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คู่มือ
กกร.จังหวัด / กลุ่มจังหวัด
คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.)ประกอบด้วย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศ
ไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันได้มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทาง
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระดับกกร.จังหวัด / กกร.กลุ่ม
จังหวัด ขึน้
มีภำรกิจหลักในกำรขับเคลื่อนโครงกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกำรพัฒ นำ
เศรษฐกิ จจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภำค ให้เป็ นไปตำมแนวทำงของคณะกรรมกำร กกร. และ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำเศษฐกิ จ และสังคม ฉบับที่ 12 เพื่อเร่งแก้ไขปั ญหำหรื อ
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่สำมำรถเร่งพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก แก้ไขปั ญหำ/
อุปสรรค และควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเข้มแข็ง พัฒนำเครือข่ำยและควำม
ร่วมมือกับภำครัฐ และหน่วยงำนต่ำง ๆ
ทั้งนี ้ เพื่อให้แนวทำงไปในทิศ ทำงเดีย วกัน สำนักงำนคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3
สถำบัน (กกร.) ได้จดั ทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน และ
เกิดกำรขับเคลื่อนกำรทำงำนของ คณะกรรมกำร กกร.จังหวัด/ กกร.กลุม่ จังหวัด ให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึน้

สำนักงำน กกร.
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คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
1. หลักการและเหตุผล
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย
คณะกรรมกำรร่วมสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยสมำคม
ธนำคำรไทย เรียกย่อว่ำ กกร. ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในปี 2520 โดยมติรว่ มระหว่ำงสถำบันทัง้ 3 สถำบัน ซึ่ง
เป็ นสถำบันหลักภำคเอกชนในกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรอุตสำหกรรม และกำรเงินของประเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมำยให้เป็ นศูนย์ร่วมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นเอกภำพของภำคธุรกิจเอกชน
เกี่ยวกับแนวทำงในกำรแก้ไขปั ญหำทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรร่วม
ภำครัฐบำลและเอกชนเพื่อแก้ไขปั ญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือเสนอต่อหน่วยงำนรำชกำรที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับปั ญหำนัน้ ๆ โดยตรงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
หรือกำหนดเป็ นนโยบำย หรือมำตรกำรในกำรแก้ไขปั ญหำเศรษฐกิจของชำติ
เมื่ อ วัน ที่ 3 เมษำยน 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรร่ว มภำคเอกชน 3 สถำบัน ได้มี ม ติ
เห็นชอบในหลักกำรและแนวทำงจัดตัง้ คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) ระดับกกร.
จังหวัด /กกร.กลุ่มจังหวัด ขึน้ โดยยึดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่
เป็ นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓) (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง วันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐)
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ได้มีกำรแบ่งภำคออกเป็ น 6 ภำค กลุม่ จังหวัด 18 กลุม่ ประกอบด้วย
ภาคเหนือ : มี 4 กลุม่ จังหวัด ได้แก่
▪ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปำง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
▪ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงรำย น่ำน พะเยำ แพร่)
▪ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)
▪ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทยั ธำนี)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มี 5 กลุม่ จังหวัด ได้แก่
▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย อุดรธำนี หนองบัวลำภู
หนองคำย บึงกำฬ)
▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดำหำร)
▪ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลาง (ขอนแก่ น กำฬสิ น ธุ์
มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด)
▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครรำชสีมำ ชัยภูมิ สุรินทร์
บุรีรมั ย์)
▪ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ตอนล่ า ง 2 (อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ
ยโสธร อำนำจเจริญ)
ภาคกลาง : มี 4 กลุม่ จังหวัด ได้แก่
▪ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน (ชัย นำท,พระนครศรี อ ยุธ ยำ,ลพบุ รี ,สระบุรี ,
สิงห์บรุ ี,อ่ำงทอง)
▪ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (สมุทรปรำกำร,ปทุมธำนี,นครปฐม,นนทบุรี)
▪ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กำญจนบุรี ,รำชบุรี สุพรรณบุรี)
▪ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 (เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงครำม
,สมุทรสำคร)
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ภาคตะวันออก : มี 2 กลุม่ จังหวัด ได้แก่
▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ชลบุรี,ระยอง,ฉะเชิงเทรำ)
▪ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (สระแก้ว,ปรำจีนบุรี, นครนำยก,จันทบุรี,ตรำด)
ภาคใต้ : มี 2 กลุม่ จังหวัด ได้แก่
▪ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝ่ั งอ่ า วไทย (ชุม พร,สุร ำษฎร์ธำนี น ครศรีธ รรมรำช,พัทลุง ,
สงขลำ)
▪ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ั งอันดามัน (ภูเก็ต,พังงำ,กระบี่,ระนอง,ตรัง,สตูล)
ภาคใต้ชายแดน : มี 1กลุม่ จังหวัด ได้แก่
▪ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปั ตตำนี,ยะลำ,นรำธิวำส)
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2. วัตถุประสงค์และแนวทางการจัดตั้ง
2.1. กำรจัดตัง้ กกร.ระดับจังหวัด /กลุม่ จังหวัด มีวตั ถุประสงค์สำคัญในกำรจัดตัง้ ดังนี ้
2.1.1. เพื่อให้มีกลไกรองรับกำรทำงำนของภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) ในระดับ
พืน้ ที่ทงั้ ในระดับ กกร.จังหวัด / ระดับ กกร. กลุม่ จังหวัด และสำมำรถเชื่อมโยง
กำรทำงำนกับ กกร.ส่ว นกลำงอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเป็ น ไปในทิ ศ ทำง
เดียวกัน
2.1.2. เพื่อร่วมปรึกษำหำรือ พิจำรณำ กลั่นกรอง ประเด็นข้อเสนอของภำคเอกชนใน
กำรนำเสนอต่อกรอ.จังหวัด / กรอ.กลุ่มจังหวัด / กบจ. / กบก. โดยเป็ นกำร
เชื่อมโยงกำรดำเนินงำนระหว่ำงภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.) ร่วมกับภำครัฐ
ภำยใต้โครงสร้ำงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนเชิงพืน้ ที่ตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ ำ ด้ว ยกำรบริห ำรงำนเชิ ง พื น้ ที่ แ บบบู ร ณำกำร พ.ศ.2560
(Area-Function-Agenda)และกำรปรับ เปลี่ ย นจัง หวัด และกลุ่ม จัง หวัด ให้
สอดคล้องกำรแบ่งภำค 6 ภำค
2.1.3. เพื่อให้เกิดพลังควำมร่วมมือของภำคเอกชน 3 สถำบัน (กกร.)ร่วมกับภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง อำทิ สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,สภำเกษตรกรฯ,
มหำวิทยำลัยฯ,อปท. เป็ นต้น
2.1.4. เพื่ อ ท ำกำรรวบรวมข้อ คิ ด เห็ น ข้อ เสนอที่ เ ป็ น ประโยชน์ใ นภำพรวมทำง
เศรษฐกิจต่อกกร.ส่วนกลำงเพื่อพิจำรณำสนับสนุนในกำรพัฒนำและแก้ไข
ปั ญหำทำงเศรษฐกิจไปยังรัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐ

2.2. กำรจัดตัง้ กกร.จังหวัด /กกร.กลุม่ จังหวัด มีรูปแบบและแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
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2.2.1. หลักกำรจัดตัง้ : กกร.จังหวัด /กกร.กลุม่ จังหวัด ต้องยึดรูปแบบกำรดำเนินงำน
และแนวทำงตำม กกร.ส่วนกลำงอย่ำงเคร่งครัด
2.2.2. สถำบัน หลัก กกร.ระดับ พื ้น ที่ : ประกอบด้ว ย (1) หอกำรค้ำ ฯ (2) สภำ
อุตสำหกรรมฯ (3) สมำคมธนำคำรไทย
2.3. วำระกำรทำหน้ำที่ของประธำน กกร. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประธำน 3 สถำบันหลักในแต่
ละระดับ จะหมุ น เวี ย นกั น ท ำหน้ำ ที่ เ ป็ น ประธำน กกร. สถำบัน ละ 4 เดื อ นตำมกำร
หมุนเวียนของ กกร.ส่วนกลำง ได้แก่
• หอกำรค้ำฯ จะทำหน้ำที่ประธำน กกร. ในเดือน ตุลำคม - มกรำคม
• สภำอุตสำหกรรมฯ จะทำหน้ำที่ประธำน กกร. ในเดือน กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม
• สมำคมธนำคำร จะทำหน้ำที่ ประธำน กกร. ในเดือน มิถนุ ำยน - กันยำยน
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ปี ระธำนสถำบันหลักใด ไม่สำมำรถทำหน้ำที่ในวำระเดือนที่หมุนเวียน
มำเป็ นประธำน ให้ประธำนสถำบันหลักที่จะทำหน้ำที่ ประธำน กกร. ในวำระเดือนถัดไป
ทำหน้ำที่แทนในช่วงที่หมุนเวียนดังกล่ำว
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3. โครงสร้างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
3.1. กกร.ส่วนกลาง
คณะกรรมกำรประกอบด้วย 3 สถำบัน สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย โดยมีประธำนของ 3 สถำบัน หมุนเวียนกันเป็ นประธำน
กกร. หน่วยงำนละ 4 เดือน ดังนี ้
▪ สภำหอกำรค้ำ แห่ ง ประเทศไทย จะท ำหน้ำ ที่ ป ระธำน กกร. ในเดื อ น ตุล ำคม มกรำคม
▪ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย จะทำหน้ำที่ประธำน กกร. ในเดือน กุมภำพันธ์ พฤษภำคม
▪ สมำคมธนำคำรไทย จะทำหน้ำที่ ประธำน กกร. ในเดือน มิถนุ ำยน - กันยำยน
กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร กกร. เดือนละ 1 ครัง้ ในวันพุธแรกของเดือน โดยมีสำนักงำน
กกร. เป็ นฝ่ ำยเลขำนุกำร
3.2. กกร.จังหวัด
คณะกรรมกำร กกร.จังหวัด มำจำก 3 สถำบัน ซึ่งมีประธำนของ 3 สถำบัน หมุนเวียนกัน
เป็ นประธำน กกร. จังหวัด ตำมรำยละเอียดในข้อ 2.3 และจัดให้มีฝ่ำยเลขำนุกำรจำกหอกำรค้ำ
ไทยและสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นอย่ำงน้อย
คณะกรรมกำร กกร. จังหวัด มีโครงสร้ำงคณะกรรมกำร จำนวนรวมไม่นอ้ ยกว่ำ 9 คน แต่
ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วยผูแ้ ทนจำก 3 สถำบัน ได้แก่
• หอกำรค้ำจังหวัด จำนวนรวมไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ได้แก่ ประธำน 1
คน เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร
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• สภำอุตสำหกรรมจังหวัด จำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิ น 5 คน ได้แก่
ประธำน 1 คน เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร
• ผูแ้ ทนสมำคมธนำคำรไทยจังหวัด จำนวนรวมไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
ได้แก่ ประธำน 1 คน เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร
โดยรายชื่ อ ผู้ แ ทนของแต่ ล ะสถาบั น จะปรากฏรายชื่ อ ล่ า สุ ด ตาม
เอกสารแนบท้าย ของประกาศคาสั่งแต่งตั้ง จาก กกร.ส่วนกลาง ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทน ให้ประธานของสถาบันนั้นในส่วนกลางรับรอง และแจ้ง
ให้สานักงาน กกร. แก้ไขเอกสารแนบท้ายต่อไป
คณะกรรมกำร กกร. จังหวัด มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ดังนี ้
1. ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร กกร.จังหวัดอย่ำงน้อย 2 เดือนครัง้ เพื่อหำรือ
ประเด็ นในระดับ จัง หวัด เพื่ อ เร่ง แก้ไ ขปั ญ หำทำงเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำกำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และกำรเกษตร หรือประเด็นใน
กรณีเร่งด่วนที่เป็ นอุปสรรค เพื่อเป็ นมติของคณะกรรมกำร กกร.จังหวัด ในกำรยื่นเรื่อง
เสนอต่อ กกร.กลุม่ จังหวัดต่อไป
2. พิจำรณำสนับสนุนในกำรพัฒนำและแก้ไขปั ญหำทำงเศรษฐกิจ เพื่อเป็ นมติของ กกร.
จังหวัด ในกำรยื่นเรื่องเสนอต่อ กกร.กลุ่มจังหวัด และรัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐใน
ระดับจังหวัด
3. พิจำรณำเห็นชอบมีมติในที่ประชุมร่วมกันในกำรแต่งตัง้ ที่ปรึกษำ
4. พิจำรณำกำหนดผูแ้ ทนเข้ำร่วมเป็ นคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำน
ของภำครัฐหรือหน่วยงำนของภำครัฐ ในระดับจังหวัด โดยต้องกำหนดให้ผแู้ ทนจัดทำ
รำยงำน เพื่อรำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร กกร. จังหวัด
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3.3. กกร.กลุ่มจังหวัด
คณะกรรมกำร กกร.กลุ่มจังหวัด มำจำก 3 สถำบัน ซึ่งมีประธำนของ 3 สถำบัน หมุนเวียน
กันเป็ นประธำน กกร. กลุ่มจังหวัด ตำมรำยละเอียดในข้อ 2.3 และจัดให้มีฝ่ำยเลขำนุกำรจำก
หอกำรค้ำไทยและสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นอย่ำงน้อย
คณะกรรมกำร กกร. กลุ่มจังหวัด มีโครงสร้ำงคณะกรรมกำร จำนวนรวมไม่นอ้ ยกว่ำ 9 คน
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจำก 3 สถำบัน ได้แก่
• หอกำรค้ำกลุ่มจังหวัด จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน ได้แก่ ประธำน 1 คน เลขำธิกำร
1 คน และกรรมกำร โดยจำนวนกรรมกำรต้องไม่เกินจำนวนของจังหวัดในกลุม่ จังหวัดนัน้
• สภำอุตสำหกรรมกลุ่มจังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ได้แก่ ประธำน 1 คน
เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร โดยจำนวนกรรมกำรต้องไม่เกินจำนวนของจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดนัน้
• ผูแ้ ทนสมำคมธนำคำรไทยกลุม่ จังหวัด จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน ได้แก่ ประธำน 1
คน เลขำธิกำร 1 คน และกรรมกำร โดยจำนวนกรรมกำรต้องไม่เกินจำนวนของจังหวัดใน
กลุม่ จังหวัดนัน้
โดยรายชื่ อ ผู้ แ ทนของแต่ ล ะสถาบั น จะปรากฏรายชื่ อ ล่ า สุ ด ตาม
เอกสารแนบท้าย ของประกาศคาสั่งแต่งตั้ง จาก กกร.ส่วนกลาง ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทน ให้ประธานของสถาบันนั้นในส่วนกลางรับรอง และแจ้ง
ให้สานักงาน กกร. แก้ไขเอกสารแนบท้ายต่อไป
คณะกรรมกำร กกร. กลุม่ จังหวัด มีขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ดังนี ้
1. ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร กกร.กลุ่มจังหวัดอย่ำงน้อย 3 เดือนครัง้ ในกำร
กลั่นกรองประเด็ นในระดับ จัง หวัด เพื่อเร่งแก้ไ ขปั ญ หำทำงเศรษฐกิ จ ในระดับ กลุ่ม
จังหวัด เพื่อเสนอประเด็นที่เป็ นประโยชน์ในภำพรวมทำงเศรษฐกิจ
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2. พิจำรณำสนับสนุนในกำรพัฒนำและแก้ไขปั ญหำทำงเศรษฐกิจ เพื่อ เป็ นมติของ กกร.
กลุ่มจังหวัด ในกำรยื่นเรื่องเสนอต่อ กกร.ส่วนกลำง และรัฐบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐ
ในระดับกลุม่ จังหวัด
3. พิจำรณำเห็นชอบมีมติรว่ มกันในกำรแต่งตัง้ ที่ปรึกษำ
4. พิจำรณำกำหนดผูแ้ ทนเข้ำร่วมเป็ นคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำน
ของภำครัฐหรือหน่วยงำนของภำครัฐ ในระดับกลุ่มจังหวัด โดยต้องกำหนดให้ผแู้ ทน
จัดทำรำยงำน เพื่อรำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร กกร. กลุม่ จังหวัด
3.4. บทบาทหน้าที่
3.4.1. ประธานกรรมการ กกร. จังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี ้
เป็ นผูน้ ำของภำคเอกชนในพืน้ ที่ อันได้แก่ หอกำรค้ำไทย สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทยในพืน้ ที่ ในกำรทำงำนร่วมกับภำครัฐ และ
หน่วยงำนอื่น ๆ
รับ ผิ ด ชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกับ ติ ด ตำม ดูแ ลกำร
ดำเนินกำรของคณะกรรมกำร กกร. จังหวัด / กลุม่ จังหวัด คณะทำงำน ที่ปรึกษำ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมบทบำท และแผนงำนที่กำหนดไว้
เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ ำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำร มีกำรลงคะแนน
เสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ ำยเท่ำกัน
ให้กำรสนับสนุนในกำรดำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำก กกร. ส่วนกลำง
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3.4.2. เลขาธิการ กกร. จังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี ้
ต้องทำงำนร่วมกันระหว่ำงเลขำธิกำร จำก 3 สถำบัน โดยไม่ตอ้ งหมุนเวียนตำม
ประธำน
เป็ น ตั ว แทนของภำคเอกชนในระดั บ พื ้น ที่ อั น ได้แ ก่ หอกำรค้ำ ไทย สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทยในพืน้ ที่ ในกำรทำงำน
ร่วมกับภำครัฐ และหน่วยงำนอื่น ๆ
เป็ นผูช้ ่วยประธำนกรรมกำรในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำกับดูแล
ฝ่ ำยเลขำนุกำร
รับผิดชอบในกำรกลั่นกรองวำระกำรประชุมก่ อนกำรประชุม และตรวจสอบ
รำยงำนกำรประชุมของฝ่ ำยเลขำนุกำร
ให้กำรสนับสนุนในกำรดำเนินกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำก กกร. ส่วนกลำง และประธำนกรรมกำร
3.4.3. ฝ่ ายเลขานุการ มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี ้
ฝ่ ำยเลขำนุกำรต้องทำงำนร่วมกันระหว่ำงฝ่ ำยเลขำนุกำรจำก 3 สถำบัน เป็ นฝ่ ำย
เลขำนุกำรร่วม โดยไม่ตอ้ งหมุนเวียนตำมประธำน ทั้งนี ้ สำมำรถยกเว้นฝ่ ำย
เลขำนุกำรของสมำคมธนำคำรไทยได้ หำกไม่มี
เป็ นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนติดต่อระหว่ำง กกร.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับ
หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนอื่น ๆ
ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำร กกร.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเชิญเข้ำร่วม
ประชุม
จัดทำวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม จดบันทึกและจัดทำรำยงำน
กำรประชุม ส่งหนังสือเชิญประชุม ประสำนสถำนที่จัดกำรประชุม จัดเตรียม
สถำนที่ประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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-

-

สรุปรำยงำนกำรประชุม เพื่อส่งให้กบั สำนักงำน กกร.ภำยใน 7 วัน หลังจำกกำร
ประชุม
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร กกร. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในระบบ
คอมพิวเตอร์ อำทิ ข้อมูลรำยชื่อคณะกรรมกำร ข้อมูลสถิติต่ำง ๆ หนังสือเข้ำออก
ของคณะกรรมกำร และเอกสำรจำเป็ นอื่น ๆ
กรณี กกร.กลุ่มจังหวัด ต้องจัดทำเอกสำรสำหรับกำรเบิกจ่ำยค่ ำใช้จ่ำยในกำร
ประชุม ต่อสำนักงำน กกร. ส่วนกลำง ตำมรำยละเอียดในข้อ 4.1
เป็ นผูป้ ระสำนงำนหลักกับสำนักงำน กกร. ส่วนกลำง
ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำก กกร. ส่วนกลำง และเลขำธิกำร

3.4.4. หน้าทีอ่ ื่น ๆ
- สำมำรถแต่งตัง้ ที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร กกร. จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ได้ตำม
ควำมเหมำะสม โดยให้เป็ นไปตำมมติท่ปี ระชุมของคณะกรรมกำร กกร.จังหวัด/กลุม่
จังหวัด ทัง้ นี ้ ควรเป็ นองค์กรหรือหน่วยงำน ในระดับพืน้ ที่ อำทิ สภำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /สภำเกษตรกรหรือสมำคม/สมำคมประมง หรือผูแ้ ทน
จำกองค์กรหรือหน่วยงำนอื่น ๆ โดยคณะกรรมกำร กกร. จังหวัด / กลุม่ จังหวัด ต้อง
กำหนดบทบำทหน้ำที่ของที่ปรึกษำให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
- สำมำรถแต่งตัง้ คณะทำงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรดำเนินกำรในพืน้ ที่ โดยให้เป็ นไปตำมมติท่ีประชุมของคณะกรรมกำร กกร.
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด โดยคณะกรรมกำร กกร. จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ต้องกำหนด
บทบำทหน้ำที่ของคณะทำงำนให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
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4. แนวทางปฏิบัติ
4.1. งบประมาณจากสานักงาน กกร.
คณะกรรมกำร กกร. ส่วนกลำง ให้กำรสนับสนุนงบประมำณกำรดำเนินกำรจัดประชุมของ
คณะกรรมกำร กกร. กลุม่ จังหวัด โดยเป็ นงบประมำณประจำปี ตัง้ แต่เดือน มกรำคม ถึง
ธันวำคมของทุกปี ทัง้ นี ้ ไม่สำมำรถเบิกเกินงบประมำณที่กำหนดไว้ได้ และหำกใช้ไม่ครบตำมที่
กำหนด ไม่สำมำรถยกยอดไปปี ถดั ไปได้ โดยมีวงเงินกำรสนับสนุน ดังนี ้
4.1.1. กลุม่ จังหวัดขนำด 3 จังหวัด ให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ไม่เกินครัง้ ละ
25,000 บำท โดยสนับสนุนไม่เกินปี ละ 100,000 บำท
4.1.2. กลุม่ จังหวัดขนำด 4 จังหวัด ให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ไม่เกินครัง้ ละ
30,000 บำท โดยสนับสนุนไม่เกินปี ละ 120,000 บำท
4.1.3. กลุม่ จังหวัดขนำด 5 จังหวัด ให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ไม่เกินครัง้ ละ
35,000 บำท โดยสนับสนุนไม่เกินปี ละ 140,000 บำท
4.1.4. กลุม่ จังหวัดขนำด 6 จังหวัด ให้กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ไม่เกินครัง้ ละ
40,000 บำท โดยสนับสนุนไม่เกินปี ละ 160,000 บำท
4.1.5. ค่ำใช้จ่ำยที่สำมำรถเบิกได้ตอ้ งเกี่ยวข้องกับกำรประชุม อำทิ ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอล์) ค่ำเช่ำห้อง เป็ นต้น
4.1.6. กำรเบิกเงินสนับสนุน ให้เบิกจ่ำยตำมขัน้ ตอนรำยละเอียดกำรเบิกเงินประชุม กกร.
กลุม่ จังหวัด ซึ่งต้องจัดส่งเอกสำรและหนังสือขออนุมตั เิ บิกเงินค่าใช้จ่ายในการ

จัดประชุม ตามขัน้ ตอนและแบบฟอร์มตัวอย่ำงในภาคผนวก โดยเป็ นแบบ
เหมาจ่าย ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทีก่ าหนดใน 4.1.1 – 4.1.4 โดย
ให้ประธานในทีป่ ระชุมครัง้ นัน้ เป็ นผูส้ ารองจ่าย และขอเบิกเงินดังกล่าวกับ
สานักงาน กกร.
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4.2. การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo)
คณะกรรมกำรสำมำรถใช้ตรำสัญลักษณ์ของ กกร. ได้ โดยต้องระบุว่ำเป็ น กกร.
จังหวัดใด หรือ กลุม่ จังหวัดใด ในบรรทัดที่สอง ตำมรูปแบบดังนี ้

กกร.
จ ังหว ัดกาญจนบุร ี

กกร.
กลุม
่ จ ังหว ัดภาคเหนือตอนล่าง 1

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบ ัน

จ ังหว ัดกาญจนบุร ี

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบ ัน

กลุม
่ จ ังหว ัดภาคเหนือตอนล่าง 1

โดยมีแนวปฏิบตั ิกำรใช้สญ
ั ลักษณ์ ดังนี ้
1. สำมำรถใช้ตรำสัญลักษณ์ กกร. อย่ำงเดียว หรือใช้รว่ มกับตรำสัญลักษณ์ของ 3
สถำบันได้
2. หำกใช้รว่ มกันต้องใช้ให้ครบทัง้ 4 ตรำสัญลักษณ์ โดยต้องเรียงลำดับกำรวำง
ตรำสัญลักษณ์ จำก กกร. หอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม สมำคมธนำคำรไทย
ตำมลำดับ ห้ำมสลับสับเปลี่ยนตำแหน่ง
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3. ใช้ตรำสัญลักษณ์ของหอกำรค้ำไทย หรือ หอกำรค้ำกลุม่ จังหวัด หรือ หอกำรค้ำ
จังหวัด อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้
4. ใช้ตรำสัญลักษณ์ของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สภำอุตสำหกรรม
กลุม่ จังหวัด หรือ สภำอุตสำหกรรมจังหวัด อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้
5. ใช้ตรำสัญลักษณ์ของสมำคมธนำคำรไทย เท่ำนัน้
4.3. การจัดตั้งสานักงาน
ต้องมีกำรกำหนดสถำนที่ตงั้ ของ กกร. จังหวัด / กกร. กลุม่ จังหวัด ให้ชดั เจน โดย
สำมำรถเป็ นสถำนที่เดียวกับที่ตงั้ ของ หอกำรค้ำจังหวัด หรือสภำอุตสำหกรรมจังหวัด หรือ
สถำนที่อ่นื ๆ ที่เหมำะสม โดยต้องระบุขอ้ มูลของฝ่ ำยเลขำนุกำรทุกคน หมำยเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล์ เพื่อสะดวกในกำรติดต่อ รวมทัง้ แผนที่ตงั้ ของสำนักงำน กรอก
รำยละเอียดตำมแบบฟอร์มที่กำหนดในภำคผนวก
4.4. การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อหรือตำแหน่งของ ประธำน เลขำธิกำร หรือกรรมกำร
ในจังหวัดหรือกลุม่ จังหวัด ให้ฝ่ำยเลขำนุกำร ประสำนงำนกับหน่วยงำนต้นสังกัด ตำมข้อ
6 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิรำยชื่อ (กรณีของสมำคมธนำคำรไทย ต้องให้ธนำคำรสมำชิกต้น
สังกัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนแจ้งกลับไปยังฝ่ ำยเลขำนุกำรทรำบ เพื่อดำเนินกำร)
โดยฝ่ ำยเลขำนุกำร ต้องทำกำรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอรำยชื่อกรรมกำร ตำม
แบบฟอร์มในภำคผนวก ภำยใน 7 วัน นับตัง้ แต่มีกำรได้รบั แจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี ้ หน่วยงำนต้นสังกัดจะทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และอนุมตั ิรบั รองรำยชื่อ
ก่อนเสนอให้สำนักงำน กกร. ส่วนกลำง ทรำบ และดำเนินกำรต่อไป
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4.5. การลงนามในหนังสือ
กำรลงนำมในหนังสือส่งภำยนอก ต้องลงนำมโดยประธำน กกร. จังหวัด / กลุม่
จังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งตำมวำระในเวลำขณะนัน้ หรือ สำมำรถลงนำมโดยประธำน กกร.
จังหวัด / กลุม่ จังหวัด จำก 3 สถำบัน ร่วมกันได้ แล้วแต่กรณีไป
กำรลงนำมในหนังสือส่งเวียนภำยในคณะกรรมกำร สำมำรถลงนำมโดยประธำน
หรือเลขำธิกำร คนใดคนหนึ่ง
4.6 การกาหนดเลขหนังสือส่งออก ของ กกร.จังหวัด และ กกร.กลุ่มจังหวัด
เมื่อมีกำรออกหนังสือจำก กกร.จังหวัด และ กกร.กลุม่ จังหวัด ต้องมีกำรกำหนดเลข
หนังสือให้เป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน ดังนี ้
1) กกร.จังหวัด
เลขที่ กกร.จว.(ลำดับจังหวัด) เลขหนังสือ / พ.ศ.
เช่น เลขที่ กกร.จว.(3) 001 / 2563 คือ เลขที่หนังสือส่งออก ที่ 001 ในปี
พ.ศ. 2563 ของ กกร. จังหวัดนครปฐม
2) กกร.กลุ่มจังหวัด
เลขที่ กกร.กจว.(ลำดับกลุม่ จังหวัด) เลขหนังสือ / พ.ศ.
เช่น เลขที่ กกร.กจว.(6) 014 / 2563 คือ เลขที่หนังสือส่งออก ที่ 014 ในปี
พ.ศ. 2563 ของ กกร. กลุม่ จังหวัดภำคใต้ฝ่ ังอันดำมัน
ทัง้ นี ้ ลำดับจังหวัด และลำดับกลุม่ จังหวัดให้ดตู ำมตารางในภาคผนวก
ส่วนเลขรับหนังสือเข้ำ ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรของ กกร. จังหวัด กกร. และ กลุม่ จังหวัด
สำมำรถทำทะเบียนเลขรับหนังสือได้ตำมควำมเหมำะสม
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5. โครงสร้างและการเชื่อมโยงกลไกขับเคลื่อนกับภาครัฐ
เพื่อให้กำรทำงำนของ กกร.ในแต่ละระดับสำมำรถเชื่อมโยงกำรทำงำนกับภำครัฐในแต่ละ
ระดับเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีโครงสร้ำงและกลไกเชื่อมโยงกำรขับเคลื่อนของกกร.แต่ละ
ระดับ ทัง้ ในแนวรำบและแนวตัง้ ดังนี ้
5.1. โครงสร้ า งการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารงานเชิ ง พื้ น ที่ ต ามระเบี ย บสานั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานเชิ ง พื้ น ที่ แ บบบู ร ณาการพ.ศ.2560
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5.2. โครงสร้ า งการเชื่ อ มโยง กกร.แต่ ล ะระดั บ กั บ โครงสร้ า งการขั บ เคลื่ อ นการ
บริหารงานเชิงพืน้ ที่ตามระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พืน้ ทีแ่ บบบูรณาการ พ.ศ.2560

กกร. กลาง

กกร. กลุ่มจังหวัด
กกร. จังหวัด

ขับเคลื่อนผ่าน
กรอ.กลุ่มจว.
ขับเคลื่อนผ่าน
กรอ.จว.
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6. ข้อมูลติดต่อของหน่วยงานต้นสังกัด
6.1. สานักงาน กกร. ส่วนกลาง
ติดต่อ น.ส.ธณิชำ ตรีพล , นำยสุธีร ์ สธนสถำพร
ที่อยู่ 150/2 ถนนรำชบพิธ แขวงวัดรำชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
เบอร์โทร 080-084-0969, 094-236-4269
อีเมล์ thanicha@jsccib.org , sutee@jsccib.org
6.2. หอการค้าไทย / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ติดต่อ นำยสมพล รัตนกูล, นำยเอกพิสิฐ กิจไชยณรงค์,
นำยอัทธ์ธีธชั สัมมำรัตน์
ที่อยู่ 150 ถนนรำชบพิธ แขวงวัดรำชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200
เบอร์โทร 089-110-2544, 081-622-3813, 089-443-8100
อีเมล์ sompol@thaichamger.org , aekpisit.tcc@gmail.com ,
autteetuch.s@thaichamber.org
6.3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อ นำยกิตติชยั เพ็งวงศ์ษำ , นำยรักษ์สกล วงษ์วชั ร์สำน , น.ส.สุมลวรรณ แย้มพรำย
ที่อยู่ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ชัน้ 8 อำคำรปฏิบตั ิกำรเทคโนโลยีเชิงสร้ำงสรรค์
เลขที่ 2 ถนนนำงลิน้ จี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
เบอร์โทร. 081-847-0965 , 081-646-9084 , 089-056-1735
อีเมล์ kittichaip@fti.or.th , raksakolw@fti.or.th , sumonwany@fti.or.th
6.4 สมาคมธนาคารไทย
ติดต่อ คุณปั ทมำ กะเปี ย , คุณศุภนุช ทองใบ
ที่อยู่ 5/13 ชัน้ 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทร 02-558-7505 , 02-558-7504
อีเมล์ patama@tba.or.th , supanuch@tba.or.th
web site : www.jsccib.org หรือทำง https://www.facebook.com/jsccib/
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