


ทีมประเมนิ อ าเภอ วัน เดอืน ปี 
ทีต่รวจประเมนิฯ

ทีมที ่2 ทุง่ใหญ่ ทต. ท่ายาง 26 มิถุนายน 2562
นางสาวอรอนงค์  ยอจุย้ ทุง่ใหญ่ ทต. ทุง่สัง 27 มิถุนายน 2562

นายสามารถ  ชูสุข ทุง่ใหญ่ อบต. ปริก 28 มิถุนายน 2562
นายโชคดี  ราชรักษ์ ทุง่ใหญ่ อบต. กรุงหยัน 3 กรกฎาคม 2562
นายถาวรณ์  จิตสุข ทุง่ใหญ่ อบต. ท่ายาง 4 กรกฎาคม 2562

ทุง่ใหญ่ อบต. ทุง่ใหญ่ 5 กรกฎาคม 2562
ทุง่ใหญ่ อบต. บางรูป 10 กรกฎาคม 2562
ทุง่ใหญ่ อบต. กุแหระ 11 กรกฎาคม 2562

ทีมที ่6 ปากพนัง ทต. เกาะทวด 26 มิถุนายน 2562
นายธงไชย  แกว้ขวญั ปากพนัง อบต. ท่าพญา 27 มิถุนายน 2562

นายวฒันา  ปัญญายุทธศักด์ิ ปากพนัง อบต. คลองกระบือ 28 มิถุนายน 2562
นางสาวไพริน  คงสุวรรณ ปากพนัง อบต. บางศาลา 3 กรกฎาคม 2562

นายยงยุทธ  นาทะชัย ปากพนัง อบต. ขนาบนาก 4 กรกฎาคม 2562
ปากพนัง อบต. คลองน้อย 5 กรกฎาคม 2562
นบพิต า ทต. นาเหรง 9 กรกฎาคม 2562
นบพิต า อบต. กรุงชิง 10 กรกฎาคม 2562
นบพิต า อบต. กะหรอ 15 กรกฎาคม 2562
นบพิต า อบต. นบพิต า 18 กรกฎาคม 2562

ทีมที ่13 พรหมคีรี ทต. พรหมโลก 24 มิถุนายน 2562
นางกลัยา  อนันตพนัธ์ พรหมคีรี ทต. พรหมคีรี 25 มิถุนายน 2562

นางศิริพร  จันทษี พรหมคีรี ทต. ทอนหงส์ 26 มิถุนายน 2562
นายพงศ์เพชร  เพชรทอง พรหมคีรี อบต. ทอนหงส์ 1 กรกฎาคม 2562

นายสาริศ  เดชรักษา พรหมคีรี อบต. นาเรียง 2 กรกฎาคม 2562
พรหมคีรี อบต. อินคีรี 3 กรกฎาคม 2562
พรหมคีรี อบต. บ้านเกาะ 8 กรกฎาคม 2562
ขนอม ทต. อ่าวขนอม 10 กรกฎาคม 2562
ขนอม ทต. ท้องเนียน 11 กรกฎาคม 2562
ขนอม ทต. ขนอม 12 กรกฎาคม 2562
ขนอม อบต. ควนทอง 18 กรกฎาคม 2562

ทีมที ่18 พิปูน ทต. ควนกลาง 24 มิถุนายน 2562
นายโยธนิ  จินดาเรือง พิปูน ทต. พิปูน 25 มิถุนายน 2562

นายโสภณ  อนิทรอปุถัมภ์ พิปูน ทต. กะทูน 26 มิถุนายน 2562
นางพรทิพย์  อารีพงษ์ พิปูน ทต. เขาพระ 1 กรกฎาคม 2562

นางสาววรีะวรรณ  จริงบ ารุง พิปูน อบต. พิปูน 2 กรกฎาคม 2562

แผนการประเมนิประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2562
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ฉบับแก้ไขใหม)่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ทีม 18 (ต่อ) พิปูน อบต. ยางค้อม 3 กรกฎาคม 2562
ลานสกา ทต. ขุนทะเล 8 กรกฎาคม 2562
ลานสกา ทต. ลานสกา 9 กรกฎาคม 2562
ลานสกา อบต. ลานสกา 10 กรกฎาคม 2562
ลานสกา อบต. ท่าดี 15 กรกฎาคม 2562
ลานสกา อบต. เขาแก้ว 18 กรกฎาคม 2562
ลานสกา อบต. ก าโลน 19 กรกฎาคม 2562

หมายเหต ุ :  กรณีทีมประเมินฯ มีความจ าเป็นและประสงค์จะเปล่ียนแปลงก าหนดการตรวจประเมิน
               ตามแผนการตรวจนี้ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้ทีมประเมินฯ แต่ละทีม    
               ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีรั่บตรวจโดยตรง ทัง้นี้ จะต้องด าเนินการตรวจประเมิน
               ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที ่25 กรกฎาคม 2562


