว ๒๙ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 4

20 พาน อบต.ธารทอง ๒๙ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 4

ทีมประเมินที่ 4  :
1) นายอํานาจ ภาใจดี  หัวหนาทีม
    ดานที่ 2  โทร. 0819500958
2) นางกรรณิการ  ทาดีสม  คณะทํางาน
    ดานที่ 3  โทร. 0811662602
3) วาที่ ร.ต.ธีรภพ ธนะศรี  คณะทํางาน
    ดานที่ 4  โทร. 0833210011
4) นางอลิสา สกุลสมณเดโช  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.พาน)
    โทร. 0632065563
5) นายศรีเดช  คําจันทรวงค  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.เวียงเชียงรุง)
    โทร. 0632065574



วัน เดือน ป
เวลา

(เชา/บาย)

แผนการตรวจประเมิน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565)
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

กําหนดการ

คณะทํางาน/เกณฑชี้วัดที่รับผิดชอบทีม

(Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2565

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

คําชี้แจง 1. แผนการตรวจประเมิน ดําเนินการระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คําชี้แจง 2. กรณีมีการแกไข/เปลี่ยนแปลงกําหนดการ ใหทีมประเมินแจงให กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. ทราบตอไป  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 537
คําชี้แจง 1. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565)

ลําดับ อําเภอ อปท.

1 ปาแดด ทต.โรงชาง ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 5

2 ปาแดด ทต.ศรีโพธิ์เงิน ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 5

3 ปาแดด ทต.สันมะคา ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 5

4 ปาแดด ทต.ปาแดด ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 5

5 ปาแดด ทต.ปาแงะ ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 5

6 เมืองเชียงราย ทต.ดอยลาน ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 5

7 เมืองเชียงราย ทต.ทาสุด ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 5

8 เมืองเชียงราย ทต.นางแล ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 5

9 เมืองเชียงราย อบต.แมขาวตม ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 5

10 เมืองเชียงราย ทต.บานดู ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 5

11 เมืองเชียงราย อบต.ริมกก ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 5

12 เมืองเชียงราย อบต.รอบเวียง ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 5

13 เมืองเชียงราย ทต.หวยสัก ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 5

14 เมืองเชียงราย ทต.ทาสาย ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 5

15 เมืองเชียงราย ทต.สันทราย ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 5

16 เมืองเชียงราย ทต.ปาออดอนชัย ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 5

17 เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 5

18 เมืองเชียงราย ทต.แมยาว ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 5

19 เมืองเชียงราย อบต.หวยชมภู ๑๒ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 5

20 เมืองเชียงราย อบต.แมกรณ ๑๒ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 5

ทีมประเมินที่ 5  :
1) นายกัมปนาท แสนใจบาล  หัวหนาทีม
    ดานที่ 2  โทร. 0817843297
2) นางสาวสายสุณี  ทาธง  คณะทํางาน
    ดานที่ 3  โทร. 0858691275
3) วาที่ ร.ต.ภัคภณ ศิริมงคล  คณะทํางาน
    ดานที่ 4  โทร. 0861939675
4) นางสุพรรณ พันธประสิทธิกิจ คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.เมืองเชียงราย)
    โทร. 0632065580
5) น.ส.พิริยาพร ภูสมปองสวัสดิ์  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.ปาแดด)
    โทร. 0947415919



วัน เดือน ป
เวลา

(เชา/บาย)

แผนการตรวจประเมิน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565)
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

กําหนดการ

คณะทํางาน/เกณฑชี้วัดที่รับผิดชอบทีม

(Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2565

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

คําชี้แจง 1. แผนการตรวจประเมิน ดําเนินการระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คําชี้แจง 2. กรณีมีการแกไข/เปลี่ยนแปลงกําหนดการ ใหทีมประเมินแจงให กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. ทราบตอไป  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 537
คําชี้แจง 1. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565)

ลําดับ อําเภอ อปท.

1 แมสรวย อบต.ทากอ ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 6

2 แมสรวย ทต.เจดียหลวง ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 6

3 แมสรวย อบต.เจดียหลวง ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 6

4 แมสรวย อบต.แมพริก ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 6

5 แมสรวย อบต.ศรีถอย ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 6

6 แมสรวย อบต.ปาแดด ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 6

7 แมสรวย ทต.เวียงสรวย ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 6

8 แมสรวย ทต.แมสรวย ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 6

9 แมสรวย อบต.วาวี ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 6

10 แมฟาหลวง อบต.แมสลองใน ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 6

11 แมฟาหลวง อบต.เทอดไทย ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 6

12 แมฟาหลวง อบต.แมสลองนอก ๒๘ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 6

13 แมฟาหลวง อบต.แมฟาหลวง ๒๙ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 6

14 แมลาว ทต.แมลาว ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 6

15 แมลาว ทต.ปากอดํา ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 6

16 แมลาว อบต.บัวสลี ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 6

17 แมลาว อบต.ปากอดํา ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 6

18 แมลาว อบต.จอมหมอกแกว ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 6

19 แมลาว อบต.โปงแพร ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 6

20 แมลาว ทต.ดงมะดะ ๘ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 6

ทีมประเมินที่ 6  :
1) น.ส.ไพลิน อึ้งธีระสกุล  หัวหนาทีม
    ดานที่ 2  โทร. 0888055418
2) นางรัตติกาล กรมณา  คณะทํางาน
    ดานที่ 3  โทร. 0827970659
3) นายศรียนต เชื้อชิต  คณะทํางาน
    ดานที่ 4  โทร. 0899561500
4) น.ส.รัชนีย เปาวัลย  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.แมลาว)
    โทร. 0632065572
5) น.ส.พัฒนา วงศธิมา  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.แมสรวย)
    โทร. 0632065582
6) นายคชา พรหมชวย  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.แมฟาหลวง)
    โทร. 0632065568



วัน เดือน ป
เวลา

(เชา/บาย)

แผนการตรวจประเมิน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565)
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

กําหนดการ

คณะทํางาน/เกณฑชี้วัดที่รับผิดชอบทีม

(Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2565

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

คําชี้แจง 1. แผนการตรวจประเมิน ดําเนินการระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คําชี้แจง 2. กรณีมีการแกไข/เปลี่ยนแปลงกําหนดการ ใหทีมประเมินแจงให กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. ทราบตอไป  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 537
คําชี้แจง 1. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565)

ลําดับ อําเภอ อปท.

1 พญาเม็งราย อบต.แมต๋ํา ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 7

2 พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 7

3 พญาเม็งราย ทต.เม็งราย ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 7

4 พญาเม็งราย ทต.พญาเม็งราย ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 7

5 พญาเม็งราย ทต.ไมยา ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 7

6 พญาเม็งราย อบต.แมเปา ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 7

7 เชียงของ อบต.ริมโขง ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 7

8 เชียงของ ทต.เวียงเชียงของ ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 7

9 เชียงของ ทต.เวียง ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 7

10 เชียงของ ทต.สถาน ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 7

11 เชียงของ ทต.ครึ่ง ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 7

12 เชียงของ ทต.บุญเรือง ๒๓ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 7

13 เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ๒๘ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 7

14 เชียงของ ทต.หวยซอ ๒๘ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 7

15 เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน ๒๙ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 7

16 เชียงแสน ทต.แมเงิน ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 7

17 เชียงแสน ทต.บานแซว ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 7

18 เชียงแสน ทต.โยนก ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 7

19 เชียงแสน ทต.เวียง ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 7

20 เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 7

21 เชียงแสน อบต.ปาสัก ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 7

ทีมประเมินที่ 7  :
1) นายสมบัติ โลหะกิจ  หัวหนาทีม
    ดานที่ 2  โทร. 0632065575
2) น.ส.นีรนุช ชมชื่น  คณะทํางาน
    ดานที่ 3  โทร. 0848057644
3) จ.ส.อ.ดุสิต ประภาเลิศ  คณะทํางาน
    ดานที่ 4  โทร. 0879242327
4) น.ส.กันตกมล บุญสุข  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.เชียงแสน)
    โทร. 0632065573
5) นางไพลิน แกวสืบ  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.พญาเม็งราย)
    โทร. 0632065581
6) นายนพดล เนาวชมภู  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.เชียงของ)
    โทร. 0632065579



วัน เดือน ป
เวลา

(เชา/บาย)

แผนการตรวจประเมิน (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565)
ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

กําหนดการ

คณะทํางาน/เกณฑชี้วัดที่รับผิดชอบทีม

(Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2565

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

คําชี้แจง 1. แผนการตรวจประเมิน ดําเนินการระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คําชี้แจง 2. กรณีมีการแกไข/เปลี่ยนแปลงกําหนดการ ใหทีมประเมินแจงให กลุมงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คําชี้แจง 1. ทราบตอไป  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 537
คําชี้แจง 1. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565)

ลําดับ อําเภอ อปท.

1 เวียงปาเปา อบต.แมเจดีย ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 8

2 เวียงปาเปา อบต.แมเจดียใหม ๑๔ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 8

3 เวียงปาเปา ทต.เวียงกาหลง ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 8

4 เวียงปาเปา ทต.แมขะจาน ๑๕ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 8

5 เวียงปาเปา ทต.ปางิ้ว ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 8

6 เวียงปาเปา อบต.บานโปง ๑๖ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 8

7 เวียงปาเปา อบต.เวียง ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 8

8 เวียงปาเปา ทต.เวียงปาเปา ๒๑ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 8

9 เวียงปาเปา อบต.สันสลี ๒๒ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 8

10 เทิง ทต.หงาว ๒๘ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 8

11 เทิง อบต.ตับเตา ๒๘ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 8

12 เทิง อบต.เวียง ๒๙ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 8

13 เทิง ทต.เวียงเทิง ๒๙ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 8

14 เทิง ทต.งิ้ว ๓๐ ม.ิย. ๖๕ ภาคเชา 8

15 เทิง ทต.สันทรายงาม ๓๐ ม.ิย. ๖๕ ภาคบาย 8

16 เทิง อบต.หนองแรด ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 8

17 เทิง ทต.บานปลอง ๕ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 8

18 เทิง อบต.ศรีดอนไชย ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 8

19 เทิง อบต.ปลอง ๖ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 8

20 เทิง ทต.เชียงเคี่ยน ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคเชา 8

21 เทิง อบต.แมลอย ๗ ก.ค. ๖๕ ภาคบาย 8

ทีมประเมินที่ 8  :
1) นางสายอารุณ มูลจอย  หัวหนาทีม
    ดานที่ 2  โทร. 0891925769
2) นางอัญธิกา จําปารี  คณะทํางาน
    ดานที่ 3  โทร. 0841504049
3) นางนิ่มนวล ปญโญนันท  คณะทํางาน
    ดานที่ 4  โทร. 0882687531
4) นายแสงชัย คําดอกรับ  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.เทิง)
    โทร. 0632065570
5) นางสุวรรณีย ฉลองวสุธันย  คณะทํางาน
    ดานที่ 1 และ 5 (เฉพาะ อ.เวียงปาเปา)
    โทร. 0632065576



แบบรายงาน (ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2565) 

การแตงตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 2565 
ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจําป 2565 

จังหวัดเชียงราย 

ทีมประเมิน ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด 

1 1) นายสุกรรณ  คําภู 
2) นายอํานาจ  ภาใจดี 
3) น.ส.สาวิตร ี อุปนันกาศ 
4) จ.ส.อ.ดุสิต  ประภาเลิศ 

นสถ.ชพ. 
นสถ.ชพ. 
นกง.ชก. 
ปลัดเทศบาล 

สถจ.เชียงราย 
สถจ.เชียงราย 
สถจ.เชียงราย 
ทต.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย 

2 1) นายสุกรรณ  คําภู 
2) นางเอมอร  วงคแสง 
3) นายวรวิทย  อินทพันธ 
4) นายณัฐรัฐ  บํารุงศรี 
5) จ.อ.ปฏิพล  อะโนละ 
6) นายบุญอุม  ศรีกันชัย 

นสถ.ชพ. 
จกง.ปง. 
ปลัดเทศบาล 
นสถ.ชก. 
นสถ.ชก. 
จสถ.ชง. 

สถจ.เชียงราย 
สถจ.เชียงราย 
ทต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย 
สถอ.เชียงแสน 
สถอ.แมสาย 
สถอ.ขุนตาล 

3 1) น.ส.วนัวิสา  วงคชัย 
2) น.ส.สาวิตร ี อุปนันกาศ 
3) นายสมเกียรติ  คําแสนยศ 
4) นายทนงศักดิ์  อันไกรฤทธิ์ 
5) นางวิจาริณี  ทิพยพิมล 
6) นายกริดชัย  ชัยวงค 

นตก.ชพ. 
นกง.ชก. 
ปลัด อบต. 
นสถ.ชก. 
นสถ.ชก. 
นสถ.ปก. 

สถจ.เชียงราย 
สถจ.เชียงราย 
อบต.ทรายขาว อ.พาน 

สถอ.เทิง 
สถอ.พญาเม็งราย 
สถอ.เชียงของ 

4 1) นายอํานาจ  ภาใจดี 
2) นางกรรณิการ  ทาดีสม 
3) วาท่ี ร.ต.ธีรภพ  ธนะศรี 
4) นางอลิสา  สกุลสมณเดโช 
5) นายศรีเดช  คําจันทรวงค 

นสถ.ชพ. 
นกง.ปก. 
ปลัดเทศบาล 
นสถ.ชก. 
นสถ.ชก. 

สถจ.เชียงราย 
สถจ.เชียงราย 
ทต.จันจวา อ.แมจัน 

สถอ.พญาเม็งราย 
สถอ.แมฟาหลวง 

5 1) นายกัมปนาท  แสนใจบาล 
2) น.ส.สายสุณี  ทาธง 
3) วาท่ี ร.ต.ภคภณ  ศิริมงคล 
4) นางสพุรรณ พันธประสทิธิกิจ 
5) น.ส.พิริยาพร ภสูมปองสวัสดิ ์

นสถ.ชก. 
จกง.ปง. 
ปลัดเทศบาล 
นสถ.ชก. 
นสถ.ปก. 

สถจ.เชียงราย 
สถจ.เชียงราย 
ทต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย 

สถอ.เวียงชัย 
สถจ.เชียงราย 

6 1) น.ส.ไพลิน  อ้ึงธีระสกุล 
2) นางรัตติกาล  กรมณา 
3) นายศรียนต  เชื้อชิต 
4) น.ส.รัชนีย  เปาวลัย 
5) น.ส.พัฒนา  วงคธิมา 
6) นายคชา  พรหมชวย 

 

นสถ.ชก. 
จกง.ปง. 
ปลัด อบต. 
นสถ.ชก. 
นสถ.ชก. 
นสถ.ชก. 

สถจ.เชียงราย 
สถจ.เชียงราย 
อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 

สถอ.พาน 
สถอ.เวียงปาเปา 
สถอ.ดอยหลวง 




	แบบฟอร์มกำหนดการตรวจ
	แผน LPA 2565 รายงาน สถ.




