
หัวขอ : ผูวาราชการจังหวัด กับการขับเคลื่อนงาน กรอ. 
วิทยากร :  นายสมเกียรติ อนุราษฎร รองประธานกรรมการหอการคาไทย 
 

“หอการคา” หมายความวา สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการคา การบริการ                  
การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายได
แบงปนกัน 
 หอการคาเปนสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการคา ภายใต พ.ร.บ. หอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ แบงออกเปน 
4 สวนดวยกัน คือ  
 1. สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาชิกประกอบดวย หอการคาไทย หอการคาจังหวัด สมาคม    
หอการคาตางประเทศ  รัฐวิสาหกิจ/สหกรณ  

2. หอการคาไทย สมาชิกประกอบดวย หอการคาจังหวัดทุกจังหวัด  บริษัท/หางราน นิติบุคคล ในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
 3. หอการคาจังหวัด สมาชิกประกอบดวย บุคคลธรรม บริษัท /หางราน นิติบุคคลในจังหวัดนั้นๆ 

4. หอการคาตางประเทศไทยประเทศไทย สมาชิกประกอบดวย  บริษัท/หางราน นิติบุคคลของประเทศ
นั้นๆ รวมตัวกันจัดตั้งหอการคาขึ้น 

คณะกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาฯ มาจากที่ประชุมใหญเลือกตั้ง มีวาระ 2 ป  
ประธานกรรมการหอการคาไทย เปน ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทยโดยตําแหนง 

 หอการคาไทยและเครือขาย  ปจจุบันมีเครือขายอยู 88,331 ราย อยูในสวนของหอการคาไทย จํานวน
4,932 ราย ซึ่งประกอบดวยรานคาในกรุงเทพฯ  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 1,434 ราย หอการคาจังหวัด
42,395 ราย หอการคาตางประเทศ 5,395 ราย สมาคมการคา 34,175 ราย สําหรับนิติบุคคลชาวตางชาติที่เปน
สมาชิกหอการคาไมไดก็จะเปนสมาชิกสมทบแทน เชน ธนาคาร ซิติแบงค สมาคมฮองกงเซี่ยงไฮแบงค คาดวา
สมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 1 แสนรายในปหนา และสิ่งที่คาดหวังวาเราจะทําคงไมใชดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว        
แตจะทําในดานของสังคม การศึกษา และการลดความเหลื่อมล้ํา  

วิสัยทัศนของหอการคา “สถาบันหลักทางธุรกิจ  ที่มีองคความรู  มีเครือขาย และความรวมมือที่เขมแข็ง
ที่สุดของประเทศ โดยมีเปาประสงคใหประเทศไทย มีศักยภาพ และแสวงหาโอกาส ใหสามารถแขงขันได           
ในตลาดโลกอยางยั่งยืน”   

เปาประสงค ในการ สรางสมององคความรู และแบงปนสูทุกภาคสวนของธุรกิจ อยางเปนระบบ   

(Knowledge Sharing) พัฒนาองคกร ใหมีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ ที่ดีตอสังคม (Organizational 
Development)   

พันธกิจ คือ  
1. พัฒนา เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการทุกภาคสวนโดยเฉพาะ SME 

(Competitiveness Enhancement)   
2. พัฒนาเครือขาย และความรวมมือกับภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

เพื่อการพัฒนาธุรกิจทุกภาคสวน(Connectivity and Collaboration)   
3. ลดความเหลื่อมล้ํา เสริมสรางธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน (Good 

Governance and  Corporate Social Responsibility)  



โครงสรางขอหอการคา ประกอบดวย 8  สายงาน มีคณะกรรมการจํานวน 41  ชุด ครอบคลุมภารกิจ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา มีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจ และสงเสริมใหเศรษฐกิจ        
ของประเทศไทยสามารถแขงขันได และกาวทันกับประเทศคูแขงของเรา ตามนโยบายรัฐบาลปจจุบัน เพื่อแกไข
ปญหาการสงออกที่ตกต่ําลงไปมาก ซึ่งการสงสินคาระหวางประเทศลดลงทั่วโลก ผูประกอบการไมสามารถอยูได   
ปนี้การสงออกสถานะคือยังติดลบ  

รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายจะสรางความเขมแข็งภายในและสรางความเขมแข็งของภูมิภาค            
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 มีนโยบายที่จะสรางภูมิภาคใหเกิดความเขมแข็งและ จะลดสวน
ตางของรายไดสวนกลางกับสวนภูมิภาค ตัวเลข GDP จาก Wikipedia ในป 2013 ประเทศไทยมีประชากร 
ประมาณ 66 ลานคน มี GDP อยูที่ 12.9 ลานลานบาท เมื่อพิจารณาแลว หอการคาไทยจึงมีความเห็นวาควร
ทํายุทธศาสตรเศรษฐกิจภาค และมุงเปาใหสําเร็จในป 2020 โดยตามแผนมีเปาหมาย ใหมีความแตกตางของ 
GDP คือ ภูมิภาค 80 กรุงเทพฯ 20 จากในปจจุบันคือ ภูมิภาค 70 กรุงเทพฯ 30 

สัดสวน GDP ของประเทศ 
ภาคเหนือ 98,267 คน/ป คิดเปนรอยละ 8.8 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 74,532 คน/ป  คิดเปนรอยละ 10.9 
ภาคกลาง 197,944 คน/ป คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 17.6 
ภาคตะวันออก 409,900 คน/ป คิดเปนรอยละ 23.3 
ภาคใต 123,270 คน/ป คิดเปนรอยละ 8.6 
กรุงเทพมหานคร 466,844 คน/ป คิดเปนรอยละ 30.8  
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Thai_provinces_by_GPP ป 2013 

แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรเศรษฐกิจภาค 5 ภาค ของหอการคา โดย 

 การนําวิสัยทัศน พันธกิจของของหอการคา ไปกําหนดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เนนการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ใน 6 มิติคือ 

1. การคา การลงทุน และการคาชายแดน   
2. การเกษตรและอาหาร 
3. การทองเท่ียวและบริการ 
4. ลดความเหลื่อมล้ํา (สังคม) 
5. สิ่งแวดลอม 
6. การศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 



กรอ. กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในใหเขมแข็ง (เชิงรุก) 
2.1 โครงสรางและความเชื่อมโยงของ กรอ.แตละระดับ 
2.2 รูจักคณะกรรมการรวม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) 
2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ.จังหวัด กรอ.กลุมจังหวัด และการตั้ง กรอ.ภาค 
2.4 ความคาดหวังในการทํางานและขับเคลื่อน กรอ 
 

 
คณะกรรมการรวม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) 
1. คณะกรรมการรวมสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคม

ธนาคารไทย เรียกยอวา กกร. ไดจัดตั้งขึ้นในป 2520 
2.จุดมุงหมายเปนศูนยรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนเอกภาพของภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับ

แนวทางในการแกไขปญหาทางการคาและเศรษฐกิจ และนําเสนอตอคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชน
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือเสนอตอหนวยงานราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปญหานั้นๆโดยตรง 
เพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หรือกําหนดเปนนโยบาย หรือมาตรการในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของชาต ิ

3.พิจารณาจุดยืนรวมกันในประเด็นปญหาตางๆ ที่จะมีการหยิบยกขึ้นพิจารณาในการประชุมรวมกับ
องคการหรือสถาบันทาง เศรษฐกิจของประเทศตางๆทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งมีความ
จําเปนตองมีเอกภาพในหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการในการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอหรือขอตอรองใน
การประชุมเจรจา เพื่อรักษาผลประโยชนของฝายไทยไวใหมากที่สุด 

 
บทบาทของ กกร. 
1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานภาคเศรษฐกิจของรัฐบาล 
2. ประสานงานระหวางสถาบันภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีความสอดคลองกับกฎระเบียบ    

และแนวนโยบายของรัฐบาล 



3. พิจารณาขอยุติปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนโดยคํานึงผล ประโยชน   
สวนรวมของประเทศเปนสําคัญ และจัดทําเปนขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหานั้นๆ ตอภาครัฐ 

4. แตงตั้งผูแทนเขารวมประชุมในคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไข ปญหาทาง   
เศรษฐกิจ (กรอ.) ในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งการเขารวมประชุมในคณะกรรมการอื่นๆ ของ
หนวยงานราชการตางๆตามความเหมาะสมและความจําเปน 

5. พิจารณาปญหาและจุดยืนของภาคเอกชนไทยเพื่อการเขารวมประชุมเจรจาปญหาการคา         
และเศรษฐกิจกับองคการตางประเทศ ในฐานะตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนไทย 

6. ใหความรวมมือกับภาครัฐบาลในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการคาและเศรษฐกิจของประเทศ      
เมื่อไดรับการรองขอตามความเหมาะสม 

แนวทางการทํางานของ กกร. 
1. ประชุม กกร.จังหวัด อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ตามวาระกกร.สวนกลาง ทุกวันอังคารแรกของ

เดือน หรือกําหนดตามความเหมาะสมแกกรณีจําเปนเรงดวน  
2. พิจารณา กลั่นกรอง ประเด็นขอเสนอของภาคเอกชนในการนําเสนอตอกรอ.จังหวัด กรอ.กลุม

จังหวัด หรือการเตรียมประเด็นนําเสนอในการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนทั้งระดับจังหวัด กลุม
จังหวัดเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3. เสนอแนะขอคิดเห็น ขอเสนอ ตอกกร.สวนกลางเพื่อพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาและแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจไปยังภาครัฐ และประสานความรวมมือกับ กกร.สวนกลางในการขับเคลื่อนภารกิจงานตางๆของ
ภาคเอกชน 

4. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินภารกิจที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพกลไก กรอ. (เชิงรุก)  ประกอบดวย 
 การปรับปรุงโครงสราง กรอ.จังหวัด (ดําเนินการแลว) 
 การปรับปรุงโครงสราง กรอ.กลุมจังหวัด (อยูระหวางดําเนินการ)      
 การเสนอตั้ง กรอ.ภาค (อยูระหวางดําเนินการ) 

 

การปรับปรุงโครงสราง กรอ.จังหวัด 
1. คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ไดเห็นชอบใหทบทวนโครงสราง กรอ.จังหวัด และ

ไดประชุมหารือรวมกับผูแทน กระทรวงมหาดไทย และสศช. เมื่อวันที่   15 ตุลาคม 2558 ในการปรับปรุงชื่อ 
โครงสราง และบทบาทหนาที่ กรอ.จังหวัด ใหม  

2. กระทรวงมหาดไทย ไดมีการปรับปรุงโครงสราง กรอ.จังหวัด ตามที่ กกร.นําเสนอ และไดมีหนังสือ
แจงผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ ดําเนินการปรับโครงสราง  กรอ. จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0212.3/ว 6781 จาก นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย      
ถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 11 พ.ย. 58 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

2.1 เปลี่ยนชื่อเรียก กรอ.จังหวัด จาก คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัด เปน คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัด 

2.2 ปรับปรุงโครงสราง องคประกอบและ อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ทั้งนี้ 
เมื่อดําเนินการแตงตั้งแลวเสร็จ ใหสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งใหกระทรวงมหาดไทยรับทราบ  

2.3. กําชับใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด อยางสมํ่าเสมอ 



 

โครงสรางคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ประกอบดวย 
(1) ผูวาราชการจังหวัด      ประธานกรรมการ 
(2) รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  รองประธานกรรมการ 
(3) ประธานหอการคาจังหวัด     รองประธานกรรมการ 
(4) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด   รองประธานกรรมการ 
(5) ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด  รองประธานกรรมการ 
(6) ประธานชมรมธนาคารจังหวัด     รองประธานกรรมการ 
(7) คลังจังหวัด      กรรมการ 
(8) พาณิชยจังหวัด     กรรมการ 
(9) อุตสาหกรรมจังหวัด     กรรมการ 
(10) เกษตรและสหกรณจังหวัด    กรรมการ 
(11) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด    กรรมการ 
(12) ทองถิ่นจังหวัด     กรรมการ 
(13) ประชาสัมพันธจังหวัด    กรรมการ 
(14) ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ 1 คน   กรรมการ 
(15) ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม 1 คน    กรรมการ 
(16) ผูแทนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในจังหวัด  กรรมการ 
(17) หัวหนาสํานักงานจังหวัด     กรรมการและเลขานุการ 
(18) หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(19) เลขาธิการหอการคาจังหวัด     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(20) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(21) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(22) เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัด     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หมายเหตุ : ใหแตงตั้งกรรมการ (14) (15) และ (16) โดยผานขอเสนอและความเห็นชอบ 
               จากที่ประชุม กรอ.จังหวัด 
อํานาจหนาที ่
           1) วางยุทธศาสตรการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดใหเขมแข็งทั้งระยะสั้น ระยะกลาง   
และระยะยาว ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
รวมทั้ง จัดทําขอเสนอแผนงานโครงการดานเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน  การทองเที่ยว การสรางตลาดกลาง
ชุมชนและการสงเสริมสินคาโอท็อป เปนตน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหการสนับสนุน 
 2) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแก ก.บ.จ. เพ่ือการพัฒนา การแกไขปญหาและอุปสรรคดานเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน และการทองเที่ยวของจังหวัด ฯลฯ  
 3) บูรณาการหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถิน่ รวมทั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภายในจังหวัดใหเขมแข็งและเชื่อมโยงกลุมจังหวัด และระดับภาคตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล 
 4) ประสานเชื่อมโยงกับ กระทรวงมหาดไทย กรอ.สวนกลาง และ/หรือ กกร. ไดทันทีเพื่อตัดสินใจเชิง
นโยบายหรือสั่งการไดทันตอเหตุการณ 



     5) กําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และจัดทํารายงานผลความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข
เสนอโดยตรงตอสวนกลาง 
 6) เผยแพร และประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดใหทุกภาคสวนทราบ
อยางทั่วถึง 
 7) เชิญหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลและใหคําปรึกษาในเรื่อง
ที่เกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ของ กรอ.จังหวัด ไดตามความจําเปน 
 8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานในการขับเคลื่อนหรือปฏิบัติงานใหบรรลุตามยุทธศาสตรและ
นโยบายรัฐบาล           
 

การปรับปรุงโครงสราง กรอ.กลุมจังหวัด (อยูระหวางดําเนินการ เพื่อเสนอ กรอ.สวนกลาง) 
เสนอปรับปรุงคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด 

(กรอ.กลุมจังหวัด) ดังนี้ 
1. ปรับปรุงชื่อเรียกใหเพิ่มคํา“พัฒนา” เปน “คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ

แกไขปญหาทางเศรษฐกิจกลุมจังหวัด” (กรอ.กลุมจังหวัด) 
 2. ปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการฯโดยเนนหนวยงานดานเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
และเพิ่มผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา และศูนยปฎิบัติการรวมกลุมจังหวัด (ROC) 

3. กรอ.กลุมจังหวัดมีบทบาทสําคัญ ดานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
กลุมจังหวัด ใหสอดคลองและเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาระดับภาค และแผนจังหวัดในกลุมจังหวัด เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  

การเสนอตั้ง กรอ.ภาค   (อยูระหวางดําเนินการ เพื่อเสนอ กรอ.สวนกลาง) 
เสนอตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจระดับภาค (กรอ.ภาค) 

ดังนี้ 
1. ชื่อเรียก “คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจภาค..”  

(กรอ.ภาค) มีจํานวน 5 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต 
2. รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะกรรมการประกอบดวย ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ อาทิ 

เกษตรฯ/พาณิชย/อุตสาหกรรม /คลัง ฯลฯ และผูแทนหนวยงานราชการในภาค อาทิ สศช. /ธปท./BOI/ททท. 
/ผูแทนภาคเอกชนในภาค (กกร.สทท.สตท)/ผูแทนสถาบันการศึกษา /ROC 

3. กรอ.ภาค มีบทบาทหนาที่ ไดแก  
-  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาภาคและแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใหสอดคลองและ

เชื่อมโยง ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง
ดานเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดและจังหวัด /
การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ /ความรวมมือในอนุภูมิภาค/ ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อ
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในพื้นที่ภาค และขีดความสามารถ ในการแขงขันของภาคและประเทศ 

 
 
 
 



ผลที่จะไดรับจากการเสนอเพิ่มประสิทธิภาพของ กรอ. 
 เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ทั้งเชิง

นโยบายและแผนปฏิบัติการ (Function & Area) อยางเปนระบบลดความซ้ําซอนและขับเคลื่อนใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

  ทําใหภูมิภาคของประเทศมีความเขมแข็งในตัวเองตามศักยภาพของแตละพื้นที่ ทั้งปจจัยในการผลิต 
โครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ และความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

  สรางความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนใหมีการเชื่อมโยงและทํางานรวมกันในทุกระดับทั้งใน
สวนกลาง ระดับภาค ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาล เพื่อสรางเศรษฐกิจภายในใหเขมแข็ง 

ความคาดหวังในการทํางานและขับเคลื่อน กรอ.   
      1. ให กรอ.เปนสถาบันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน จังหวัด กลุมจังหวัด ภาค ใหเขมแข็ง 
       2. ใหมีการประชุม กรอ.อยางสม่ําเสมอตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว (กรอ.จว. ทุก 2 เดือน/กรอ.
กลุมจังหวัดทุก 3 เดือน) 
      3. ไมควรประชุม กรอ.จังหวัดหรือกลุมจังหวัดพรอมกับการประชุม กบจ.หรือ กบก. (แตทํางานเชื่อมโยงกัน) 

 

 

 

 


