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1       คู่มือ กกร จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั v.2.33 

คู่มือ 
กกร.จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 

 
คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบนั (กกร.)ประกอบดว้ย สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศ

ไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันได้มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทาง
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระดับกกร.จังหวัด /     กกร.กลุ่ม
จังหวัด ขึน้ 

 

มีภำรกิจหลักในกำรขับเคลื่อนโครงกำร และกิจกรรมต่ำง  ๆ  ที่เก่ียวขอ้งต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภำค ให้เป็นไปตำมแนวทำงของคณะกรรมกำร กกร. และ
ยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี และแผนพัฒนำเศษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหำหรือ
ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนใหบ้รรลตุำมเป้ำหมำยที่สำมำรถเรง่พฒันำเศรษฐกิจฐำนรำก แกไ้ขปัญหำ/
อุปสรรค และควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเขม้แข็ง พัฒนำเครือข่ำยและควำม
รว่มมือกบัภำครฐั และหน่วยงำนต่ำง ๆ 

 

ทั้งนี ้เพ่ือให้แนวทำงไปในทิศทำงเดียวกัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 
สถำบนั (กกร.) ไดจ้ดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำน เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั และ
เกิดกำรขบัเคลื่อนกำรท ำงำนของ คณะกรรมกำร กกร.จงัหวดั/ กกร.กลุม่จงัหวดั ใหม้ีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้  

 
 

   ส  ำนกังำน กกร. 
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2       คู่มือ กกร จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั v.2.33 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 

1. หลักการและเหตุผล 
สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย 

คณะกรรมกำรร่วมสภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยสมำคม
ธนำคำรไทย เรียกย่อว่ำ กกร. ไดจ้ดัตัง้ขึน้ในปี 2520 โดยมติรว่มระหว่ำงสถำบนัทัง้ 3 สถำบนั ซึ่ง
เป็นสถำบนัหลกัภำคเอกชนในกำรสง่เสรมิกำรคำ้ กำรอตุสำหกรรม และกำรเงินของประเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมำยให้เป็นศูนยร์่วมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภำพของภำคธุรกิจเอกชน 
เก่ียวกับแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรคำ้และเศรษฐกิจ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรรว่ม
ภำครฐับำลและเอกชนเพ่ือแกไ้ขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือเสนอต่อหน่วยงำนรำชกำรที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัปัญหำนัน้ ๆ  โดยตรงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรวำงแผนพฒันำเศรษฐกิจ 
หรือก ำหนดเป็นนโยบำย หรือมำตรกำรในกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจของชำติ 

 
เมื่อวันที่  3 เมษำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบันได้มีมติ

เห็นชอบในหลกักำรและแนวทำงจดัตัง้คณะกรรมกำรรว่มภำคเอกชน 3 สถำบนั (กกร.) ระดบักกร.
จังหวัด /กกร.กลุ่มจังหวัด ขึน้ โดยยึดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เร่ือง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่
เป็นศูนยป์ฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓) (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔ 
ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง วนัท่ี ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐) 
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ไดม้ีกำรแบ่งภำคออกเป็น  6 ภำค กลุม่จงัหวดั 18 กลุม่ ประกอบดว้ย 

ภาคเหนือ : มี 4 กลุม่จงัหวดั ไดแ้ก่ 

▪ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล  ำปำง ล ำพนู แม่ฮ่องสอน) 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงรำย น่ำน พะเยำ แพร)่ 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตำก พิษณโุลก เพชรบรูณ ์สโุขทยั อตุรดิตถ)์ 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ก ำแพงเพชร นครสวรรค ์พิจิตร อทุยัธำนี) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มี 5 กลุม่จงัหวดั ไดแ้ก่ 

▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย อุดรธำนี หนองบวัล ำภู 
หนองคำย บงึกำฬ) 

▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มกุดำหำร) 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กำฬสินธุ์ 

มหำสำรคำม รอ้ยเอ็ด) 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครรำชสีมำ ชยัภมูิ สรุินทร ์

บรุีรมัย)์ 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ 

ยโสธร อ ำนำจเจรญิ) 
ภาคกลาง : มี 4 กลุม่จงัหวดั ไดแ้ก่ 

▪ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนำท,พระนครศรีอยุธยำ,ลพบุรี,สระบุรี,
สิงหบ์รุี,อ่ำงทอง) 

▪ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (สมทุรปรำกำร,ปทมุธำน,ีนครปฐม,นนทบรุี) 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  1 (กำญจนบรุี ,รำชบรุี สพุรรณบรุี) 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  2 (เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงครำม

,สมทุรสำคร) 
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ภาคตะวันออก : มี 2 กลุม่จงัหวดั ไดแ้ก่ 

▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบรุี,ระยอง,ฉะเชิงเทรำ) 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (สระแกว้,ปรำจีนบรุี, นครนำยก,จนัทบรุี,ตรำด) 

ภาคใต้ : มี 2 กลุม่จงัหวดั ไดแ้ก่ 

▪ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย (ชุมพร,สุรำษฎรธ์ำนีนครศรีธรรมรำช,พัทลุง,
สงขลำ) 

▪ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (ภเูก็ต,พงังำ,กระบี่,ระนอง,ตรงั,สตลู) 
ภาคใต้ชายแดน : มี 1กลุม่จงัหวดั ไดแ้ก่ 
▪ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตำนี,ยะลำ,นรำธิวำส) 
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2. วัตถุประสงคแ์ละแนวทางการจัดตั้ง 

2.1. กำรจดัตัง้ กกร.ระดบัจงัหวดั /กลุม่จงัหวดั มีวตัถปุระสงคส์  ำคญัในกำรจดัตัง้ ดงันี ้

2.1.1. เพ่ือใหม้ีกลไกรองรบักำรท ำงำนของภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) ในระดบั

พืน้ท่ีทัง้ในระดบั กกร.จงัหวดั / ระดบั กกร. กลุม่จงัหวดั และสำมำรถเช่ือมโยง

กำรท ำงำนกับ กกร.ส่วนกลำงอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำง

เดียวกนั 

2.1.2. เพ่ือรว่มปรกึษำหำรือ พิจำรณำ กลั่นกรอง ประเด็นขอ้เสนอของภำคเอกชนใน

กำรน ำเสนอต่อกรอ.จังหวดั / กรอ.กลุ่มจังหวัด / กบจ. / กบก. โดยเป็นกำร

เชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนระหว่ำงภำคเอกชน 3 สถำบนั (กกร.) รว่มกบัภำครฐั

ภำยใตโ้ครงสรำ้งกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนเชิงพืน้ที่ตำมระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพืน้ที่แบบบูรณำกำร พ.ศ.2560 

(Area-Function-Agenda)และกำรปรับเปลี่ยนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้

สอดคลอ้งกำรแบ่งภำค 6 ภำค 

2.1.3. เพ่ือใหเ้กิดพลงัควำมรว่มมือของภำคเอกชน 3 สถำบนั (กกร.)รว่มกบัภำคสว่น

ที่เก่ียวขอ้ง อำทิ สภำอตุสำหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ,สภำเกษตรกรฯ, 

มหำวิทยำลยัฯ,อปท. เป็นตน้ 

2.1.4. เพ่ือท ำกำรรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอที่ เป็นประโยชน์ในภำพรวมทำง

เศรษฐกิจต่อกกร.ส่วนกลำงเพ่ือพิจำรณำสนับสนุนในกำรพัฒนำและแก้ไข

ปัญหำทำงเศรษฐกิจไปยงัรฐับำลหรือหน่วยงำนภำครฐั 

 

2.2. กำรจดัตัง้ กกร.จงัหวดั /กกร.กลุม่จงัหวดั มีรูปแบบและแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้
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2.2.1. หลกักำรจดัตัง้ : กกร.จงัหวดั /กกร.กลุม่จงัหวดั ตอ้งยดึรูปแบบกำรด ำเนินงำน

และแนวทำงตำม กกร.สว่นกลำงอย่ำงเครง่ครดั 

2.2.2. สถำบันหลัก กกร.ระดับพื้นที่  : ประกอบด้วย (1) หอกำรค้ำฯ (2) สภำ

อตุสำหกรรมฯ (3) สมำคมธนำคำรไทย 

2.3. วำระกำรท ำหนำ้ที่ของประธำน กกร. จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั  : ประธำน 3 สถำบนัหลกัในแต่

ละระดับ จะหมุนเวียนกันท ำหน้ำที่ เป็นประธำน กกร. สถำบันละ 4 เดือนตำมกำร

หมนุเวียนของ กกร.สว่นกลำง ไดแ้ก ่

• หอกำรคำ้ฯ จะท ำหนำ้ที่ประธำน กกร. ในเดือน ตลุำคม - มกรำคม 

• สภำอตุสำหกรรมฯ จะท ำหนำ้ที่ประธำน กกร. ในเดือน กมุภำพนัธ ์- พฤษภำคม 

• สมำคมธนำคำร จะท ำหนำ้ที่ ประธำน กกร. ในเดือน มิถนุำยน - กนัยำยน  

          ทัง้นี ้ในกรณีที่ประธำนสถำบนัหลกัใด ไม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ในวำระเดือนที่หมนุเวียน

มำเป็นประธำน ใหป้ระธำนสถำบนัหลกัที่จะท ำหนำ้ที่ ประธำน กกร. ในวำระเดือนถัดไป 

ท ำหนำ้ที่แทนในช่วงที่หมนุเวียนดงักลำ่ว 
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3. โครงสร้างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
 

3.1. กกร.ส่วนกลาง 
คณะกรรมกำรประกอบดว้ย 3 สถำบนั สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรม

แห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย โดยมีประธำนของ 3 สถำบัน หมุนเวียนกันเป็นประธำน 

กกร. หน่วยงำนละ 4 เดือน ดงันี ้ 

▪ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย จะท ำหน้ำที่ประธำน กกร. ในเดือน ตุลำคม - 

มกรำคม 

▪ สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย จะท ำหนำ้ที่ประธำน กกร. ในเดือน กุมภำพนัธ ์- 

พฤษภำคม 

▪ สมำคมธนำคำรไทย จะท ำหนำ้ที่ ประธำน กกร. ในเดือน มิถนุำยน - กนัยำยน  

กำรจดัประชุมคณะกรรมกำร กกร. เดือนละ 1 ครัง้ ในวนัพธุแรกของเดือน โดยมีส  ำนกังำน 
กกร. เป็นฝ่ำยเลขำนกุำร 

 
3.2. กกร.จังหวัด 

คณะกรรมกำร กกร.จังหวดั มำจำก 3 สถำบนั ซึ่งมีประธำนของ 3 สถำบนั หมุนเวียนกัน
เป็นประธำน กกร. จังหวดั ตำมรำยละเอียดในขอ้ 2.3 และจัดใหม้ีฝ่ำยเลขำนุกำรจำกหอกำรคำ้
ไทยและสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นอย่ำงนอ้ย 

 
คณะกรรมกำร กกร. จงัหวดั มีโครงสรำ้งคณะกรรมกำร จ ำนวนรวมไม่นอ้ยกว่ำ  9 คน แต่

ไม่เกิน 15 คน ประกอบดว้ยผูแ้ทนจำก 3 สถำบนั ไดแ้ก่  
• หอกำรคำ้จงัหวดั จ ำนวนรวมไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ไดแ้ก่ ประธำน 1 

คน เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร  
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• สภำอุตสำหกรรมจังหวัด จ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ไดแ้ก่ 
ประธำน 1 คน เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร  

• ผูแ้ทนสมำคมธนำคำรไทยจังหวดั จ ำนวนรวมไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
ไดแ้ก่ ประธำน 1 คน เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร 

 
โดยราย ช่ือผู้ แทนของแต่ละสถาบัน จะปรากฏราย ช่ือล่ า สุดตาม

เอกสารแนบท้าย ของประกาศค าสั่งแต่งตั้ง จาก กกร.ส่วนกลาง  ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้แทน ให้ประธานของสถาบันน้ันในส่วนกลางรับรอง และแจ้ง
ให้ส านักงาน กกร. แก้ไขเอกสารแนบท้ายต่อไป   

  
คณะกรรมกำร กกร. จงัหวดั มีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ ดงันี ้ 
1. ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร กกร.จังหวัดอย่ำงน้อย 2  เดือนครัง้ เพ่ือหำรือ

ประเด็นในระดับจังหวัด เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจที่เก่ียวขอ้งกบักำรคำ้กำรลงทนุ กำรท่องเที่ยว และกำรเกษตร หรือประเด็นใน
กรณีเรง่ด่วนที่เป็นอปุสรรค เพ่ือเป็นมติของคณะกรรมกำร กกร.จงัหวดั ในกำรยื่นเรื่อง
เสนอต่อ กกร.กลุม่จงัหวดัต่อไป 

2. พิจำรณำสนับสนุนในกำรพฒันำและแกไ้ขปัญหำทำงเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นมติของ กกร. 
จังหวดั ในกำรยื่นเรื่องเสนอต่อ กกร.กลุ่มจังหวดั และรฐับำลหรือหน่วยงำนภำครฐัใน
ระดบัจงัหวดั  

3. พิจำรณำเห็นชอบมีมติในท่ีประชมุรว่มกนัในกำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำ  
4. พิจำรณำก ำหนดผูแ้ทนเขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร หรือคณะท ำงำน 

ของภำครฐัหรือหน่วยงำนของภำครฐั ในระดบัจังหวดั โดยตอ้งก ำหนดใหผู้แ้ทนจดัท ำ
รำยงำน เพ่ือรำยงำนผลกำรประชมุต่อคณะกรรมกำร กกร. จงัหวดั  
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3.3. กกร.กลุ่มจังหวัด 
คณะกรรมกำร กกร.กลุ่มจงัหวดั มำจำก 3 สถำบนั ซึ่งมีประธำนของ 3 สถำบนั หมนุเวียน

กันเป็นประธำน กกร. กลุ่มจังหวัด ตำมรำยละเอียดในข้อ 2.3 และจัดให้มีฝ่ำยเลขำนุกำรจำก
หอกำรคำ้ไทยและสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นอย่ำงนอ้ย 

คณะกรรมกำร กกร. กลุ่มจงัหวดั มีโครงสรำ้งคณะกรรมกำร จ ำนวนรวมไม่นอ้ยกว่ำ  9 คน 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนจำก 3 สถำบนั ไดแ้ก่  

• หอกำรคำ้กลุ่มจงัหวดั จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน ไดแ้ก่ ประธำน 1 คน เลขำธิกำร 
1 คน และกรรมกำร โดยจ ำนวนกรรมกำรตอ้งไม่เกินจ ำนวนของจงัหวดัในกลุม่จงัหวดันัน้  

• สภำอุตสำหกรรมกลุ่มจังหวัด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ไดแ้ก่ ประธำน 1 คน 
เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร โดยจ ำนวนกรรมกำรตอ้งไม่เกินจ ำนวนของจังหวดัในกลุ่ม
จงัหวดันัน้  

• ผูแ้ทนสมำคมธนำคำรไทยกลุม่จงัหวดั จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน ไดแ้ก่ ประธำน 1 
คน เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร โดยจ ำนวนกรรมกำรตอ้งไม่เกินจ ำนวนของจังหวดัใน
กลุม่จงัหวดันัน้  

โดยราย ช่ือผู้ แทนของแต่ละสถาบัน จะปรากฏราย ช่ือล่ า สุดตาม
เอกสารแนบท้าย ของประกาศค าสั่งแต่งตั้ง จาก กกร.ส่วนกลาง  ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้แทน ให้ประธานของสถาบันน้ันในส่วนกลางรับรอง และแจ้ง
ให้ส านักงาน กกร. แก้ไขเอกสารแนบท้ายต่อไป   

 
คณะกรรมกำร กกร. กลุม่จงัหวดั มีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ ดงันี ้ 
1. ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร กกร.กลุ่มจังหวดัอย่ำงนอ้ย 3  เดือนครัง้ ในกำร

กลั่นกรองประเด็นในระดับจังหวัด เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจในระดับกลุ่ม
จงัหวดั เพ่ือเสนอประเด็นท่ีเป็นประโยชนใ์นภำพรวมทำงเศรษฐกิจ  
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2. พิจำรณำสนับสนุนในกำรพฒันำและแกไ้ขปัญหำทำงเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นมติของ กกร. 
กลุ่มจังหวดั ในกำรยื่นเรื่องเสนอต่อ กกร.ส่วนกลำง และรฐับำลหรือหน่วยงำนภำครฐั
ในระดบักลุม่จงัหวดั  

3. พิจำรณำเห็นชอบมีมติรว่มกนัในกำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำ  
4. พิจำรณำก ำหนดผูแ้ทนเขำ้ร่วมเป็นคณะกรรมกำร คณะอนกุรรมกำร หรือคณะท ำงำน 

ของภำครฐัหรือหน่วยงำนของภำครฐั ในระดับกลุ่มจังหวดั โดยตอ้งก ำหนดใหผู้แ้ทน
จดัท ำรำยงำน เพ่ือรำยงำนผลกำรประชมุต่อคณะกรรมกำร กกร. กลุม่จงัหวดั  

 
3.4. บทบาทหน้าที ่

3.4.1. ประธานกรรมการ กกร. จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  มีบทบำทหนำ้ที่ ดงันี ้ 
- เป็นผูน้  ำของภำคเอกชนในพืน้ที่ อนัไดแ้ก่ หอกำรคำ้ไทย สภำอตุสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทยในพืน้ที่ ในกำรท ำงำนรว่มกบัภำครฐั และ
หน่วยงำนอ่ืน ๆ    

- รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำร
ด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร กกร. จงัหวดั / กลุม่จงัหวดั คณะท ำงำน ที่ปรกึษำ 
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมบทบำท และแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

- เป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำร  
- เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำร มีกำรลงคะแนน

เสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ำยเท่ำกนั 
- ใหก้ำรสนบัสนนุในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำร 
- ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำก กกร. สว่นกลำง 
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3.4.2. เลขาธิการ กกร. จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  มีบทบำทหนำ้ที่ ดงันี ้
- ตอ้งท ำงำนรว่มกนัระหว่ำงเลขำธิกำร จำก 3 สถำบนั โดยไม่ตอ้งหมนุเวียนตำม

ประธำน  
- เป็นตัวแทนของภำคเอกชนในระดับพื้นที่  อันได้แก่ หอกำรค้ำไทย สภำ

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทยในพืน้ที่ ในกำรท ำงำน
รว่มกบัภำครฐั และหน่วยงำนอื่น ๆ    

- เป็นผูช้่วยประธำนกรรมกำรในกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ โดยเฉพำะก ำกบัดแูล
ฝ่ำยเลขำนกุำร  

- รับผิดชอบในกำรกลั่นกรองวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุม และตรวจสอบ
รำยงำนกำรประชมุของฝ่ำยเลขำนกุำร 

- ใหก้ำรสนบัสนนุในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำร 
- ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำก กกร. สว่นกลำง และประธำนกรรมกำร 

 
3.4.3. ฝ่ายเลขานุการ มีบทบำทหนำ้ที่ ดงันี ้ 

- ฝ่ำยเลขำนกุำรตอ้งท ำงำนรว่มกนัระหว่ำงฝ่ำยเลขำนกุำรจำก 3 สถำบนั เป็นฝ่ำย
เลขำนุกำรร่วม โดยไม่ตอ้งหมุนเวียนตำมประธำน ทั้งนี ้สำมำรถยกเวน้ฝ่ำย
เลขำนกุำรของสมำคมธนำคำรไทยได ้หำกไม่มี 

- เป็นศูนยก์ลำงในกำรประสำนงำนติดต่อระหว่ำง กกร.จังหวดั/กลุ่มจังหวดั กับ
หน่วยงำนภำครฐัและหน่วยงำนอื่น ๆ  

- ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำร กกร.จังหวดั/กลุ่มจังหวดั เพ่ือเชิญเขำ้ร่วม
ประชมุ   

- จดัท ำวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม จดบนัทึกและจดัท ำรำยงำน
กำรประชุม ส่งหนังสือเชิญประชุม ประสำนสถำนที่จัดกำรประชุม จัดเตรียม
สถำนท่ีประชมุ และอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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- สรุปรำยงำนกำรประชุม เพ่ือส่งใหก้บั ส  ำนกังำน กกร.ภำยใน 7 วนั หลงัจำกกำร
ประชมุ 

- จัดเก็บขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับคณะกรรมกำร กกร. จังหวดั/กลุ่มจังหวดั ในระบบ
คอมพิวเตอร ์อำทิ ขอ้มลูรำยชื่อคณะกรรมกำร ขอ้มลูสถิติต่ำง ๆ หนงัสือเขำ้ออก
ของคณะกรรมกำร และเอกสำรจ ำเป็นอื่น ๆ  

- กรณี กกร.กลุ่มจังหวดั ตอ้งจัดท ำเอกสำรส ำหรบักำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำร
ประชมุ  ต่อส ำนกังำน กกร. สว่นกลำง ตำมรำยละเอียดในขอ้ 4.1 

- เป็นผูป้ระสำนงำนหลกักบัส ำนกังำน กกร. สว่นกลำง  
- ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำก กกร. สว่นกลำง และเลขำธิกำร 

 
3.4.4. หน้าทีอ่ื่น ๆ  

- สำมำรถแต่งตัง้ที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร กกร. จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ไดต้ำม
ควำมเหมำะสม โดยใหเ้ป็นไปตำมมติที่ประชมุของคณะกรรมกำร กกร.จงัหวดั/กลุม่
จังหวดั ทัง้นี ้ควรเป็นองคก์รหรือหน่วยงำน  ในระดบัพืน้ที่ อำทิ สภำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /สภำเกษตรกรหรือสมำคม/สมำคมประมง หรือผูแ้ทน
จำกองคก์รหรือหน่วยงำนอื่น ๆ  โดยคณะกรรมกำร กกร. จงัหวดั / กลุม่จงัหวดั ตอ้ง
ก ำหนดบทบำทหนำ้ที่ของที่ปรกึษำใหอ้ยู่ในควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

- สำมำรถแต่งตัง้คณะท ำงำนดำ้นต่ำง ๆ  ไดต้ำมควำมเหมำะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กับกำรด ำเนินกำรในพืน้ที่  โดยใหเ้ป็นไปตำมมติที่ประชุมของคณะกรรมกำร กกร. 
จังหวดั / กลุ่มจังหวดั โดยคณะกรรมกำร กกร. จังหวดั / กลุ่มจังหวดั ตอ้งก ำหนด
บทบำทหนำ้ที่ของคณะท ำงำนใหอ้ยู่ในควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
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4. แนวทางปฏิบัติ 
 

4.1. งบประมาณจากส านักงาน กกร. 

คณะกรรมกำร กกร. สว่นกลำง ใหก้ำรสนบัสนนุงบประมำณกำรด ำเนินกำรจดัประชมุของ

คณะกรรมกำร กกร. กลุม่จงัหวดั โดยเป็นงบประมำณประจ ำปี ตัง้แต่เดือน มกรำคม ถึง 

ธนัวำคมของทกุปี ทัง้นี ้ไม่สำมำรถเบิกเกินงบประมำณท่ีก ำหนดไวไ้ด ้และหำกใชไ้ม่ครบตำมท่ี

ก ำหนด ไม่สำมำรถยกยอดไปปีถดัไปได ้โดยมีวงเงินกำรสนบัสนนุ ดงันี ้ 

4.1.1. กลุม่จงัหวดัขนำด 3 จงัหวดั ใหก้ำรสนบัสนนุค่ำใชจ้่ำยในกำรประชมุ ไม่เกินครัง้ละ 

25,000 บำท โดยสนบัสนนุไม่เกินปีละ 100,000 บำท 

4.1.2. กลุม่จงัหวดัขนำด 4 จงัหวดั ใหก้ำรสนบัสนนุค่ำใชจ้่ำยในกำรประชมุ ไม่เกินครัง้ละ 

30,000 บำท โดยสนบัสนนุไม่เกินปีละ 120,000 บำท 

4.1.3. กลุม่จงัหวดัขนำด 5 จงัหวดั ใหก้ำรสนบัสนนุค่ำใชจ้่ำยในกำรประชมุ ไม่เกินครัง้ละ 

35,000 บำท โดยสนบัสนนุไม่เกินปีละ 140,000 บำท 

4.1.4. กลุม่จงัหวดัขนำด 6 จงัหวดั ใหก้ำรสนบัสนนุค่ำใชจ้่ำยในกำรประชมุ ไม่เกินครัง้ละ 

40,000 บำท โดยสนบัสนนุไม่เกินปีละ 160,000 บำท 

4.1.5. ค่ำใชจ้่ำยท่ีสำมำรถเบิกไดต้อ้งเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุ อำทิ ค่ำถ่ำยเอกสำร 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอล)์ ค่ำเช่ำหอ้ง เป็นตน้  

4.1.6. กำรเบิกเงินสนบัสนนุ ใหเ้บิกจ่ำยตำมขัน้ตอนรำยละเอียดกำรเบิกเงินประชมุ กกร. 

กลุม่จงัหวดั ซึ่งตอ้งจดัสง่เอกสำรและหนงัสอืขออนุมตัเิบกิเงนิค่าใชจ้่ายในการ
จดัประชุม ตามขัน้ตอนและแบบฟอรม์ตวัอย่ำงในภาคผนวก โดยเป็นแบบ
เหมาจ่าย ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนทีก่ าหนดใน 4.1.1 – 4.1.4 โดย
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมครัง้นัน้ เป็นผูส้ ารองจา่ย และขอเบกิเงนิดงักล่าวกบั
ส านกังาน กกร. 
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4.2. การใช้ตราสัญลักษณ ์(Logo) 

คณะกรรมกำรสำมำรถใชต้รำสญัลกัษณข์อง กกร. ได ้โดยตอ้งระบวุ่ำเป็น กกร. 

จงัหวดัใด หรือ กลุม่จงัหวดัใด ในบรรทดัที่สอง ตำมรูปแบบดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีแนวปฏิบตัิกำรใชส้ญัลกัษณ ์ดงันี ้ 

1. สำมำรถใชต้รำสญัลกัษณ ์กกร. อย่ำงเดียว หรือใชร้ว่มกบัตรำสญัลกัษณข์อง 3 

สถำบนัได ้

2. หำกใชร้ว่มกนัตอ้งใชใ้หค้รบทัง้ 4 ตรำสญัลกัษณ ์โดยตอ้งเรียงล ำดบักำรวำง

ตรำสญัลกัษณ ์จำก กกร. หอกำรคำ้ สภำอตุสำหกรรม สมำคมธนำคำรไทย 

ตำมล ำดบั หำ้มสลบัสบัเปลี่ยนต ำแหน่ง 

กกร. 
จงัหวดักาญจนบรุ ี

 

คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั 

จงัหวดักาญจนบรุ ี
 

กกร. 
กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง 1 

 

คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั 

กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง 1 
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3. ใชต้รำสญัลกัษณข์องหอกำรคำ้ไทย หรือ หอกำรคำ้กลุม่จงัหวดั หรือ หอกำรคำ้

จงัหวดั อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเท่ำนัน้ 

4. ใชต้รำสญัลกัษณข์องสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สภำอตุสำหกรรม

กลุม่จงัหวดั หรือ สภำอตุสำหกรรมจงัหวดั อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ 

5. ใชต้รำสญัลกัษณข์องสมำคมธนำคำรไทย เท่ำนัน้ 

 
4.3. การจัดตั้งส านักงาน 

ตอ้งมีกำรก ำหนดสถำนท่ีตัง้ของ กกร. จงัหวดั / กกร. กลุม่จงัหวดั ใหช้ดัเจน โดย

สำมำรถเป็นสถำนที่เดียวกบัที่ตัง้ของ หอกำรคำ้จงัหวดั หรือสภำอตุสำหกรรมจงัหวดั หรือ

สถำนท่ีอื่น ๆ ท่ีเหมำะสม โดยตอ้งระบุขอ้มลูของฝ่ำยเลขำนกุำรทกุคน หมำยเลข

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ อีเมล ์เพื่อสะดวกในกำรติดต่อ รวมทัง้แผนที่ตัง้ของส ำนกังำน กรอก

รำยละเอียดตำมแบบฟอรม์ที่ก ำหนดในภำคผนวก 

 
4.4. การเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการ 

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อหรือต ำแหน่งของ ประธำน เลขำธิกำร หรือกรรมกำร 

ในจงัหวดัหรือกลุม่จงัหวดั ใหฝ่้ำยเลขำนกุำร ประสำนงำนกบัหน่วยงำนตน้สงักดั ตำมขอ้ 

6 เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิรำยชื่อ (กรณีของสมำคมธนำคำรไทย ตอ้งใหธ้นำคำรสมำชิกตน้

สงักดัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ ก่อนแจง้กลบัไปยงัฝ่ำยเลขำนกุำรทรำบ เพ่ือด ำเนินกำร) 

โดยฝ่ำยเลขำนกุำร ตอ้งท ำกำรกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์เสนอรำยชื่อกรรมกำร ตำม

แบบฟอรม์ในภำคผนวก ภำยใน 7 วนั นบัตัง้แต่มีกำรไดร้บัแจง้กำรเปลี่ยนแปลง  

ทัง้นี ้หน่วยงำนตน้สงักดัจะท ำกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้ง และอนมุตัิรบัรองรำยชื่อ 

ก่อนเสนอใหส้  ำนกังำน กกร. สว่นกลำง ทรำบ และด ำเนินกำรต่อไป  
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4.5. การลงนามในหนังสือ 

กำรลงนำมในหนงัสือสง่ภำยนอก ตอ้งลงนำมโดยประธำน กกร. จงัหวดั / กลุม่

จงัหวดั ที่ด  ำรงต ำแหน่งตำมวำระในเวลำขณะนัน้ หรือ สำมำรถลงนำมโดยประธำน กกร. 

จงัหวดั / กลุม่จงัหวดั จำก 3 สถำบนั รว่มกนัได ้แลว้แต่กรณีไป  

กำรลงนำมในหนงัสือสง่เวียนภำยในคณะกรรมกำร สำมำรถลงนำมโดยประธำน 

หรือเลขำธิกำร คนใดคนหน่ึง  
4.6 การก าหนดเลขหนังสือส่งออก ของ กกร.จังหวัด และ กกร.กลุ่มจังหวัด 

เมื่อมีกำรออกหนงัสือจำก กกร.จงัหวดั และ กกร.กลุม่จงัหวดั ตอ้งมีกำรก ำหนดเลข

หนงัสือใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกนั ดงันี ้ 
1)  กกร.จังหวัด 

เลขท่ี กกร.จว.(ล ำดบัจงัหวดั) เลขหนงัสือ / พ.ศ.  

เช่น    เลขท่ี กกร.จว.(3) 001 / 2563   คือ เลขท่ีหนงัสือสง่ออก ที่ 001 ในปี 

พ.ศ. 2563 ของ กกร. จงัหวดันครปฐม  
2) กกร.กลุ่มจังหวัด 

เลขท่ี กกร.กจว.(ล ำดบักลุม่จงัหวดั) เลขหนงัสือ / พ.ศ.  

เช่น    เลขท่ี กกร.กจว.(6) 014 / 2563  คือ เลขท่ีหนงัสือสง่ออก ที่ 014 ในปี 

พ.ศ. 2563 ของ กกร. กลุม่จงัหวดัภำคใตฝ่ั้งอนัดำมนั  

  ทัง้นี ้ล  ำดบัจงัหวดั และล ำดบักลุม่จงัหวดัใหด้ตูำมตารางในภาคผนวก  

  สว่นเลขรบัหนงัสือเขำ้ ใหฝ่้ำยเลขำนกุำรของ กกร. จงัหวดั กกร. และ กลุม่จงัหวดั 

สำมำรถท ำทะเบียนเลขรบัหนงัสือไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

 



 

20/08/64 

17       คู่มือ กกร จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั v.2.33 

5. โครงสร้างและการเช่ือมโยงกลไกขับเคลื่อนกับภาครัฐ 

เพ่ือใหก้ำรท ำงำนของ กกร.ในแต่ละระดบัสำมำรถเชื่อมโยงกำรท ำงำนกบัภำครฐัในแต่ละ

ระดบัเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีโครงสรำ้งและกลไกเชื่อมโยงกำรขบัเคลื่อนของกกร.แต่ละ

ระดบั ทัง้ในแนวรำบและแนวตัง้ ดงันี ้

5.1. โครงสร้างการขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ.2560 
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5.2. โครงสร้างการเช่ือมโยง กกร.แต่ละระดับกับโครงสร้างการขับเคลื่อนการ
บริหารงานเชิงพืน้ที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พืน้ทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กกร. จงัหวดั 

กกร. กลุ่มจงัหวดั 

กกร. กลาง 

ขบัเคลื่อนผ่าน 

กรอ.กลุ่มจว. 

ขบัเคลื่อนผ่าน

กรอ.จว. 
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6. ข้อมูลตดิต่อของหน่วยงานต้นสังกัด 

6.1.  ส านักงาน กกร. ส่วนกลาง 
ติดต่อ น.ส.ธณิชำ  ตรีพล , นำยสธีุร ์สธนสถำพร 
ที่อยู่ 150/2 ถนนรำชบพิธ แขวงวดัรำชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 
เบอรโ์ทร 080-084-0969, 094-236-4269 
อีเมล ์ thanicha@jsccib.org , sutee@jsccib.org   
 

6.2.  หอการค้าไทย / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ติดต่อ  นำยสมพล  รตันกูล, นำยเอกพิสิฐ  กิจไชยณรงค,์  
นำยอทัธธี์ธชั  สมัมำรตัน ์

 ที่อยู่ 150 ถนนรำชบพิธ แขวงวดัรำชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 
 เบอรโ์ทร 089-110-2544, 081-622-3813, 089-443-8100 
อีเมล ์ sompol@thaichamger.org , aekpisit.tcc@gmail.com , 
autteetuch.s@thaichamber.org 
 

6.3.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ติดต่อ นำยกิตติชยั เพ็งวงศษ์ำ , นำยรกัษส์กล วงษว์ชัรส์ำน , น.ส.สมุลวรรณ แยม้พรำย 
ที่อยู่ สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย ชัน้ 8 อำคำรปฏิบตัิกำรเทคโนโลยีเชิงสรำ้งสรรค์
เลขท่ี 2 ถนนนำงลิน้จี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
เบอรโ์ทร. 081-847-0965 , 081-646-9084 , 089-056-1735 
อีเมล ์kittichaip@fti.or.th , raksakolw@fti.or.th , sumonwany@fti.or.th  
 

6.4 สมาคมธนาคารไทย 
ติดต่อ คณุปัทมำ  กะเปีย , คณุศภุนชุ  ทองใบ 
ที่อยู่  5/13 ชัน้ 4 หมู่ 3 ถนนแจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 11120
เบอรโ์ทร  02-558-7505 , 02-558-7504 
อีเมล ์ patama@tba.or.th , supanuch@tba.or.th 
 
web site  :  www.jsccib.org   หรือทำง https://www.facebook.com/jsccib/ 
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