


 
 

บัญชีแนบทาย 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 4037 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม  2562 

*********************************************** 
 

ท่ี จังหวัด สถานะการดําเนินการ 

1 กระบี่   

2 กาญจนบรุี *ไมไดจัดสงรายละเอียด/ไฟลขอมลู  
หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ดวนท่ีสดุ ท่ี กจ 0023.3/15878 ลว. 23 ส.ค. 2562 

3 กาฬสินธุ   

4 จันทบุรี   

5 ฉะเชิงเทรา   

6 ชัยนาท   

7 ชัยภูมิ *จัดสงขอมูลแลว แตยังไมครบถวนทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ท่ี ชย 0023.3/7961 ลว. 17 มิ.ย. 2562 

8 ชุมพร *จัดสงขอมูลแลว แตยังไมครบถวนทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนังสือจังหวัดชุมพร ดวนมาก ท่ี ชพ 0023.3/13614 ลว. 6 ส.ค. 2562 

9 เชียงราย   

10 ตรัง   

11 ตราด *จัดสงขอมูลแลว แตยังไมครบถวนทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนังสือ สถจ.ตราด ท่ี ตร 0023.3/508 ลว. 14 มิ.ย. 2562 

12 ตาก   

13 นครนายก   

14 นครปฐม   

15 นครพนม *ไมมีการรับรองขอมลูจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจฯ ระดับจังหวัด 
หนังสือ สถจ.นครพนม ท่ี นพ 0023.3/1027 ลว. 22 ส.ค. 2562 

16 นครราชสีมา   

17 นครศรีธรรมราช   

18 นครสวรรค *จัดสงขอมูลแลว แตยังไมครบถวนทุกภารกิจ  
หนังสือจังหวัดนครสวรรค ดวนท่ีสุด ท่ี นว 0023.3/ว 13565 ลว. 14 มิ.ย. 2562 

19 นนทบุรี   

20 นราธิวาส *จัดสงขอมูลแลว แตยังไมครบถวนทุกภารกิจ  
หนังสือจังหวัดนราธิวาส ท่ี นธ 0023.3/5869 ลว. 28 พ.ค. 2562 

21 นาน   

22 บึงกาฬ *จัดสงขอมูลแลว แตยังไมครบถวนทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนังสือ สถจ.บึงกาฬ ดวนท่ีสดุ ท่ี บก 0023.3/774 ลว. 10 ก.ค. 2562 

23 บุรีรัมย   

24 ปทุมธานี   



 
 
 
 

ท่ี จังหวัด สถานะการดําเนินการ 

25 ประจวบคีรีขันธ   

26 ปราจีนบุรี   

27 ปตตานี *จัดสงขอมูลแลว แตไมไดจัดสงรายละเอียด/ไฟลขอมลู  
หนังสือจังหวัดปตตานี ดวนท่ีสุด ท่ี ปน 0023.3/19545 ลว. 23 ก.ย. 2562 

28 พระนครศรีอยุธยา   

29 พะเยา   

30 พิจิตร   

31 พิษณุโลก *รอการรับรองขอมลูจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจฯ ระดับจังหวัด  
หนังสือ สถจ.พิษณโุลก ดวนท่ีสุด ท่ี พล 0023.3/368 ลว. 24 พ.ค. 2562 

32 เพชรบุรี   

33 เพชรบูรณ *ขอใหยืนยันขอมูลอีกครั้ง/เอกสารยังขาดความครบถวนและขาดการรับรอง 
ของคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจฯ ระดบัจังหวัด 
หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ ท่ี พช 0023.3/1467 ลว. 29 ม.ค. 2562 

34 แพร   

35 ภูเก็ต   

36 มหาสารคาม   

37 มุกดาหาร *จัดสงขอมูลแลว แตยังไมครบถวนทุกภารกิจ/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ท่ี มห 0023.3/523 ลว. 24 พ.ค. 2562 

38 แมฮองสอน   

39 ยโสธร   

40 ระนอง   

41 ราชบุร ี   

42 ลพบุรี   

43 ลําปาง *จัดสงขอมูลแลว แตไมไดจัดสงรายละเอียด/ไฟลขอมลู (ยังไมครบถวนทุกภารกิจ)  
หนังสือจังหวัดลําปาง ท่ี ลป 0023.3/43616 ลว. 19 ก.ย. 2562 

44 เลย   

45 ศรีสะเกษ   

46 สกลนคร   

47 สตูล   

48 สมุทรปราการ *ขอใหยืนยันขอมูลอีกครั้ง/เอกสารยังขาดความครบถวนและขาดการรับรองของ 
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจฯ ระดับจังหวัด 
หนังสือ สถจ.สมุทรปราการ ดวนท่ีสุด ท่ี สป 0023.3/448 ลว. 14 มิ.ย. 2562 

49 สมุทรสาคร   

50 สระแกว   

51 สิงหบุรี   

52 สุโขทัย   
 



 
 
 
 
 

ท่ี จังหวัด สถานะการดําเนินการ 

53 สุพรรณบุรี จัดสงขอมูลแลว แตยังไมครบถวนทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ดวนท่ีสดุ ท่ี สพ 0023.3/14950 ลว. 31 ก.ค. 2562 

54 สุราษฎรธานี   

55 สุรินทร   

56 หนองคาย   

57 หนองบัวลําภ ู   

58 อางทอง   

59 อํานาจเจริญ จัดสงขอมูลแลว แตยังไมครบถวนทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
หนังสือจังหวัดอํานาจเจริญ ท่ี อจ 0023.3/ว 5789 ลว. 7 ส.ค. 2562 

60 อุดรธานี   

61 อุตรดิตถ *ขอใหยืนยันขอมูลอีกครั้ง/ตรวจสอบความครบถวนของภารกิจทุกประเภท  
และเอกสารขาดการรับรองของคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจฯ 
ระดับจังหวัด ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
หนังสือ สถจ.อุตรดิตถ ดวนท่ีสุด ท่ี อต 0023.3/332 ลว. 28 มิ.ย. 2562 

62 อุทัยธานี   

63 อุบลราชธานี   

 


