เรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ที่

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการ
ขับเคลื่อน

๑

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนหรือร่วม
ดาเนินการ
การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building
Energy Code: BEC)

๒

การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

ที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงพลังงาน
- กรมโยธาธิการและผังเมือง

ส่วนราชการระดับกรม

๑

การปฏิรปู กฎหมายและระบบการ
กรมส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
ปกครองท้องถิ่น
ประเทศ (ร่าง พ.ร.บ. รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕)

  ผ่านการ
พิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ใน
วาระที่ ๒ และวาระ
ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ
 คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย นากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ และแจ้งรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม/กระทรวงมหาดไทยมีส่วนเกีย่ วข้องกับประเด็นการปฏิรูป
 มีการยกร่างหรือแก้ไขกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ หรือ ระเบียบ เป็นต้น

- คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
- คณะรัฐมนตรี
- สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ
- ศาลยุติธรรม
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง)

สถานะการ
ขับเคลื่อน
1
 คกก. ๓ ฝ่าย
นากราบเรียน นรม.
เห็นชอบ และแจ้ง
รอง นรม. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป
 คกก. ๓ ฝ่าย
นากราบเรียน นรม.
เห็นชอบ และแจ้ง
รอง นรม. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป
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ที่

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒

การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและร่าง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๓

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และร่าง
ปกครองท้องถิ่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..)

๔

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และร่าง

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

สถานะการ
ขับเคลื่อน

  ผ่าน
ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓
ฝ่าย แล้ว เมื่อวันที่
๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๙ อยูร่ ะหว่าง
เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายฯ
ของรัฐบาลเพื่อ
พิจารณา
  ผ่าน
ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ประสานงานรวม ๓
ฝ่าย แล้ว เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๙ อยูร่ ะหว่าง
เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายฯ
ของรัฐบาลเพื่อ
พิจารณา
  ผ่าน
ความเห็นของ

ที่

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนหรือร่วม
ดาเนินการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พรรคการเมือง
- ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
- กระทรวงการคลัง
- กรมที่ดิน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานะการ
ขับเคลื่อน

 คกก. ๓ ฝ่าย
นากราบเรียน นรม.
เห็นชอบ และแจ้ง
รอง นรม. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป

๓

ธนาคารที่ดินและร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....

๔

การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดืม่ ที่มี
ปริมาณน้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง)
- สานักงานกองทุนสนับสนุน
การเสริมสร้างสุขภาพ

 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๙

๕

การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ณ จุดผ่าน
แดนถาวรเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ

- กระทรวงแรงงาน
- กรมการปกครอง

 คกก. ๓ ฝ่าย
นากราบเรียน นรม.
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ที่

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าเสนอ
ชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕

การปฏิรปู ด้านการผังเมือง ร่าง
กรมโยธาธิการและ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ผังเมือง
และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ.
....

๖

การพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดูแลผูส้ ูงอายุ

- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

สถานะการ
ขับเคลื่อน
คณะกรรมการ
ประสานงานรวม ๓
ฝ่าย แล้ว เมื่อวันที่
๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๙ อยูร่ ะหว่าง
เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายฯ
ของรัฐบาลเพื่อ
พิจารณา
  ร่าง
พระราชบัญญัตผิ ่าน
การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ
เดือนกันยายน
๒๕๕๙ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาร่าง
กฎหมายรายมาตรา
โดยสานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.)
  คกก. ๓
ฝ่าย ประชุม เมื่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๙ อยูร่ ะหว่าง
เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายฯ

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนหรือร่วม
ดาเนินการ
เข้าสู่ระบบ

- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖

การปฏิรปู โครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิ่น: การปฏิรูป
การบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงาน
ทาง

- กระทรวงคมนาคม
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร

 คกก. ๓ ฝ่าย
นากราบเรียน นรม.
เห็นชอบ และแจ้ง
รอง นรม. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป

๗

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากร - กระทรวงทรัพยากร
น้าเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และร่าง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
(การวางผังลุ่มน้า/การกาหนด
เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
- กรมป้องกันและบรรเทา

 คกก. ๓ ฝ่าย
นากราบเรียน นรม.
เห็นชอบ และแจ้ง
รอง นรม. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา

ที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการ
ขับเคลื่อน
เห็นชอบ และแจ้ง
รอง นรม. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป

4

ที่

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๗

โครงสร้างและอานาจหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
ร่างให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๘

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น

๙

การปฏิรปู ระบบการบริหารงานเมือง - กรมส่งเสริมการ
พัทยา และร่างพระราชบัญญัติ
ปกครองท้องถิ่น
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา - เมืองพัทยา
(ฉบับที่ ....) พ.ศ.

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

สถานะการ
ขับเคลื่อน
ของรัฐบาลเพื่อ
พิจารณา
  คกก. ๓
ฝ่าย ประชุม เมื่อ
วันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๙ อยูร่ ะหว่าง
เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายฯ
ของรัฐบาลเพื่อ
พิจารณา

ที่

๘

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนหรือร่วม
ดาเนินการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาธารณภัย (คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ)
การปฏิรปู การบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชน - กระทรวงทรัพยากร
ทั่วประเทศ และร่างระเบียบสานัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากร - กรมส่งเสริมการปกครอง
น้าแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ท้องถิ่น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (สารวจ ปรับปรุง
เส้นทาง ฟื้นฟูแหล่งน้ากรณี
เกิดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ)
การปฏิรปู ระบบความปลอดภัยทางถนนและ - กรมป้องกันและบรรเทา
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร
สาธารณภัย (กรรมการและ
พ.ศ. ....
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนน (ศปถ.)

 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

๙

  คกก. ๓
ฝ่าย ประชุม เมื่อ
วันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ อยูร่ ะหว่าง
เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายฯ
ของรัฐบาลเพื่อ
พิจารณา

๑๐ การจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของ
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม - กรมที่ดิน
พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สถานะการ
ขับเคลื่อน
ต่อไป
 คกก. ๓ ฝ่าย
นากราบเรียน นรม.
เห็นชอบ และแจ้ง
รอง นรม. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป

 คกก. ๓ ฝ่าย
นากราบเรียน นรม.
เห็นชอบ และแจ้ง
รอง นรม. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา
ต่อไป
 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๙
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เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก
๑๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่น
โดยรอบ
ที่

๑๑ การปฏิรปู ระบบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ: ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- เมืองพัทยา
- จังหวัดชลบุรี
- หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

สถานะการ
ขับเคลื่อน
 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
อยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายฯ
ของรัฐบาลเพื่อ
พิจารณา
  คกก. ๓
ฝ่าย ประชุม เมื่อ
วันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ อยูร่ ะหว่าง
เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายฯ
ของรัฐบาลเพื่อ
พิจารณา

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนหรือร่วม
ดาเนินการ
๑๑ ร่างพระราชบัญญัตโิ บราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่

การบริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร และร่าง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร

คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๙

- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

สถานะการ
ขับเคลื่อน
 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๒ แนวทางการปฏิรูประบบการเงินฐานราก
และร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงิน
ชุมชน พ.ศ. ....

- คณะกรรมการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินชุมชน
กระทรวงการคลัง
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กรมการพัฒนาชุมชน

 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๑๘ พฤษภาคม
๒๕๕๙

๑๓ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย

- คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
- คณะรัฐมนตรี
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กรมการปกครอง
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงานที่กากับดูแลพื้นที่
อื่นของรัฐที่ประสงค์จะจัดทา

 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๙

กรุงเทพมหานคร

๑

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔ การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
และการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศและร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ที่
๒

๓

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลัก
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
และร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไข
ปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล

- กรุงเทพมหานคร
- หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

สถานะการ
ขับเคลื่อน

ที่

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนหรือร่วม
ดาเนินการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นป่าชุมชน
- กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่ ๒
พฤศจิกายน๒๕๕๙

๑๕ การขับเคลื่อนงานต้นแบบงานบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่ ๒
พฤศจิกายน๒๕๕๙

๑๖ การปรับปรุงระบบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....
๑๗ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
โรงพยาบาล
และกรุงเทพมหานคร (ระบบ
จ่ายงานและปฏิบัติการฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาล)
๑๘ การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ
- กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๙ การปฏิรปู แผนและขั้นตอนการกระจาย
- สานักคณะกรรมการการ
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานะการ
ขับเคลื่อน
 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙
 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๙
 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๙
 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙

 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ที่

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการ
ขับเคลื่อน

ที่

เรื่องที่หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนหรือร่วม
ดาเนินการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒๐ การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัด
- สานักงาน ก.พ.ร.
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน
- สานักงานคณะกรรมการ
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น: การทบทวนการจัดตั้ง กฤษฎีกา
หน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบตั ิงานอยู่ใน
- ทุกกระทรวง และกรม (กลุ่ม
ภูมิภาค
พัฒนาระบบบริหาร)
๒๑ การบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูปทรัพยากรป่า - กระทรวงทรัพยากร
ไม้ของชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- กระทรวงมหาดไทย (อาทิ
กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงการคลัง

สถานะการ
ขับเคลื่อน
 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
 คกก. ๓ ฝ่าย
ประชุม เมื่อวันที่
๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

