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บทนํา
๑. ที่มาของการจัดตั้ง กรอ. (อดีต - ป"จจุบัน)
๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (2510 – 2514) กําหนดวา รัฐตองสงเสริม
ใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 มีแนวคิดจัดระบบความสัมพันธBระหวางภาครัฐ
และเอกชนในการแก.ไขป1ญหาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (แตไมมีการดําเนินการ)
๑.๓ พลเอก เปรม ติ ณสู ล านนท6 นายกรั ฐมนตรีได. จั ด ตั้งคณะกรรมการรวมภาครั ฐ บาลและเอกชน
เพื่อแกไขป"ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ขึ้น ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2524 โดยมี
นายกรั ฐ มนตรี เ ป? น ประธาน และ สศช. ทํ า หน. า ที่ ฝB า ยเลขานุ ก าร และมี ก รรมกาจากภาครั ฐ
ประกอบด. วย รัฐมนตรีฝBายเศรษฐกิจ และหัวหน. าสวนราชการที่เกี่ ยวข.อง กรรมการภาคเอกชน
ประกอบด.วยผู.แทน 3 สถาบัน คือ สภาหอการค.าแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย
๑.๔ รัฐบาลได.ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและ
เอกชนเพื่อแกไขป"ญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2539 และมีคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก.ไขป1 ญหาทางเศรษฐกิจหรือเรี ยกวา “กรอ.” เป?นกลไกการทํางานรวมระหวางภาครัฐกั บ
ภาคเอกชน
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ได.ปรับปรุงโครงสร.าง กรอ.กลาง และอํานาจหน.าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจ (สกรอ.)
ซึ่งเป?นหนวยงานใน สศช. ที่เป?นสํานักงานเลขานุการ กรอ.
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ได.ปรับปรุงโครงสร.าง กรอ.จังหวัด
๑.๕ ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าดวยระบบการบริ หารงานจั งหวั ดแบบบู รณาการ พ.ศ. 2546
ไดยกเลิก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด.วยการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2539 และที่แก.ไขเพิ่มเติม เพื่อใหจังหวัดมีเอกภาพในการ
บริหารราชการ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ซึ่งเป?นเหตุยุติบทบาทหน.าที่ของคณะกรรมการ กรอ.
๑.๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ (รัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) แตงตั้ง
คณะกรรมการรวมภาครั ฐและเอกชนเพื่ อแกไขป"ญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) โดยมี นายกรัฐ มนตรี
เป?นประธานกรรมการ ทํ าหน.าที่พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรัฐมนตรี
ในการแก.ไขป1ญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค.า การลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งให.ภาคเอกชน
รวมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๑.๗ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ได. มีมติ จัดตั้งคณะกรรมการ กรอ. จั งหวั ด และ
กลุมจังหวัด ซึ่งได.มอบหมายกระทรวงมหาดไทยดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ กรอ. จังหวัดและ
กลุมจังหวัด โดยให.มีการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณของจังหวัดมาสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดและกลุมจังหวัด
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๑.8 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๗ ได.แตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมี หน.คสช. เป?นประธาน
รอง หน.คสช. ฝBายเศรษฐกิจเป?นรองประธานกรรมการ สวนราชการที่เกี่ยวข.อง และภาคเอกชน
๕ สถาบัน (กกร.+สภาธุรกิจตลาดทุนไทย) และมี สศช. เป?นกรรมการและผู.ชวยเลขานุการ
๑.9 คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 182/2557 ได. ป รั บ ปรุ ง องค6 ป ระกอบและอํ า นาจหน. า ที่
ในคณะกรรมการรวมภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก. ไ ขป1 ญ หาทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี
เป?นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด.วย รัฐมนตรี ผู.แทนภาครัฐ และผู.แทนภาคเอกชน
๑.10 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ รั บ ทราบผลการประชุ ม รวม กรอ.
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มอบหมายให.
กระทรวงมหาดไทยเรงรัดให.ทุกจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ตามโครงสร.างใหมที่ได.มี
การหารือกั บภาคเอกชนเรีย บร.อยแล. ว (22 คน) และให.มีการประชุมอยางสม่ํ าเสมออยางน. อย
2 เดือน/ครั้ง
1.11 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)ประกาศ
จัด ตั้ งกลุ มจั งหวั ด และกํ าหนดจั งหวั ด ที่ เป? น ศูน ย6 ปฏิ บั ติการของกลุ มจังหวัด (ฉบั บ ที่ 3) ซึ่ งมี การ
ปรับเปลี่ยนชื่อกลุมจังหวัด และจังหวัดที่เป?นองค6ประกอบของกลุมจังหวัด รวมทั้งจังหวัดที่เป?นศูนย6
ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด โดยมี 8 กลุมจังหวัดที่มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้
1) ภาคกลางตอนบน ได.แก ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห6บุรี และอางทอง
ซึ่งมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป?นศูนย6ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
2) ภาคกลางปริมณฑล ได.แก นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ
ซึ่งมีจังหวัดนครปฐมเป?นศูนย6ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
3) ภาคกลางตอนลางร1รได.แกรกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี
ซึ่งมีจังหวัดราชบุรีเป?นศูนย6ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
4) ภาคใต.ฝ1Sงอาวไทย ได.แก ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร6ธานี และสงขลา
ซึ่งมีจังหวัดสุราษฎร6ธานีเป?นศูนย6ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
5) ภาคใต.ฝ1Sงอันดามัน ได.แก กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล
ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ตเป?นศูนย6ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
6) ภาคใต.ชายแดน ได.แก นราธิวาส ป1ตตานี และยะลา
ซึ่งมีจังหวัดยะลาเป?นศูนย6ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
7) ภาคตะวันออก 1 ได.แก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ซึ่งมีจังหวัดชลบุรีเป?นศูนย6ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
8) ภาคตะวันออก 2 ได.แก จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก.ว
ซึ่งมีจังหวัดปราจีนบุรีเป?นศูนย6ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงให.กลุมจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ กรอ.กลุมจังหวัด ให.เป?นไปตาม
โครงสร.างการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการตามประกาศดังกลาว โดยองค6ประกอบคณะกรรมการฯ
ให.เป?นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได.มีการหารือกับภาคเอกชนแล.ว
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กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาและแกไขป"ญหาทางเศรษฐกิจ

กลไกการขับเคลื่อน กรอ. แบงเปLน 2 ระดับ คือ
1. ระดั บ นโยบาย กรอ.สวนกลาง ซึ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป? น ประธาน และมี ค ณะกรรมการ
ประกอบด.วยรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข.องทางด.านเศรษฐกิจ หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนสวนกลาง
โดยมติ ข.อสั่งการจะเป?นแนวนโยบาย หรื อแผนงาน/โครงการที่สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเป?นหลัก หรือโครงการที่มีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะต.องได.รับการพัฒนาและแก.ไข
ป1ญหาเรงดวน โดยมติ กรอ.สวนกลาง จะเข.าสูวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให.ความเห็นชอบ
ในการดําเนินการตอไป
ในการประชุมคณะกรรมการ กรอ.สวนกลาง จะเป?นการปรึกษาหารือระหวางรัฐบาลกับหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในประเด็ น ด.านเศรษฐกิ จ การค. า การลงทุ น และการทองเที่ ยว โดยหนวยงานที่
เกี่ยวข.องจะมีการเสนอประเด็นขอรับการสนับสนุนจาก 3 แหลง คือ
1. ข.อเสนอหนวยงานภาครัฐเสนอผานรัฐมนตรีกระทรวงเจ.าสังกัด
2. ข.อเสนอภาคเอกชนเสนอผานคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
3. ข.อเสนอของพื้นที่เสนอผานกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป?นข.อเสนอจากมติ กรอ.จังหวัด
และ กรอ.กลุมจังหวัด ที่มีผลกระทบในวงกว.างตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. ระดับพื้นที่ คือ
2.1 กรอ.กลุมจังหวัด ซึ่งมีหัวหน.ากลุมจังหวัดเป?นประธาน และมีคณะกรรมการประกอบด.วย
ผู.วาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัด ผู.แทนหนวยงานภาครัฐในกลุมจังหวัด ผู.แทนหนวยงานภาคเอกชน
ในกลุมจังหวัด (หอการค.ากลุมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมจังหวัด
และผู.แทนสมาคมธนาคารไทย) องค6กรปกครองสวนท.องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู.ทรงคุณวุฒิที่กลุมจังหวัด
พิจารณาเห็นสมควร
2.2 กรอ.จั ง หวั ด ซึ่ ง มี ผู. ว าราชการจั ง หวั ด เป? น ประธาน และมี ค ณะกรรมการประกอบด. ว ย
ผู. แ ทนหนวยงานภาครั ฐ ในกลุ มจั ง หวั ด ผู. แ ทนหนวยงานภาคเอกชนในจั ง หวั ด (หอการค. า จั ง หวั ด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด และชมรมธนาคารจังหวัด) องค6กรปกครอง
สวนท.องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู.ทรงคุณวุฒิที่จังหวัดพิจารณาเห็นสมควร
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กรอ.สวนกลาง
คณะกรรมการรวมภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก. ไ ขป1 ญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.สวนกลาง) ซึ่ ง มี
นายกรัฐมนตรีเป?นประธาน ได.มีการประชุมอยางตอเนื่องนับตั้งแตมีการจัดตั้งขึ้นใหมในปY 2552 เพื่อทํา
หน. าที่ พิจ ารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรั ฐ มนตรี ใ นการแก. ไ ขป1 ญหาและอุ ป สรรค
ทางเศรษฐกิจ การค.า การลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งให.ภาคเอกชนรวมกับภาครัฐในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยมีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเป?นฝBายเลขานุการ
1. องคBประกอบคณะกรรมการ
(อ.างถึงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2557 เรื่อง ปรับปรุงองค6ประกอบและอํานาจหน.าที่
ในคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจ)

1.1 นายกรัฐมนตรี
1.2 รองนายกรัฐมนตรี
1.3 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
1.4 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
1.5 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
1.6 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย6

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/1.7 รัฐมนตรี...
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1.7 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ6
1.8 รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
1.9 รัฐมนตรีมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม
1.10 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
1.11 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย6
1.12 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
1.13 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
1.14 รับมนตรีวาการกระทวงยุติธรรม
1.15 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
1.16 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
1.17 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
1.18 ปลัดกระทรวงการคลัง
1.19 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
1.20 ผู.อํานวยการสํานักงบประมาณ
1.21 ผูว. าการธนาคารแหงประเทศไทย
1.22 ประธานกรรมการสภาหอการค.าไทย
1.23 ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
1.24 ประธานสมาคมธนาคารไทย
1.25 ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
1.26 ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
1.27 ประธานสภาผู.สงสินค.าทางเรือแหงประเทศไทย
1.28 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.29 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่ได.รับมอบหมาย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการและ
ผู.ชวยเลขานุการ

2. อํานาจหนาที่
2.1 พิ จารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรั ฐมนตรีในการแก. ไขป1ญหาและ
อุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค.า การลงทุน ของภาคเอกชนทั้งในสวนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง
ให.ภาคเอกชนรวมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให.เจริญเติบโตและสามารถแขงขัน
ได.อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.2 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อชวยเหลือหรือปฏิบัติงานได.ตามความเหมาะสม
2.3 ปฏิบัติหน.าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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กรอ.กลุมจังหวัด
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจกลุมจังหวัด (กรอ.กลุมจังหวัด)
ซึ่งมีหัวหน.ากลุมจังหวัด เป?นประธาน ได.มีการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่
8 เมษายน 2552 เพื่อทําในการพั ฒนาและแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิ จในระดับ กลุ มจังหวั ด ให.ส ามารถ
เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพทางด. า นการแขงขั น ของพื้ น ที่ ต ามศั ก ยภาพที่ มีอ ยู และประสานความรวมมื อ จั ง หวั ด
ในกลุมจังหวัดในการแก.ไขป1ญหาและลดอุปสรรคทางด.านการค.า การลงทุน ตลอดจนการสงเสริมการทองเที่ยว
ให.สามารถสร.างรายได.และกระจายความเจริญจากเมืองหลักสูพื้นเมืองรองได.อยางเป?นธรรมและยั่งยืน
• องคBประกอบคณะกรรมการ
(อ.างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0212.3/ว 1292 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด และกลุมจังหวัด)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค หอการค.าไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค
หัวหน.ากลุมจังหวัด
ผู.วาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด
ประธานหอการค.ากลุมจังหวัด
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ประธานเขตพื้นที่สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/(8) ผู.แทน…
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(8) ผู.แทนสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ที่ตั้งสํานักงานอยูในกลุมจังหวัดที่ผู.วาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัด
เห็นสมควร จังหวัดละไมเกิน 3 คน
(9) ผู.ทรงคุณวุฒิที่หัวหน.ากลุมจังหวัดเห็นสมควร จํานวนไมเกิน 3 คน
(10) ผู.แทนองค6กรภาคธุรกิจที่ได.รับการรับรองและเสนอจาก 3 องค6กร
ภาคเอกชน (หอการค.ากลุมจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย) องค6กรละไมเกิน 4 คน
(11) ผู.แทนองค6กรปกครองสวนท.องถิ่นในกลุมจังหวัด ที่ผู.วาราชการจังหวัด
ในกลุมจังหวัดเห็นสมควร จังหวัดละ 1 คน
(12) ผู.ที่หัวหน.ากลุมจังหวัดเห็นสมควร
กรรมการและเลขานุการ
(13) หัวหน.าสํานักงานจังหวัดทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด
(14) เลขาธิการหอการค.าจังหวัดที่ได.รับเลือกในกลุมจังหวัด
(15) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และผู.ชวยเลขานุการ
กรรมการ
และผู.ชวยเลขานุการ
กรรมการ
และผู.ชวยเลขานุการ

• อํานาจหนาที่
(1) ประชุมหารือ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ6และป1ญหาทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
เพื่อหาแนวทางในการแก.ไขป1ญหารวมกันในระดับพื้นที่
(2) ให.คําปรึกษา ข.อเสนอแนะแกคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อการ
พั ฒ นาการแก. ไ ขป1 ญ หาและอุ ป สรรคด. า นเศรษฐกิ จ การค. า การลงทุ น และการทองเที่ ย วของ
กลุมจังหวัด ฯลฯ
(3) ประสาน สงเสริม และขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจกับคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก.ไข
ป1ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
(4) ประสานการดําเนินกิจกรรมและโครงการความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและเอกชนในการแก.ไข
ป1ญหาของกลุมจังหวัด
(5) สงเสริ มและสนั บ สนุ น สถาบั น ทางเศรษฐกิ จ ภาคเอกชนในระดั บ กลุ มจั งหวั ดให. มีบ ทบาทในการ
สงเสริมการผลิต การค.า การลงทุน และการจ.างงานภายในกลุมจังหวัดรวมกับภาครัฐและท.องถิ่น
(6) เผยแพรประชาสั ม พั น ธ6 ก ารดํ า เนิ น งานของ กรอ.กลุ มจั ง หวั ด ข. อ มู ล ขาวสารด. า นเศรษฐกิ จ
และ
ที่เกี่ยวข.อง
(7) เชิ ญหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค6กร และบุ คคลที่เ กี่ ยวข. องเพื่ อให. ข.อมู ล และให. คําปรึกษา
ในเรื่องที่เกี่ยวข.องตามอํานาจหน.าที่ของ กรอ.กลุมจังหวัด ได.ตามความจําเป?น
(8) แตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือปฏิบัติงานตามความจําเป?น
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กรอ.จังหวัด
คณะกรรมการรวมภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ แก. ไ ขป1 ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด (กรอ.จั ง หวั ด ) ซึ่ ง มี
ผู.วาราชการจังหวัด เป?นประธาน ได.มีการจัดตั้งขึ้นตาม มติที่ประชุมรวมระหวางนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เพื่อทําในการพัฒนาและแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ให.สามารถ
เพิ่มประสิทธิ ภาพทางด.านการแขงขันของพื้นที่ตามศักยภาพที่มีอยู และประสานความรวมมือหนวยงาน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ในการแก. ไ ขป1 ญ หาและลดอุ ป สรรคทางด. า นการค. า การลงทุ น ตลอดจนการสงเสริ ม
การทองเที่ยวให.สามารถสร.างรายได.และกระจายความเจริญสูชุมชนท.องถิ่นให.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อยางยั่งยืน
• องคBประกอบคณะกรรมการ
(อ.างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0212.3/ว 6781 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2558 เรื่อง ผลการประชุมรวมระหวางนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน วันที่ 7 ตุลาคม 2558)

๑) ผู.วาราชการจังหวัด
๒) รองผู.วาราชการจังหวัดที่ผู.วาราชการจังหวัดมอบหมาย
๓) ประธานหอการค.าจังหวัด
๔) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
๕) ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด
๖) ประธานชมรมธนาคารจังหวัด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
/ ๗) คลังจังหวัด…
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๗) คลังจังหวัด
๘) พาณิชย6จังหวัด
๙) อุตสาหกรรมจังหวัด
๑๐) เกษตรและสหกรณ6จังหวัด
๑๑) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๑๒) ท.องถิ่นจังหวัด
๑๓) ประชาสัมพันธ6จังหวัด
๑๔) ผู.ทรงคุณวุฒิด.านเศรษฐกิจ ๑ คน
๑๕) ผู.ทรงคุณวุฒิด.านสังคม ๑ คน
๑๖) ผู.แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด
๑๗) หัวหน.าสํานักงานจังหวัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
๑๘) หัวหน.ากลุมงานยุทธศาสตร6การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
กรรมการ
และผู.ชวยเลขานุการ
๑๙) เลขาธิการหอการค.าจังหวัด
กรรมการ
และผู.ชวยเลขานุการ
๒๐) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
กรรมการ
และผู.ชวยเลขานุการ
๒๑) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด
กรรมการ
และผู.ชวยเลขานุการ
๒๒) เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัด
กรรมการ
และผู.ชวยเลขานุการ
หมายเหตุ: ให.แตงตั้งกรรมการ ๑๔) ๑๕) และ ๑๖) โดยผานข.อเสนอและความเห็นชอบจากที่ประชุม
กรอ.จังหวัด
• อํานาจหนาที่
1) วางยุทธศาสตร6การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให.เข.มแข็งทั้งระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว ให. ส อดคล. อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ
และยุทธศาสตร6ชาติ รวมทั้งจัดทําข.อเสนอแผนงานโครงการด.านเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน
การทองเที่ ยว การสร.างตลาดกลางชุ มชน และการสงเสริมสินค. าโอทอป เป? นต.น เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให.การ
สนับสนุน
2) ให.คําปรึกษา…
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2) ให.คําปรึกษาและข.อเสนอแนะแก ก.บ.จ. เพื่อการพัฒนาการแก.ไขป1ญหาและอุปสรรคด.านเศรษฐกิจ
การค.า การลงทุน และการทองเที่ยวของจังหวัด ฯลฯ
3) บูรณาการหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท.องถิ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดให.เข.มแข็งและเชื่อมโยงกลุมจังหวัด และระดับภาคตามนโยบายและ
มาตรการของรัฐบาล
4) ประสานเชื่ อมโยงกั บ กระทรวงมหาดไทย กรอ.สวนกลาง และ/หรื อ กกร. ได. ทัน ที เ พื่ อตั ด สิ น ใจ
เชิงนโยบาย หรือสั่งการได.ทันตอเหตุการณ6
5) กําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และจัดทํารายงานผลความก.าวหน.า ป1ญหาอุปสรรคและแนวทางแก.ไขเสนอ
โดยตรงตอสวนกลาง
6) เผยแพร และประชาสัมพันธ6 ข.อมูลขาวสารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให.ทุกภาคสวนทราบ
อยางทั่วถึง
7) เชิ ญหนวยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค6 กร และบุ คคลที่ เ กี่ ย วข. อง เพื่ อให. ข.อมู ล และให. คําปรึ กษา
ในเรื่องที่เกี่ยวข.องตามอํานาจหน.าที่ของ กรอ.จังหวัด ได.ตามความจําเป?น
8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานในการขับเคลื่อนหรือปฏิบัติงานให.บรรลุผลตามยุทธศาสตร6
และนโยบายรัฐบาล

------------------------------------------------
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การกํากับดูแลคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุมจังหวัด
1) ให.เจ.าหน.าที่ที่รับผิดชอบสนับสนุนการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด หรือ
กรอ.กลุมจังหวัด ตามรางที่กระทรวงมหาดไทยได.หารือกับภาคเอกชนแล.วนั้น
• กรอ.กลุ มจั ง หวั ด ให. แ ตงตั้ ง คณะกรรมการตามราง กรอ.กลุ มจั งหวั ด ตามหนั ง สื อ กระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0212.3/ว 1292 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการรวมภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อแก. ไขป1 ญ หาทางเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด และกลุ มจั ง หวั ด
โดยกลุ มจั ง หวั ด ให. เ ป? น ไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป?นศูนย6ปฏิบัติการ
ของกลุมจังหวัด (ฉบับที่ 3)
• กรอ.จังหวัด ให.แตงตั้งคณะกรรมการตามราง กรอ.กลุมจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่มท. 0212.3/ว 2101 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 255๗ เรื่อง มติคณะกรรมการรวมภาครัฐและ
เอกชนเพื่ อ แก. ไ ขป1 ญ หาทางเศรษฐกิ จ (กรอ.) ครั้ ง ที่ 1/2557 โดยรางดั ง กลาวเป? น รางที่
กระทรวงมหาดไทยได. มีการหารือกั บภาคเอกชน และคณะรัฐ มนตรี มีมติ เมื่ อวั นที่ 27 ตุ ลาคม
2558 รับทราบและเห็นชอบกําหนดให.มีจํานวนคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด จํานวน 22 คน
• ในการประชุม กรอ.จังหวัด และ กรอ.กลุมจังหวัด หากมีประเด็นวาระที่มีเนื้อหาเกี่ยวข.องกับการ
แก.ไขป1ญหาชาวนา หรือเกษตรกร ให.มีหนังสือเชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เข.ารวมในการ
ประชุมฯ ด.วย (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท. 0212.3/ว 1869 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2559)
• การเพิ่มเติมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด หรือ กรอ.กลุมจังหวัด ไมสามารถแตงตั้งบุคคล หรือผู.แทน
หนวยงานที่ไมได.กําหนดในรางคําสั่งที่กระทรวงมหาดไทยได.มีการหารือกับภาคเอกชนแล.ว แตหาก
ในการประชุมฯ มีเรื่องเกี่ยวข.องกับหนวยงานใด สามารถเชิญหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค6กร
และบุคคล เข.ารวมประชุม เพื่อให.ข.อมูลและให.คําปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข.องได.ตามความจําเป?น
หรือแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานเป?นด.านๆ ได. อาทิ
ด.านการทองเที่ยว ด.านการเกษตร ด.านการค.าชายแดน เป?นต.น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท. 0212.3/ว 0236 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559)
• ให. มี การจั ด ทํ าข. อ มู ล ของคณะกรรมการ การติ ด ตอประสานงาน และวาระการดํ ารงตํ าแหนง
ซึ่ งอาจจะมี การปรั บ เปลี่ ย นผู. แทน เพื่ อการอํ านวยความสะดวกในขั้ น ตอนการจั ด เตรี ย มวาระ
และการประสานงานการประชุม ตลอดจนการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการที่จะนําเข.าหารือในการ
ประชุม กรอ. ในแตละเดือนให.เป?นไปอยางราบรื่น
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2) ให.ฝBายเลขานุการ/เจ.าหน.าที่ที่รับผิดชอบ จัดการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/ กรอ. กลุมจังหวัด
เป?นประจําสม่ําเสมอทุกเดือน หรืออยางน.อย 2 เดือนจะต.องจัดให.มีการประชุมอยางน.อย 1 ครั้ง
ทั้งนี้ จะต.องรายงานผลการประชุมตามแบบที่กําหนดทุกครั้ง และหากเดือนไหนไมได.มีการจัดประชุม
ฝBายเลขานุการจะต.องแจ.งเวียนเหตุผลความจําเป?นให.คณะกรรมการ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุมจังหวัด
เพื่อทราบ และแจ.งผลการประชุมให.กระทรวงมหาดไทยทราบด.วย (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท. 0212.3/ว 2101 ลงวัน ที่ 30 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มติคณะกรรมการรวมภาครัฐ และ
เอกชนเพื่อแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 1/2557)
ขอแนะนํา : เห็นควรจัดการประชุม กรอ. ก(อนการประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. อย(างนอย 1 สัปดาห.
เพื่อนํามติที่ประชุม กรอ. แจงในวาระเพื่อทราบ และเพื่อเสนอประเด็นขอรับการสนับสนุนในวาระ
เพื่อพิจารณาไดอย(างมีประสิทธิภาพ
โดยมีวาระการประชุม และการการงานผลตามแบบฟอรBม ดังนี้
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0212.3/ว 2101 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
• วาระเพื่อทราบ
หากในการประชุม กรอ.จังหวัด/ กรอ.กลุมจังหวัดมีการประชุมและรายงานสภาวะทางเศรษฐกิจ
การนําเสนอแนวทางการพัฒนา และแก.ไขป1ญหาทางเศรษฐกิจ หรือข.อมูลการศึกษาตางๆ โดยไมมี
วาระการพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานในพื้นที่ ให.ฝBายเลขานุการ
รายงานตามแบบ กรอ. 1
โดยรูปแบบการประชุม กรอ.จังหวัด/ กรอ.กลุมจังหวัดจะมีประเด็นการประชุมหารือ ดังนี้
1.1 การเสนอความต.องการ ของภาคเอกชน และภาคประชาชน
2.1 การให.ข.อมูลด.านเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อสร.างการรับรู. ความเข.าใจ การเจรจาตอรอง และ
แลกเปลี่ยนความเห็น
3.1 การกํากั บติด ตามการดําเนินงานของภาครั ฐ ตามมติ ข. อสั่งการ หรื อแผนงาน/โครงการ
ที่เกี่ยวข.องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่สําคัญ
• วาระเพื่อพิจารณา
หากในการประชุม กรอ.จังหวัด/ กรอ.กลุมจังหวัด มีประเด็นการพิจารณาแผนงาน/โครงการ หรือ
ข.อเสนอที่จะต.องได.รับการเห็นชอบในที่ประชุม ให.รายงานผลการประชุม ดังนี้
1.1 รายงานตามแบบ กรอ. 2 หากมีประเด็นการพิจารณาขอรับการสนับสนุนโดยหนวยงาน
ในพื้นที่ และที่ประชุมสามารถดําเนินการได.ด.วยศักยภาพของจังหวัด/กลุมจังหวัด
2.1 รายงานตามแบบ กรอ. 3 หากมีประเด็นการพิจารณาขอรับการสนับสนุนโดยหนวยงาน
ในพื้นที่ และที่ประชุมไมสามารถสามารถดําเนินการได.ด.วยศักยภาพของจังหวัด/กลุมจังหวัด
มี ค วามจํ า เป? น ที่ จ ะต. อ งขอรั บ การสนั บ สนุ น จากสวนกลาง โดยแนวทางการขอรั บ
การสนับสนุน มีดังนี้
- ขอศึกษา
- ขอรับการสนับสนุนด.านนโยบาย
- ขอเรงรัดแผนงาน/โครงการ ของหนวยงานภาครัฐ
- ขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ จากหนวยงานภาครัฐ (โครงการใหม)
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3) ให.ฝBายเลขานุการ/เจ.
เจ.าหน.าที่ที่รับผิดชอบ ประสานการขั
การขับเคลื่อนการดําเนินงานกับคณะกรรมการ
ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. ในการนํ า ประเด็ น ข. อ เสนอไปสู การปฏิ บั ติ อ ยางเป? น รู ป ธรรมในการขอรั บ
การสนับสนุนแผนงาน//โครงการ
โครงการ และงบประมาณในการดําเนินการตามมติ กรอ.
กรอ

รวมทั้ง การติดตามประเด็นการพัฒนาและแก.ไขป1ญหาในพื้นที่ที่ได.มีมติข.อสั่งการที่เกี่ยวข.อง
อาทิเชน ข.อสั่งการของนายกรั
งนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาค และกลุมจังหวัด เนื่องจากได.มีมติข.อสั่งการที่คณะรัฐมนตรีให.ความเห็นชอบแล.วนั้น หนวยงาน
เจ.าภาพอาจจะมีการดําเนินการไปแล.ว หรือติดประเด็นป1ญหาอุปสรรคที่ไมสามารถดําเนินการได. ซึ่งฝBาย
เลขานุ
ขานุการจะต.องเตรียมประเด็นการติดตามความก.าวหน.า ซึ่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในฐานะฝBายเลขานุ การฯ จะมีการติด ตามความก.า วหน.า และลงพื้นที่เ ปcาหมายตอไป (โดยเอกสารมติ
ในการลงพื้นที่ภาค และกลุมจังหวัด สามารถดาวน6โหลดผานระบบ QR-Code ท.ายนี้)

(มติ ครม. ในการลงพื้นที่)
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