ต่ที่ อตวนทสุ
ด.
๐๐๒๓.๔/ว
เรือ่ ง

ขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒ นา ฯ
ฉบับที่ ๑๒ ด้วยดัชนีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี ๒๕๖๔

เรียน

นายอำเภอทุก อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถื และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย สำเนาหนัง สือ กรมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๒๘๘
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔
จำนวน ๑ ขุด
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์ข อ้ มูล จำนวนข้อ บัญ ญัต แิ ละเทศบัญ ญัต ทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกโดยองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิน่
ในปี ๒๔๖๔ และจำนวนร้อยละของนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดและส่วนตำบลทีเ่ ป็น ผูห้ ญิงในปี ๒๔๖๔
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์แ ละจัด ทำรายงานการประเมิน ผลกระทบการพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นา ฯ
ฉบับที่ ๑๒ ด้วยดัชนีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี ๒๔๖๔
จังหวัดอุตรติตถ์'พจิ ารณาแล้ว จึงขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตำเนินการ ดังนี้
๑.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนข้อบัญญัตแิ ละเทศบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ทีอ่ อกในปี ๒๔๖๔ ตามแบบฟอร์มของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ผ่านซ่องทางออนไลน์
อโ!-(ะ๐ฟ6 ภายในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานข้อมูลจำนวนข้อบัญญัตแิ ละเทศบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ดังกล่าว
ให้จงั หวัด ตามแบบสำรวจข้อบัญญัตแิ ละเทศบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกในปี ๒๔๖๔ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอีย ดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้ว ย
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและตำเนิน การต่อ ไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพืน้ ทีท่ ราบและดำเนินการด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(บายหยงค์ ยา๓ า)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบ ัต ิร าชการแทน
ผู้ว ่าราชการจังหวัด อุด รติต ถื

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
กลุม่ งานกฎหมายระเบียบและเรือ่ งร้องทุกข์
โทร ๐ ๔๔๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๔๙๘๔
ผูป้ ระสานงาน บายถิรวัสส์ โสภา ๐ ๙๓๐ ๑๔๐ ๒๘๑

แๆนักงานแงฬรีมกา*}ก*รองท้องอิน'5'™
4"
9 ^ 0
เลขหรบ......................ะ^......1....-..............................
วันที.่ ............................................................................

เวลา..................................................................................

กรมส่งเสรมการปกศรองท้องถิน่
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐
กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรือ่ ง ขอความอบุเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบการพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นา ฯ
ฉบับที่ ๑๒ ด้วยดัชนีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี ๒๕๖๔
เรียน ผูว้ า่ ราขการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิงทีส่ ง่ มาด้วย ๑. สำเนาหนังสิอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาต๊ ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๑๑๐๒/ ๐๕๐
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสำรวจข้อบัญ ญัตแิ ละเทศบัญ ญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกในปี ๒๕๖๔
จำนวน ๒ ชุด
ด้ว ยสำนัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ขาติข อความอนุเคราะห์ข อ้ มูล
จำนวนข้อบัญญัตแิ ละเทศบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปี ๒๕๖๔ และจำนวนร้อยละ
ของนายกองค์การบรีหารส่วนจังหวัดและส่วนตำบลทีเ่ ป็นผูห้ ญังในปี ๒๕๖๔ เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำ
รายงานการประเมิน ผลกระทบการพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้วยดัช นีค วามอยูเ่ ย็บ เป็น สุข
ร่วมกันในสังคมใทย ปี ๒๕๖๔
กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิน่ ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังบี้
๑. แจ้งองค์ภรปกครองส่วนท้องถิน
่ ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนข้อบัญญัตแิ ละเทศบัญญัตทิ อ้ งถิน่
ทีอ่ อกในปี ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ผ่านช่องทางออนไลน่
08-(ะ0ช6 ภายในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงาบข้อมูลจำนวนข้อบัญญัตแิ ละเทศบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ดังกล่าว
ให้จงั หวัด พร้อ มทัง้ ให้จ งั หวัด รวบรวมข้อ มูล และรายงานตามแบบสำรวจข้อ บัญ ญัต แิ ละเทศบัญ ญัต ทิ อ้ งถิน่
ให้กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิน่ ผ่านซ่องทาง 6-๓311: ช๒0804^6@๘๒.ฐ0 .ปา ต่อใป
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
จังเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย)์
อธิบดีกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิน่

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่
กลุม่ งานกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ ๒
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ 53โ3ช3ก@ฟ๒.00.ปา

กรมส่งเสรมกาฬกคฬฬอ'*ถํนิ

เลขรบ.....
วันที - 8 ก.ด. 2565
ผลา.,เ0(****ผฒ|***แ0*0®*—0—*00****—ด**^*****—.

ด่วนทั๋สุด
ที นร ๑๑๐๒/ 0 ส่เVว
กองกฎหมายและๆ;*แบยูบฟ้องถิ่น
เล ข ร ับ !.....!? ฐ เ^***,^11*,,^1,111^
^.
วันที 5 ฝ ก.ค. ๒&เ
* * ข้* *******4******4****9*เ*.'•*♦ *•*•**♦ ***•***๑**จิ๑!

เรื่อง

สำนักงาบสภาพ้ฒนากา,
เศรษฐกิจและสังคมแห่'5,,าค์
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทช*1 ๑๐๑๐๐
^ V กรกฎาคม ๒๔๖๔

ขอลาานอนุเค่ราะห่ข ้อ มูล เพอจัด ทํๆชุๆยูงๆ^.(ะเมนัผ ลกระทบการพัฒ ่น านัร *เทลทานแ^1'11*ณาฯ

เฟ ้น ทีด ่๒ ทวย่ดัช่นัความอยู่เย็นเป็นสุบริา!!กับในสังคมไทอป็๒๔๖๔
เรยบ อธิบดกรมส่งเสรัมการนักค*เคูงท้องล่น
สิงทีส่งมาดวย แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลอำนวนข้อนัญ{เฐและเพคนัอุเญิคท้องกนทีออกโคยองค์กรนักครอ'5
ส่วนท้องลน ในปี ๒๔๖๔;ใ-';;:;''::^
ควย สำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแพ่งชาติ (สศข.) มภารกิจในการติคคาม
นัระเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแพ่งขากิ โดยไค้จัดทำดัขนความอยู่เย็บเป็นตุขร่วมกันในสังคมไทย
สำหรับนัระเมินผลกระทบจากการพัฒนาช่วง ^ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแพ่งขาต๊ ฉบับที ๑๒ ชึ๋งดัชนี
ดังกล่าวมิอ งค์น ัระกอบค้านสังคมนัระชาธนัไดยทีม ิธรรมากิบ าล และมิดัวขี้วัคทีอำเป็น ค้องใข้ข้อมูลจาก
กรมส่งเสรัม การนัก ครองท้อ งล่น เทีอ นัร ะกอบการวิเคราะห์และจัด ท้ารายงานการนัร ะเมิน ผลกระทบ
การพัฒนานัระเทศคามแผนพัฒนาๆ ฉบับที ๑๒ ค้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นลุขร่วมกับในสังคมไทย ปี ๖๔๖๔
ในการนี้ สศช. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในปี ๒๔๖๔ (มกราคม - ธันวาคม) เรื่อง อำบวน
* ข้อ บัญ ญัต ิแ ละเทศบัญ ญัต ิท ้อ งล่น ทีออกโดยองค์กรนักครองส่วนท้องล่น และจำนวนรัอ ยละของนายก
องค์การบรัหารส่วนจังหวัดและส่วนดำบลทีเป็นผู้หญิง จากหน่วยงาบของท่านเทีอนัระกอบการจัดทำรายงาน
ดังกล่าว โดยไดัมอบหมายให้นางสาวพิมพ์นกัสสรา หงพ์จ้อย หมายเลขโทรสัพท้๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๔ ล่อ ๔๔๖๔ หรัอ
0๘ ๖ ๓๔๔ ๓๘๔๒ ไนัรษณย์สิเล็กทรอนิกส์ กเกาก3|ว3553โ3@ก65ส่๐ 3๖.เพุ^ป็บผู้นัระสานงาบ ท้งนี้ ไค้แนบ
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลจำนวนข้อบัญญิติแสะเทศบัญญ้ติท้องล่นทีออกโดยองค์กรนักครองส่วนท้องล่น
ในปี ๒๔๖๔ ดังรายละเอยดคามสิงทีส่งมาค้วย
จ้งเรัยนมาเทีอโนัรดพิจารผาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ภาย'โน'วันพุธที 0 )๑ สิงหาคม
๒๔๖๔ ด้วย จะขอบคุณยง
ขอแสดงความนับถอ
เ^';'^,”' ' .

เ^-— ๆ ^

ะ.:;.::;;.™,:.

(นายวิชญายุหร นุญชิต)
รองเลขาธิการๆนั{เบัดราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแสะสังคมแห่งขาติ

เคแอนและนัระเมินผลการพัฒนา
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๔ ค่อ ๔๔๒๙ ทรัอ 0๘๖ ๓๔๔ ๓๘๔๒

6๓311: ญั๓ ก3 (ว3553โ3@ ก650เ0.ร0.เ:1า

กชุม่ งานกฎหมายแสะระเนียนท้องลน'®
เลขรับ.—^^.........^....-.— ........1...
•Vไ^;.X,•.•,*1, , , , , , 1 ) 1 . ..1

สิงทบงม'เท้'รย
แบบฟอรมส์าหร้บ(ไรอกขอ!)ลชุ'ญวน^และเทศปัญ^ฟ้องถึ๋นที๋©อกใ•ดย
องค์กรบกครองส่วนท้อง^ใ^ ๖๕๖๔

ท ี่

อำเภอ

แบบสำรวจข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตทิ อ่ี อกในปี ๒๕๖๔
จังหวัดอุตรดิตถ์
ซือ่ อปท.
ข้อบัญ ญ้ต/ิ เทศบัญ ญ้ต
จำนวน (ฉบบ)

ลงซือ่

หมายเหตุ รวมข้อบัญ ญัต/ิ เทศบัญ ญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ

ฟ้รายงาน

