
บรรยายในหวัขอ้
“ผูว้่าราชการจงัหวดักบัการขบัเคลื�อนงาน 

กรอ.”
โดย คณุสมเกยีรต ิ อนุราษฎร์

รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย

วนัที� 24 กนัยายน 2559
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั �น กรุงเทพฯ
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กรอบการนําเสนอ
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1. รูจ้กัหอการคา้
1.1 เครือข่ายหอการคา้ฯ 

1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกจิ

1.3 การจดัทาํยุทธศ์าสตรเ์ศรษฐกจิภาค 2020

2. กรอ. กลไกการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิภายในใหเ้ขม้แข็ง (เชิงรุก)
2.1 โครงสรา้ง และความเชื�อมโยงของ กรอ.แต่ละระดบั

2.2 รูจ้กัคณะกรรมการร่วม 3 สถาบนัภาคเอกชน (กกร.)

2.3 การเพิ�มประสทิธิภาพ กรอ.จงัหวดั กรอ.กลุ่มจงัหวดั และการตั�ง กรอ.ภาค

2.4 ความคาดหวงัในการทาํงานและขบัเคลื�อน กรอ.



กรอบการนําเสนอ
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1. รูจ้กัหอการคา้
1.1 เครอืข่ายหอการคา้ฯ 
1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกจิ
1.3 การจดัทาํยทุธศ์าสตรเ์ศรษฐกจิภาค 2020



หอการคา้

“หอการคา้” หมายความว่า สถาบนัที�บคุคลหลายคน
จดัตั�งขึ�นเพื�อสง่เสรมิการคา้ การบรกิาร การประกอบวิชาชีพ
อิสระ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรอืเศรษฐกิจ อนั

มิใช่เป็นการหาผลกําไรหรอืรายไดแ้บ่งปันกนั

ตามพระราชบญัญติั หอการคา้ 2509 แกไ้ขพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2550
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 1.1 หอการคา้และเครอืข่าย
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พรบ.หอการคา้ 2509
แบ่งหอการคา้ออกเป็น 4 ประเภท

สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย

หอการคา้ไทย
หอการคา้
จงัหวดั

สมาชิกประกอบดว้ย
• หอการคา้ไทย
• หอการคา้จงัหวัด 
• สมาคมการคา้
• หอการคา้ตา่งประเทศ
• รัฐวิสาหกิจ/สหกรณ์

สมาชิกประกอบดว้ย 
• หอการคา้จงัหวัดทกุจงัหวัด
• บริษทั/หา้งรา้น นิติบคุคลใน
  เขตกรงุเทพมหานคร

สมาชิกประกอบดว้ย 
• บคุคลธรรมดา
• บริษทั/หา้งรา้น 
  นิติบคุคลในจงัหวัดนั�นๆ
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หอการคา้
ต่างประเทศใน
ประเทศไทย

สมาชิกประกอบดว้ย 
• บริษทั/หา้งรา้น 
  นิตบิคุคลของประเทศ
  นั�นๆ รวมตวักนัจดัตั�ง
  หอการคา้ขึ�น

คณะกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้ฯ มาจากที�ประชมุใหญ่เลือกตั�ง มีวาระ 2 ปี

ประธานกรรมการหอการคา้ไทย เป็น ประธานกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยโดยตําแหน่ง



หอการคา้ไทย และเครอืข่าย

สมาชิกเครอืข่ายหอการคา้ 
88,331 ราย

หอการคา้ไทย
4,932 ราย

สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย

1,434 ราย

หอการคา้
จงัหวดั

42,395 ราย

หอการคา้
ต่างประเทศ
5,395 ราย

สมาคมการคา้
34,175 ราย
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1.2 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ หอการคา้
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1 2 3

วสิยัทศัน์ (Vision)
สถาบนัหลกัทางธุรกจิ  ที�มีองคค์วามรู ้ มีเครอืข่าย  และความรว่มมือ 

ที�เขม้แข็งที�สุดของประเทศ  โดยมีเป้าประสงคใ์หป้ระเทศไทย  มีศกัยภาพ  
และแสวงหาโอกาส  ใหส้ามารถแข่งขนัได ้ ในตลาดโลกอย่างย ั �งยนื

1 2 3

พฒันา เพิ�มพูนทกัษะ
ความสามารถ
ในการแข่งขนั

ของผูป้ระกอบการ
ทกุภาคสว่น

โดยเฉพาะ SME 
(Competitiveness 
Enhancement)

พฒันาเครอืข่าย และ
ความร่วมมือกบัภาครฐั 

และเอกชน ทั�งในประเทศ 
ระดบัภมูิภาค และระดบั
โลก เพื�อการพฒันาธุรกจิ

ทกุภาคสว่น
(Connectivity and 

Collaboration) 

ลดความเหลื�อมลํ�า
 เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล
และความรบัผิดชอบ
ในการดาํเนินธุรกจิ

อย่างย ั �งยนื
(Good Governance 

and  Corporate Social 
Responsibility) 

สรา้งสม   องคค์วามรู ้ และแบ่งปนัสูท่กุภาคสว่นของธุรกจิ อย่างเป็นระบบ
(Knowledge Sharing)

พฒันาองคก์ร  ใหม้ีประสทิธิภาพ  และมีภาพลกัษณ์  ที�ดีต่อสงัคม 
(Organizational Development) 9



โครงสร้างหอการค้าไทย 
และ      

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจและ
ศนูยข์้อมูล

ค้าภายใน
ประเทศ

ค้าระหว่าง
ประเทศ

ค้า
ชายแดน
และข้าม

แดน

ความ
ร่วมมือกบั

องคก์ร
รหว่าง

ประเทศ

ความ
ร่วมมือ

กบัภาครฐั

พืช
เศรษฐกิจ

หลกั

พืช ผกั
และผลไม้

ปศสุตัว์

ประมง

Tourism

อสงัหาริม
ทรพัย์

Wellness

Digital & 
Creative

Economy

Design & 
Build 

ส่งเสริมการ
ลงทุน

SMEs

Online 
Business

นวตักรรม
และวิจยั

พลงังาน

การศึกษา

Logistics & 
Supply 
Chain

ประกนั
ความเสี�ยง

ธรุกิจ / 
ประกนัภยั

หอการค้า
จงัหวดั

สมาคม
การค้า

หอการค้า
ต่างประเทศ

สมาชิก

UTCC

ลดความ
เหลื�อมลํ�า

และ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริม
จรรยาบรรณ
และต่อต้าน
คอรร์ปชั �น

พฒันาสงัคม

ทรพัยากร
ธรรมชาติ

และ
สิ�งแวดล้อม

มาตรฐาน
และ

การรบัรอง

รบัรอง
มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน

แสดงสินค้า

อบรมและ
พฒันา

ผู้ประกอบ
การ

บญัชี
และ

บริหาร
การเงิน

ธรุการ
และการ

จดั
ประชุม

จดัหา
พสัดุ

อาคาร
สถานที�

2.ธุรกิจ
เกษตรและ
อาหาร

5.พัฒนา
เครือขาย
หอการคา

6.พัฒนา
สังคมและ

เสริมสรางธรร
มาภิบาล

7.บริการ
และ

มาตรฐาน
ทางการคา

8.บริหาร
จัดการใน
องคกร

กฎหมายและ
ภาษี, 

กฎระเบียบ
และ

อนุญาโตตุลา
การ

แรงงาน

4.โครงสรางทาง
เศรษฐกิจ

1.ธุรกิจ
การคาและ
การผลิต

3.ธุรกิจ
บริการ

เพิ�มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั



1.3 การขบัเคลื�อนเศรษฐกิจภายใน           
ใหเ้ขม้แข็ง

โดย
การจดัทํายทุธศาสตรเ์ศรษฐกิจภาค 2020
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เหนือ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

กลาง

ใต ้

ตะวนัออก

กรุงเทพ 30.8%

8.8%

10.9%

17.6%

23.3%

8.6%

สดัสว่น GDP ของประเทศ

466,844 คน/ปี
74,532 คน/ปี

197,944 คน/ปี

409,900 คน/ปี

123,270 คน/ปี

98,267 คน/ปี

ที�มา : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Thai_provinces_by_GPP ปี 2013



เป้าหมายในการจดัทาํยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิภมูิภาค
เพื�อใหช่้องว่างรายไดร้ะหว่างภาคลดลง

กรุงเทพฯ

30%

เดิม
ภมูิภาค

70%

ภมูิภาค

20%

เป้าหมาย
กรุงเทพฯ

80%



แนวทางการจดัทาํยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิภาค 5 ภาค ของหอการคา้
1. วิสยัทศัน์ พนัธกจิ 3. ศกัยภาพของพื�นที� 4. มิติในการพฒันา

1. การค้า การลงทุน และ
การค้าชายแดน

2. การเกษตรและอาหาร
3. การท่องเที�ยวและบริการ
4. ลดความเหลื�อมลํ�า (สงัคม)
5. สิ�งแวดลอ้ม
6. การศกึษา

1. ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ ภาคเหนือ 2020
2. ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  2020
3. ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ ภาคกลาง 2020
4. ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ ภาคตะวนัออก 2020
5. ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ ภาคใต้ 2020
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2. เชื�อมโยง              
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปีและแผน 12



เชื�อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพฒันาฯ ฉบับที� 12



กรอบการนําเสนอ
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2. กรอ. กลไกการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิภายในใหเ้ขม้แข็ง 
(เชิงรุก)

2.1 โครงสรา้งและความเชื�อมโยงของ กรอ.แต่ละระดบั
2.2 รูจ้กัคณะกรรมการร่วม 3 สถาบนัภาคเอกชน (กกร.)
2.3 การเพิ�มประสทิธิภาพ กรอ.จงัหวดั กรอ.กลุม่จงัหวดั           
     และการตั�ง กรอ.ภาค
2.4 ความคาดหวงัในการทาํงานและขบัเคลื�อน กรอ.



2.1 โครงสรา้งและความเชื�อมโยงของ กรอ.แต่ละระดบั



 โครงสรา้งการเชื�อมโยงกลไกขบัเคลื�อน กรอ. 

ส. ธนาคาร

กรอ.กลาง

กรอ.
จงัหวดั/กล ุม่

รฐับาล
กกร.
กลาง

สภาหอฯ

สภาอตุฯหน่วยงาน
  ภาครฐั

คณะกรรมการ
  ระดบัชาติ

Government
Agencies

Provincial
Committees

สภาอตุฯ
จงัหวัด

หอการคา้
จงัหวดั

ชมรม
ธนาคาร
  จงัหวัด
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กกร.
จงัหวดั



ก.น.จ.

โครงสรา้งและกลไกการเชื�อมโยงในระดบัต่างๆ

ก.บ.ก.

ก.บ.จ.

หอการคา้ไทย

หอการคา้
จงัหวดั

กรอ.กลาง

กรอ.
กลุ่มจงัหวดั

กรอ.
จงัหวดั

ครม. เอกชน/หอการคา้ ครม./สภาพฒันฯ

หอการคา้
กลุ่มจงัหวดั

หอการคา้ฯภาค

กกร.กลาง

กกร.
จงัหวดั
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กรอ.ภาค



2.2 รูจ้กัคณะกรรมการรว่ม 3 สถาบนัภาคเอกชน 
(กกร.)



คณะกรรมการร่วม 3 สถาบนัภาคเอกชน (กกร.)

1.ความเป็นมา

1.คณะกรรมการร่วมสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย เรยีกย่อวา่ กกร. ไดจ้ดัต ั�งขึ�นในปี 2520

2.จุดมุ่งหมายเป็นศูนยร์่วมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�เป็นเอกภาพของภาคธุรกิจเอกชน 
เกี�ยวกบัแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทางการคา้และเศรษฐกิจ และนําเสนอต่อคณะกรรมการร่วม
ภาครฐับาลและเอกชนเพื�อแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือเสนอต่อหน่วยงานราชการที�
รบัผิดชอบเกี�ยวกบัปญัหานั�นๆโดยตรง เพื�อประกอบการพจิารณาในการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ หรือ
กาํหนดเป็นนโยบาย หรอืมาตรการในการแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิของชาติ

3.พจิารณาจุดยืนร่วมกนัในประเด็นปญัหาต่างๆ ที�จะมีการหยิบยกขึ�นพจิารณาในการประชุมร่วมกบั
องคก์ารหรือสถาบนัทาง เศรษฐกจิของประเทศต่างๆทั�งในระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค ซึ�งมคีวาม
จาํเป็นตอ้งมเีอกภาพในหลกัการและเหตุผล รวมท ั�งวธิีการในการเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอหรือขอ้
ต่อรองในการประชมุเจรจา เพื�อรกัษาผลประโยชนข์องฝ่ายไทยไวใ้หม้ากที�สุด



คณะกรรมการร่วม 3 สถาบนัภาคเอกชน (กกร.) –ต่อ-

2.บทบาทของ กกร.
1. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาคเศรษฐกจิของรฐับาล
2. ประสานงานระหวา่งสถาบนัภาคเอกชน เพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกจิมคีวามสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบ 
   และแนวนโยบายของรฐับาล
3. พจิารณาขอ้ยุตปิญัหาและอปุสรรคในการประกอบธุรกจิของภาคเอกชนโดยคาํนึงผล ประโยชน์
   ส่วนรวมของประเทศเป็นสาํคญั และจดัทาํเป็นขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปญัหานั�นๆ ต่อภาครฐับาล
4. แต่งตั�งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชมุในคณะกรรมการร่วมภาครฐับาลและเอกชนเพื�อแกไ้ข ปญัหาทาง
   เศรษฐกจิ (กรอ.) ในฐานะตวัแทนภาคธุรกจิเอกชน รวมท ั�งการเขา้ร่วมประชมุในคณะกรรมการอื�นๆ
   ของหน่วยงานราชการต่างๆตามความเหมาะสมและความจาํเป็น
5. พจิารณาปญัหาและจดุยนืของภาคเอกชนไทยเพื�อการเขา้ร่วมประชมุเจรจาปญัหาการคา้และ
   เศรษฐกจิกบัองคก์ารต่างประเทศ ในฐานะตวัแทนภาคธุรกจิเอกชนไทย
6. ใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐับาลในการดาํเนินงานเพื�อพฒันาการคา้และเศรษฐกจิของประเทศ เมื�อ 
   ไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม



โครงสรา้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ระดบัจงัหวดั

ประธาน กกร.

ประธานหอการค้าจังหวัด

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ประธานชมรมธนาคารจังหวัด

หมุนเวียน
เป็นประธาน
ทุก 4 เดือน

ต.ค - ม.ค

ก.พ - พ.ค

มิ.ย - ก.ย

คณะกรรมการ 
กกร.

หอการค้าจังหวัด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ชมรมธนาคารจังหวัด

สภาอตุฯท่องเที�ยว /สมาคม/ชมรม
เป็นองค์กรร่วมและ
กรรมการร่วม

ประชมุอย่างน้อย
เดือนละครั �ง

นําเสนอ
เรื�องตอ่กรอ.จงัหวดั
หรือกลุม่จงัหวดั



แนวทางการทํางานของ กกร.

1. ประชุม กกร.จงัหวดั อย่างน้อยเดือนละ 1 คร ั�ง ตามวาระกกร.ส่วนกลาง    
ทุกวนัองัคารแรกของเดือน หรือกําหนดตามความเหมาะสมแก่กรณี
จาํเป็นเร่งด่วน 

2. พจิารณา กล ั �นกรอง ประเด็นขอ้เสนอของภาคเอกชนในการนําเสนอต่อ
กรอ.จงัหวดั กรอ.กลุ่มจงัหวดั หรือการเตรียมประเด็นนําเสนอในการ
ประชุมร่วมนายกรฐัมนตรีกบัภาคเอกชนทั�งระดบัจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั
เพื�อใหเ้ป็นไปในทศิทางเดียวกนั

3. เสนอแนะขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอ ต่อกกร.ส่วนกลางเพื�อพิจารณาสนับสนุน      
การพฒันาและแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกิจไปยงัภาครฐั และประสานความ
ร่วมมือก ับ กกร.ส่วนกลางในการขับเคลื�อนภารกิจงานต่างๆของ
ภาคเอกชน

4. แต่งต ั�งคณะทาํงานเพื�อดําเนินภารกจิที�เกี�ยวขอ้งตามความเหมาะสม



2.3 การเพิ�มประสทิธิภาพกลไก กรอ. (เชิงรุก)  
   

ประกอบดว้ย
 การปรบัปรุงโครงสรา้ง กรอ.จงัหวดั (ดําเนินการแลว้)

 การปรบัปรุงโครงสรา้ง กรอ.กลุม่จงัหวดั
      (อยู่ระหว่างดําเนินการ)

 การเสนอตั�ง กรอ.ภาค 
      (อยู่ระหว่างดําเนินการ)

 
   



2.3 การเพิ�มประสทิธิภาพกลไก กรอ. (เชิงรุก)  
   

 การปรบัปรุงโครงสรา้ง กรอ.จงัหวดั (ดําเนินการแลว้)

 
   



ความเป็นมา 
1. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.)ไดเ้หน็ชอบให ้
ทบทวนโครงสรา้ง กรอ.จงัหวดั และไดป้ระชมุหารอืรว่มกบัผูแ้ทน 
กระทรวงมหาดไทย และสศช. เมื�อวนัที�   15 ตลุาคม 2558 ในการ
ปรบัปรุงชื�อ โครงสรา้ง และบทบาทหนา้ที� กรอ.จงัหวดั ใหม่ 

2. กระทรวงมหาดไทย ไดม้ีการปรบัปรุงโครงสรา้ง กรอ.จงัหวดั ตามที� 
กกร.นําเสนอ และไดม้ีหนงัสอืแจง้ผูว้่าราชการจงัหวดัท ั �วประเทศ 
ดาํเนินการปรบัโครงสรา้ง  กรอ. จงัหวดั โดยมีรายละเอยีด ดงันี�
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หนังสือ ด่วนที�สุ ด  ที�  มท 0212.3/ว 
6781 จาก นายกฤษฎา บุญราช ปลดักระทรวง
มหาดไทย ถงึผูว้่าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั ลงวนัที� 
11 พ.ย. 58 สรุปสาระสาํคญั ดงันี�  

1. เปลี�ยนชื�อเรียก กรอ.จงัหวดั จาก 
คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื�อแกไ้ข
ปญัหาทางเศรษฐกิจจงัหวดั เป็น คณะกรรมการร่-
วมภาครฐัและเอกชนเพื�อพฒันาและแกไ้ขปญัหา
ทางเศรษฐกจิจงัหวดั

2. ปรบัปรุงโครงสรา้ง องคป์ระกอบ
และ อาํนาจหนา้ที� ของคณะกรรมการ กรอ.จงัหวดั 
ท ั�งนี�  เมื�อดาํเนินการแต่งต ั�งแลว้เสร็จ ใหส้่งสาํเนา
คาํส ั �งแต่งต ั�งใหก้ระทรวงมหาดไทยรบัทราบ 

3. กํ า ชั บ ใ ห ้ มี ก า ร จ ั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ กรอ.จงัหวดั อย่างสมํ �าเสมอ
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องคป์ระกอบ

(1) ผูว้่าราชการจงัหวดั ประธานกรรมการ

(2) รองผูว้่าราชการจงัหวดัที�ผูว้่าราชการจงัหวดัมอบหมาย รองประธานกรรมการ

(3) ประธานหอการคา้จงัหวดั รองประธานกรรมการ

(4) ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั รองประธานกรรมการ

(5) ประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเที�ยวจงัหวดั รองประธานกรรมการ

(6) ประธานชมรมธนาคารจงัหวดั รองประธานกรรมการ

(7) คลงัจงัหวดั กรรมการ

(8) พาณิชยจ์งัหวดั กรรมการ

(9) อตุสาหกรรมจงัหวดั กรรมการ

(10) เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั กรรมการ

(11) ท่องเที�ยวและกฬีาจงัหวดั กรรมการ

(12) ทอ้งถิ�นจงัหวดั กรรมการ

(13) ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั กรรมการ 33

โครงสรา้งคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื�อพฒันาและแกไ้ข

ปญัหาทางเศรษฐกจิจงัหวดั (กรอ.จงัหวดั)



(14) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นเศรษฐกจิ 1 คน กรรมการ
(15) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นสงัคม 1 คน กรรมการ
(16) ผูแ้ทนมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาในจงัหวดั กรรมการ
(17) หวัหนา้สาํนักงานจงัหวดั กรรมการและเลขานุการ
(18) หวัหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั สาํนักงานจงัหวดั กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
(19) เลขาธิการหอการคา้จงัหวดั กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
(20) เลขาธิการสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
(21) เลขาธิการสภาอตุสาหกรรมท่องเที�ยวจงัหวดั กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
(22) เลขาธิการชมรมธนาคารจงัหวดั กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ

หมายเหต ุ: ใหแ้ต่งตั�งกรรมการ (14) (15) และ (16) โดยผ่านขอ้เสนอและความเหน็ชอบจากที�ประชมุ กรอ.จงัหวดั
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2. อาํนาจหนา้ที�

          1) วางยุทธศาสตรก์ารพฒันาและขบัเคลื�อนเศรษฐกิจภายในจงัหวดัใหเ้ขม้แข็งท ั�งระยะส ั�น 

ระยะกลาง และระยะยาว ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ และยุทธศาสตรช์าต ิรวมท ั�ง จดัทาํขอ้เสนอแผนงานโครงการดา้นเศรษฐกจิฐานราก วิสาหกิจ
ชุมชน  การท่องเที�ยว การสรา้งตลาดกลางชุมชนและการส่งเสริมสินคา้โอท็อป เป็นตน้ เพื�อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และกระทรวงมหาดไทยพจิารณาใหก้าร
สนบัสนุน

2) ใหค้ําปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่ ก.บ.จ. เพื�อการพฒันา การแกไ้ขปญัหาและอุปสรรค
ดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การลงทนุ และการท่องเที�ยวของจงัหวดั ฯลฯ 

3) บูรณาการหน่วยงานทั�งภาคร ัฐ ภาคเอกชน ท ้องถิ�น รวมทั�งมหาวิทยาล ัยหรือ
สถาบนัการศึกษาในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจภายในจงัหวดัใหเ้ขม้แขง็และเชื�อมโยงกลุ่มจงัหวดั และ
ระดบัภาคตามนโยบายและมาตรการของรฐับาล

4) ประสานเชื�อมโยงกบั กระทรวงมหาดไทย กรอ.ส่วนกลาง และ/หรือ กกร. ไดท้นัท ี   
เพื�อตดัสนิใจเชิงนโยบายหรอืส ั �งการไดท้นัต่อเหตุการณ์
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2. อาํนาจหนา้ที� (ต่อ)

          5) กาํหนดตวัชี� วดัที�ชดัเจน และจดัทาํรายงานผลความกา้วหนา้ ปญัหาอปุสรรค และ

แนวทางการแกไ้ขเสนอโดยตรงต่อสว่นกลาง
6) เผยแพร่ และประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูลข่าวสารการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของจงัหวดัใหทุ้กภาค

สว่นทราบอย่างท ั �วถงึ
7) เชิญหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องคก์ร และบคุคลที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหข้อ้มลูและให ้

คาํปรึกษาในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งตามอาํนาจหนา้ที�ของ กรอ.จงัหวดั ไดต้ามความจาํเป็น
8) แต่งต ั�งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานในการขบัเคลื�อนหรือปฏบิตังิานใหบ้รรลุตาม

ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายรฐับาล          
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2.3 การเพิ�มประสทิธิภาพกลไก กรอ. (เชิงรุก)  
   

 การปรบัปรุงโครงสรา้ง กรอ.กลุม่จงัหวดั
      (อยู่ระหว่างดําเนินการ เพื�อเสนอ กรอ.สว่นกลาง)

   



1 .  ปร ับปรุ ง ชื� อ เ รียกให เ้พิ�มคํา
“พฒันา” เป็น “คณะกรรมการร่วม
ภาครฐัและเอกชนเพื�อพฒันาและ
แก ้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่ม
จงัหวดั” (กรอ.กลุม่จงัหวดั)

3. กรอ.กลุ่มจงัหว ัดมีบทบาท
สํ า ค ั ญ  ด ้ า น จ ั ด ทํ า แ ผ น
ยุทธศาสตร์ก ารพ ัฒนาและ
ขับเคลื�อนเศรษฐกิจของกลุ่ม
จ ัง ห ว ัด  ใ ห ้ส อ ด ค ล ้อ ง แ ล ะ
เ ชื� อ ม โ ย ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ต ิ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ นโยบายของร ัฐบาล 
แผนพฒันาระดบัภาค และแผน
จังหว ัด ในกลุ่ มจ ังหว ัด  เพื� อ
นํ า เ สนอต่ อ คณะกร รมก า ร
บริหารงานกลุ่มจ ังหว ัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) 

2 .  ป ร ั บ ป รุ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
คณะกรรมการฯโดยเนน้หน่วยงาน
ด้าน เศรษฐกิ จท ั�ง ภ าคร ัฐและ
ภาคเอกชน และเพิ�มผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นการศึกษา และศูนยป์ฎิบตัิการ
ร่วมกลุม่จงัหวดั (ROC)

เสนอปรบัปรุงคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื�อแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกิจระดบักลุ่ม
จงัหวดั (กรอ.กลุ่มจงัหวดั) ดงันี�



กรอ.กลุม่จงัหวดั (ใหม่) ตาํแหน่ง กรอ.กลุม่จงัหวดั (ใหม่) ตาํแหน่ง

(1) ผูว้่าราชการจงัหวดัที�เป็นหวัหน้า 
      กลุม่จงัหวดั
(2) ผูว้่าราชการจงัหวดัในกลุม่จงัหวดั    
(3) ประธานหอการคา้กลุม่จงัหวดั
(4) ประธานสภาอตุสาหกรรมกลุ่ม 
    จงัหวดั
(5) ประธานชมรมธนาคารกลุม่จงัหวดั
(6) ประธานเขตพื�นที�สภาอตุสาหกรรม 
    ท่องเที�ยวแหง่ประเทศไทย
(7) ผูแ้ทนสว่นราชการ หน่วยงานอื�นของรฐั 
และรฐัวิสาหกจิ ที�ต ั�งสาํนักงานอยู่ในกลุ่ม
จงัหวดัที�ผูว้่าราชการจงัหวดัในกลุม่จงัหวดั
เหน็สมควร จงัหวดัละไม่เกนิ 3 คน
(8) ประธานหอการคา้จงัหวดัในกลุม่
    จงัหวดั     
(9) ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัใน
    กลุม่จงัหวดั 

ปธ.

รอง ปธ.
รอง ปธ.
รอง ปธ.

รอง ปธ.
รอง ปธ.

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(10) ประธานชมรมธนาคารจงัหวดัในกลุม่
      จงัหวดั
(11) ประธานสภาอตุสาหกรรมท่องเที�ยว 
      จงัหวดัในกลุม่จงัหวดั
(12) ผูท้รงคุณวุฒจิากสถาบนัการศึกษาที�หวัหน้ากลุม่   
      จงัหวดัเหน็สมควรจาํนวน 1 คน   
(13) ผูท้รงคุณวุฒจิากตวัแทนภาคประชาสงัคมที�หวัหน้า 
      กลุม่จงัหวดัเหน็สมควร จาํนวน 1 คน
(14) ผูท้ี�หวัหน้ากลุม่จงัหวดัเหน็สมควร
(15) หวัหนา้สาํนักงานจงัหวดัในกลุม่จงัหวดั
(16) ผูแ้ทนศูนยป์ฎิบตัิการร่วมกลุม่จงัหวดั  (ROC) 
(17) เลขาธิการหอการคา้กลุ่มจงัหวดั
(18) เลขาธิการสภาอตุสาหกรรมกลุ่มจงัหวดั   
(19) เลขาธิการชมรมธนาคารกลุม่จงัหวดั
(20) เลขาธิการสภาอตุสาหกรรมท่องเที�ยว
      กลุม่จงัหวดั  

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กก.และเลขา
กก./ผช.เลขา
กก./ผช.เลขา
กก./ผช.เลขา
กก./ผช.เลขา
กก./ผช.เลขา
กก./ผช.เลขา

ร่างองคป์ระกอบคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจงัหวดั (ใหม่) 



2.3 การเพิ�มประสทิธิภาพกลไก กรอ. (เชิงรุก)  
   

 การเสนอตั�ง กรอ.ภาค 
      (อยู่ระหว่างดําเนินการ เพื�อเสนอ กรอ.สว่นกลาง)

 
   



1. ชื�อเรียก “คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื�อพฒันาและแกไ้ขปญัหา
ทางเศรษฐกิจภาค. .” (กรอ.ภาค) มีจํานวน 5 ภาค ไดแ้ ก่ ภาคเหนือ           
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ ภาคใต ้

2. รองนายกรฐัมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการประกอบดว้ย ปลดักระทรวง
เศรษฐกิจ อาทิ เกษตรฯ/พาณิชย/์อุตสาหกรรม /คลงั ฯลฯ และผูแ้ทนหน่วยงาน
ราชการในภาค อาท ิสศช. /ธปท./BOI/ททท. /ผูแ้ทนภาคเอกชนในภาค (กกร.สทท.
สตท)/ผูแ้ทนสถาบนัการศึกษา /ROC

 และเชื�อมโยงกบัยุทธศาสตรข์องกลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั /การพฒันาตามแนวระเบียงเศรษฐกจิ /ความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาค/ ความร่วมมือกบัประเทศเพื�อนบา้น เพื�อสรา้งความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจภายในพื�นที�ภาค และ
ขดีความสามารถ ในการแข่งขนัของภาคและประเทศ 

3. กรอ.ภาค มีบทบาทหนา้ที� ไดแ้ก่ 
 การจดัทํายุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคและแผนการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของภาคให ้

สอดคลอ้งและเชื�อมโยง ยุทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
นโยบายของรฐับาล ยุทธศาสตรก์ระทรวงดา้นเศรษฐกิจท ั�งระยะส ั�น ระยะกลาง และ 
ระยะยาว 

เสนอตั�งคณะกรรมการร่วมภาคร ัฐและเอกชนเพื�อพ ัฒนาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ
   ระดบัภาค (กรอ.ภาค) ดงันี�



เกิดการบูรณาการและเชื�อมโยงยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจท ั�งระดบัชาติและระดบัพื�นที�
ท ั�งเชงินโยบายและแผนปฎบิตักิาร (Function & Area) อย่างเป็นระบบลดความซํ�าซอ้นและ
ขบัเคลื�อนใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

 ทาํใหภ้มูิภาคของประเทศมีความเขม้แข็งในตวัเองตามศกัยภาพของแต่ละพื�นที� ท ั�งปจัจยัใน
การผลิต โครงสรา้งพื�นฐานและทรพัยากรธรรมชาติที�แตกต่างกนัในแต่ละพื�นที� และความ
ตอ้งการของประชาชนในพื�นที�

 สรา้งความร่วมมือระหว่างรฐัและเอกชนใหม้ีการเชื�อมโยงและทํางานร่วมกนัในทุกระดบัท ั�ง
ในสว่นกลาง ระดบัภาค ระดบักลุ่มจงัหวดั และระดบัจงัหวดัในการขบัเคลื�อนแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี แผนพฒันาฯฉบบัที� 12 และนโยบายของรฐับาล เพื�อสรา้งเศรษฐกิจภายใน
ใหเ้ขม้แข็ง

ผลที�จะไดร้บัจากการเสนอเพิ�มประสทิธิภาพของ กรอ.



กรอ.จว.กบจ.

กรอ.ก.จว.กบก.

กรอ.ภาคกนจ. 5 ภาค

18 กลุ่มจว.

76 จว.

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ
วิสยัทศัน์ของประเทศ นโยบายของ
รฐับาล ทิศทางการพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาติ ตามแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที� 12 รวมถงึแผนรายสาขา/

เฉพาะดา้นต่าง ๆ 

ทุกภูมิภาคของประเทศมคีวามเขม้แข็ง
ในตวัเองตามศกัยภาพของแต่ละพื�นที�ท ั�ง

ปจัจยัในการผลติ โครงสรา้งพื�นฐาน
และทรพัยากรธรรมชาติ

ที�แตกต่างกนัในแต่ละพื�นที� 

เชื�อมโยงและบูรณาการ



2.4 ความคาดหวงัในการทาํงานและขบัเคลื�อน กรอ.  
     1. ให ้กรอ.เป็นสถาบนัในการขบัเคลื�อนเศรษฐกจิภายใน 

         จงัหวดั กลุม่จงัหวดั ภาค ใหเ้ขม้แข็ง
      2. ใหม้ีการประชุม กรอ.อย่างสมํ �าเสมอตามแนวทางที� 
         กระทรวงมหาดไทยกาํหนดไว ้(กรอ.จว.ทกุ 2 เดือน/ 
         กรอ.กลุม่จงัหวดัทกุ 3 เดือน)
      3. ไม่ควรประชุม กรอ.จงัหวดัหรอืกลุม่จงัหวดัพรอ้มกบั      
         การประชุม กบจ.หรอื กบก. (แต่ทาํงานเชื�อมโยงกนั)
      



ขอขอบคณุ


