
ต ่ ว นทส ุ ด .
ท่ี อต ๐๐๒๓.๔/ว

เร่ือง ขอความอนเุคราะหข์อ้มลูเพือ่จดัทำรายงานการประเมนิผลกระทบการพฒันาประเทศตามแผนพฒันา ฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ ด้วยดัชนคีวามอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี ๒๕๖๔

เรยีน นายอำเภอทกุอำเภอ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอตุรดติถ ื และนายกเทศมนตรเีมอืงอดุรดติถ์
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย สำเนาหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ ิน่  ดว่นทีส่ดุ ท่ี มท ๐๘ ๐๔ .๖/ว  ๒๒๘๘ 

ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ จำนวน ๑ ขุด
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินแจ้งว่า สำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

ขอความอนเุคราะหข์อ้มลูจำนวนขอ้บญัญตัแิละเทศบญัญตัทิอ้งถิน่ท ีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในปี ๒๔๖๔ และจำนวนรอ้ยละของนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและสว่นตำบลทีเ่ปน็ผูห้ญงิในป ี ๒๔๖๔ 
เพ ือ่ประกอบการวเิคราะหแ์ละจดัทำรายงานการประเมนิผลกระทบการพฒันาประเทศตามแผนพฒันา ฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ ดว้ยดชันคีวามอยูเ่ยน็เปน็สขุร่วมกนัในสงัคมไทย ปี ๒๔๖๔

จังหวัดอุตรตติถ์'พจิารณาแล้ว จึงขอแจง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตำเนนิการ ดงันี ้
๑.ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินดำเนนิการจัดทำข้อมลูจำนวนข้อบญัญติัและเทศบญัญติัทอ้งถิน่ 

ท่ีออกในปี ๒๔๖๔ ตามแบบฟอร์มของสำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ขาต ิ ผ่านซ่องทางออนไลน์ 
อโ!-(ะ๐ฟ6 ภายในวันพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔

๒. ใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินรายงานขอ้มลูจำนวนขอ้บญัญติัและเทศบญัญติัทอ้งถ่ินดังกล่าว 
ให้จังหวัด ตามแบบสำรวจขอ้บญัญตัแิละเทศบญัญตัทิอ้งถ่ินทีอ่อกในป ี ๒๔๖๔ ของสำนกังานส่งเสริมการปกครอง 
ทอ้งถิน่จงัหวดัอตุรดติถ ์
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ท ีส่ ง่มาดว้ย

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและตำเนนิการตอ่ไป สำหรบัอำเภอใหแ้จง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ราบและดำเนนิการดว้ย

ขอแสดงความนบัถอื 

(บายหยงค์ ย า๓ า)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบ ัต ิราชการแทน  

ผู้ว ่าราชการจังหวัดอุดรติตถื

สำนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั
กลุม่งานกฎหมายระเบยีบและเรือ่งรอ้งทกุข์
โทร ๐ ๔๔๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๔๙๘๔
ผูป้ระสานงาน บายถริวสัส ์โสภา ๐ ๙๓๐ ๑๔๐ ๒๘๑



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

วันท่ี.............................................................................
เวลา..................................................................................

กรมสง่เสรมการปกศรองทอ้งถิน่ 
ถนนนครราชสมีา กทม. ๑๐๓๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๕
เร่ือง ขอความอบเุคราะหข์อ้มลูเพือ่จดัทำรายงานการประเมนิผลกระทบการพฒันาประเทศตามแผนพฒันา ฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ ดว้ยดชันคีวามอยูเ่ยน็เปน็สขุร่วมกนัในสงัคมไทย ปี ๒๕๖๔
เรยีน ผูว้า่ราขการจงัหวดั ทกุจังหวัด
สงิทีส่ง่มาดว้ย ๑. สำเนาหนังสิอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาต๊ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๑๐๒ / ๐๕๐ 

ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสำรวจขอ้บญัญตัแิละเทศบญัญตัทิอ้งถ่ินท่ีออกในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด

ด ว้ยสำนกังาน ส ภาพ ฒั น าการเศรษ ฐกจิและส งัคมแห ง่ขาตขิอความอน เุคราะห ข์อ้มลู  
จำนวนขอ้บญัญตัแิละเทศบญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในป ี ๒๕๖๔ และจำนวนรอ้ยละ 
ของนายกองคก์ารบรหีารสว่นจงัหวดัและสว่นตำบลทีเ่ปน็ผูห้ญงัในปี ๒๕๖๔ เพือ่ประกอบการวเิคราะหแ์ละจดัทำ 
รายงานการประเมนิผลกระทบการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ดว้ยดชันคีวามอยูเ่ยบ็เปน็สุข 
ร่วมกันในสังคมใทย ปี ๒๕๖๔

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ินขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังบ้ี 
๑. แจ้งองค์ภรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดำเนนิการจัดทำข้อมูลจำนวนข้อบญัญติัและเทศบญัญติัทอ้งถ่ิน 

ท่ีออกในปี ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มของสำนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ขาต ิ ผา่นชอ่งทางออนไลน่ 
08-(ะ0ช6 ภายในวนัพธุที ่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงาบข้อมูลจำนวนขอ้บญัญตัแิละเทศบญัญตัทิอ้งถิน่ดังกล่าว 
ใหจ้งัหวดั พรอ้มทัง้ใหจ้งัหวดัรวบรวมขอ้มลูและรายงานตามแบบสำรวจขอ้บญัญตัแิละเทศบญัญตัทิอ้งถิน่ 
ให้กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ผ่านซ่องทาง 6-๓311: ช๒0804^6@๘๒.ฐ0 .ปา ต่อใป 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

จงัเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนบัถอื

(นายประยรู รตันเสนยี)์
อธบิดกีรมสง่เสรีมการปกครองทอ้งถิน่

กองกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน 
กลุ่มงานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ ๒ 
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖ 
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์ 53โ3ช3ก@ฟ๒.00.ปา



ด่วนท๋ัสุด
ที นร ๑๑๐๒/  0 ส่เVว

กองกฎหมายและๆ;*แบยูบฟ้องถ่ิน
เล ข ร ับ !.....!? ฐ ^ .เ̂ ***,̂ 11*,,^1,111̂
วันที 5  ฝ ก.ค. ๒&เ

กรมส่งเสรมกาฬกคฬฬอ'*ถํนิ

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

สำนักงาบสภาพ้ฒนากา,
เศรษฐกิจและสังคมแห่'5,,าค์
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทช*1 ๑๐๑๐๐

^ V กรกฎาคม ๒๔๖๔
* * ข้* *******4******4****9*เ*.'•*♦ *•*•**♦ ***•***๑**จิ๑!

เร่ือง ขอลาานอนุเค่ราะห่ข้อมูลเพอจัดทํๆชุๆยูงๆ^.(ะเมนัผลกระทบการพัฒ ่นานัร*เทลทานแ^1' 11*ณาฯ
เฟ ้น ท ีด ่๒ ทวย่ดัช่นัความอยู่เย็นเป็นสุบริา!!กับในสังคมไทอป็๒๔๖๔

เรยบ อธิบดกรมส่งเสรัมการนักค*เคูงท้องล่น
สิงทีส่งมาดวย แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลอำนวนข้อนัญ{เฐและเพคนัอุเญิคท้องกนทีออกโคยองค์กรนักครอ'5 

ส่วนท้องลน ในปี ๒ ๔ ๖๔ ;ใ-';;:;''::̂
ควย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแพ่งชาติ (สศข.) มภารกิจในการติคคาม 

นัระเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแพ่งขากิ โดยไค้จัดทำดัขนความอยู่เย็บเป็นตุขร่วมกันในสังคมไทย 
สำหรับนัระเมินผลกระทบจากการพัฒนาช่วง ^  ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแพ่งขาต๊ ฉบับที ๑๒ ช๋ึงดัชนี 
ดังกล่าวมิองค์นัระกอบค้านสังคมนัระชาธนัไดยทีมิธรรมากิบาล และมิดัวขี้วัคทีอำเป็นค้องใข้ข้อมูลจาก 
กรมส่งเสรัมการนักครองท้องล่น เท ีอนัระกอบการวิเคราะห์และจัดท้ารายงานการนัระเมินผลกระทบ 
การพัฒนานัระเทศคามแผนพัฒนาๆ ฉบับที ๑๒ ค้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นลุขร่วมกับในสังคมไทย ปี ๖๔๖๔

ในการนี้ สศช. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในปี ๒๔๖๔ (มกราคม - ธันวาคม) เร่ือง อำบวน 
* ข้อบ ัญ ญ ัต ิและเทศบัญญ ัติท ้องล่นทีออกโดยองค์กรนักครองส่วนท้องล่น และจำนวนรัอยละของนายก 

องค์การบรัหารส่วนจังหวัดและส่วนดำบลทีเป็นผู้หญิง จากหน่วยงาบของท่านเทีอนัระกอบการจัดทำรายงาน 
ดังกล่าว โดยไดัมอบหมายให้นางสาวพิมพ์นกัสสรา หงพ์จ้อย หมายเลขโทรสัพท้๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๔ ล่อ ๔๔๖๔ หรัอ 
0๘ ๖  ๓๔๔ ๓๘๔๒ ไนัรษณย์สิเล็กทรอนิกส์ กเกาก3|ว3553โ3@ก65ส่๐3๖.เพุ^ป็บผู้นัระสานงาบ ท้งนี้ ไค้แนบ 
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลจำนวนข้อบัญญิติแสะเทศบัญญ้ติท้องล่นทีออกโดยองค์กรนักครองส่วนท้องล่น 
ในปี ๒๔๖๔ ดังรายละเอยดคามสิงทีส่งมาค้วย

จ้งเรัยนมาเทีอโนัรดพิจารผาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ภาย'โน'วันพุธที 0 )๑  สิงหาคม 
๒๔๖๔ ด้วย จะขอบคุณยง

ขอแสดงความนับถอ
เ ^ ' ; ' ^ , ” ' ' .  เ^-— ๆ ^

(นายวิชญายุหร นุญชิต)
ะ.:;.:::;;;.™,:. รองเลขาธิการๆนั{เบัดราชการแทน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแสะสังคมแห่งขาติ

เคแอนและนัระเมินผลการพัฒนา 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๔ ค่อ ๔๔๒๙ ทรัอ 0๘๖ ๓๔๔ ๓๘๔๒
6๓311: ญ๓ัก3 (ว3553โ3@ก650เ0.ร0.เ:1า

กชุ่มงานกฎหมายแสะระเนียนท้องลน'® 
เลขรับ.—^^.........^ ....-.— ........1...

•Vไ̂ ;.X,•.•,*1, , , , , , 1 ) 1 .  ..1



สิงทบงม'เท้'รย

แบบฟอรมส์าหร้บ(ไรอกขอ!)ลชุ'ญวน^และเทศปัญ^ฟ้องถ๋ึนท๋ี©อกใ•ดย 
องค์กรบกครองส่วนท้อง^ใ  ̂๖๕๖๔



แบบสำรวจขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตัทิีอ่อกในป ี ๒๕๖๔ 
จังหวัดอตุรดติถ์

ท ี่ อำเภอ ซ่ือ อปท. ขอ้บญัญต้/ิเทศบญัญต้ 
จำนวน (ฉบบ)

หมายเหตุ

ลงซ่ือ ฟร้ายงาน

หมายเหต ุ รวมขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


