


 
 

บัญชีรายช่ือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 528 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 

*********************************************** 
1. จังหวัดทีย่ังไม่ได้ด าเนินการจัดท าและรายงานข้อมูล จ านวน 17 จังหวัด  
 

ที ่ สถจ. รายละเอียดที่ต้องด าเนินการ 
1 กระบี ่ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งก าชับเจา้หน้าท่ีด าเนินการจัดท าข้อมูลภารกิจทีถ่่ายโอน 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยทบทวนรายละเอียดในการด าเนินการ ดังน้ี  
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.8/ว 3187  
ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.8/ว 627 
ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0810.8/ว 4108  
ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 
ทั้งน้ี ให้จัดประชมุคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จ  
และจัดส่งข้อมลูให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน 2564 

2 กาฬสินธุ ์

3 ตาก 

4 นครนายก 

5 นครปฐม 

6 นครราชสมีา 

7 นนทบุรี 

8 บุรีรัมย ์

9 ปทุมธาน ี

10 พระนครศรีอยุธยา 

11 พิจิตร 

12 เพชรบุร ี

13 แพร่ 

14 มหาสารคาม 

15 แม่ฮ่องสอน 

16 สระแก้ว 

17 สิงห์บุร ี

 
2. จังหวัดทีด่ าเนินการจัดท าและรายงานข้อมูลแล้ว แต่ยังขาดความครบถ้วนของข้อมูล จ านวน 14 จังหวัด 
  

ที ่ สถจ. หมายเหตุ 
1 ฉะเชิงเทรา -ข้อมูลยังไมไ่ดร้ับรองจากคณะอนกุรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจฯ ระดับจังหวัด 

-ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนทุกภารกจิ (มีข้อมูลเฉพาะถนน,สะพาน)  
หนังสือ สถจ.ฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0023.3/858 ลว. 16 ต.ค. 2562 

2 ชัยภูม ิ -จัดส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุก อปท. 
หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ท่ี ชย 0023.3/7961 ลว. 17 มิ.ย. 2562 

3 นครพนม -ข้อมูลยังไมไ่ดร้ับรองจากคณะอนกุรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจฯ ระดับจังหวัด 
หนังสือ สถจ.นครพนม ท่ี นพ 0023.3/1027 ลว. 22 ส.ค. 2562 

4 นครสวรรค ์ -จัดส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ  
หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนทีสุ่ด ที่ นว 0023.3/ว 13565 ลว. 14 มิ.ย. 2562 

5 บึงกาฬ -จัดส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุก อปท.  
หนังสือ สถจ.บึงกาฬ ด่วนท่ีสดุ ที่ บก 0023.3/774 ลว. 10 ก.ค. 2562 

6 พิษณุโลก -ข้อมูลยังไมไ่ดร้ับรองจากคณะอนกุรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจฯ ระดับจังหวัด  
หนังสือ สถจ.พิษณโุลก ด่วนท่ีสุด ที่ พล 0023.3/368 ลว. 24 พ.ค. 2562 
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ที ่ สถจ. หมายเหตุ 
7 ยโสธร -จัดส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุก อปท.  

หนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนท่ีสุด ที ่ยส 0023.3/1083 ลว. 22 ม.ค. 2564 
8 ล าปาง -ไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมลู Excel ให้ สถ. 

-ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนทุกภารกจิ 
หนังสือจังหวัดล าปาง ท่ี ลป 0023.3/44446  ลว. 30 ก.ย. 2562 

9 เลย -จัดส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ (มีข้อมูลเฉพาะถนน,สะพาน,บ่อน้ าบาดาล) 
หนังสือจังหวัดเลย ด่วนท่ีสดุ ที่ ลย 0023.3/16201 ลว. 21 ต.ค. 2562 
หนังสือจังหวัดเลย ด่วนท่ีสดุ ที่ ลย 0023.3/3936 ลว. 12 มี.ค. 2563 

10 สมุทรสาคร -จัดส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 
หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0023.3/14185 ลว. 22 ต.ค. 2562 

11 สุโขทัย -จัดส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังด าเนินการไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ/อปท. 
-ข้อมูลขาดการรับรองของคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. ระดับจังหวัด  
-ไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมลู Excel ให้กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
หนังสือ สถจ.สโุขทัย ด่วนท่ีสดุ ที่ สท 0023.3/1774 ลว. 29 พ.ย. 2562 

12 สุพรรณบุร ี จัดส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนท่ีสดุ ที่ สพ 0023.3/20341 ลว. 16 ต.ค. 2562 

13 อ่างทอง -จัดส่งข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ/อปท.  
-ขอให้จัดท าข้อมูลตามหลักเกณฑแ์ละแบบฟอรม์ที่ สถ. ก าหนด 
หนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ท่ี อท 0023.3/9225 ลว. 30 ก.ย. 2562 

14 อุตรดิตถ ์ -ขอให้ยนืยันข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของภารกจิทุกประเภทอีกครั้ง 
-ข้อมูลยังไมไ่ดร้ับรองจากคณะอนกุรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจฯ ระดับจังหวัด  
หนังสือ สถจ.อุตรดิตถ์ ด่วนท่ีสุด ที่ อต 0023.3/332 ลว. 28 มิ.ย. 2562 

รายละเอียดที่ต้องด าเนินการ 
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งก าชับเจา้หน้าท่ีด าเนินการจัดท าข้อมูลภารกิจทีถ่่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยทบทวนรายละเอียดในการด าเนินการ ดังน้ี  
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.8/ว 3187 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.8/ว 627 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ ์2562 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0810.8/ว 4108 ลงวันท่ี 8 ตลุาคม 2562 
ทั้งน้ี ให้จัดประชมุคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จ  
และจัดส่งข้อมลูให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน 2564 
 
 

 


