สรุปผลการประชุม
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรมพูลแมน
๑. ที่ประชุมรับทราบความเป็ นมาและการสร้างความเข้มแข็งให้ ROC เป็ นกลไกขับเคลื่อนและสร้าง
ความร่วมมือระหว่างพื้ นที่กบั ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในการประชุม ROC เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๔ ณ จ.หนองคาย
ที่ประชุมมีมติ สนั บสนุ นงบประมาณให้กับ ROC ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยร่วมกับสานั กพัฒ นาและส่งเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด สป. จัดทาโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความร่วมมือ AEC และกรอบความร่วมมือในระดับ
อนุ ภูมิภาค รวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งหน่ วยงาน ROC เพิ่มในภาคต่าง ๆ ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มท. ได้จดั สรร
งบประมาณ จานวน ๓.๓ ล้านบาท ให้ ROC ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ดาเนิ นการโครงการ
๑) โครงการประชุมร่วมเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพื่อนบ้านกับ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ โดยการประสานการดาเนิ นงานร่วมกับ กต. และ มท.
๒) โครงการการจัดทายุทธศาสตร์ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC เนื่ องจากยังไม่มียุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อที่เกี่ยวกับ AEC โดยเฉพาะ ทา
ให้จงั หวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่มีทิศทางชัดเจนร่วมกันขับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนื อเพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่ AEC
๓) โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องสังคม
วัฒนธรรมและความมัน่ คงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒. โครงการ ROC ปี ๒๕๕๖ โดย ROC ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อนาเสนอแนวคิดในการจัดทาโครงการ
ร่วมกับสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่าง ๘ จังหวัด
ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของประเทศไทย กับแขวงชายแดนของ สปป.ลาว และจังหวัดชายแดนของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เสริมสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และลดช่องว่างจากความไม่เสมอภาคการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อประสานประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนเข้าสู่ AEC
๓. การพิจารณาจัดโครงสร้าง ROC ที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่ ดังนี้
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-๒ซึ่งเดิมรูปแบบคณะกรรมการอานวยการ เป็ น คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่าง
โครงสร้างข้างต้นแล้ว ได้ร่วมแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางและบางส่วนเห็นว่า ไม่ควรยึดติดกับโครงสร้างของ ROC มาก
จนเกินไป ควรเน้นความร่วมมือในการมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงระหว่างพื้ นที่และส่วนกลางมากกว่า สาหรับในส่วนของ
กรรมการและเลขานุ การ ควรเป็ นผูแ้ ทนจากส่วนกลาง รวมถึงองค์ประกอบในคณะกรรมการอานวยการ ควรอยูใ่ น
ดุลยพินิจของ มท.
๒) คณะกรรมการระดับบริหาร
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เพื่อประสานความร่วมมือและทา
หน้าที่เลขานุ การได้อย่างใกล้ชิด

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างโครงสร้างข้างต้นแล้วเห็นว่า ควรปรับเปลี่ยนจากรองผูว้ า่
ราชการจังหวัด เป็ น ผูว้ า่ ราชการจังหวัด แทน สาหรับกรรมการและเลขานุ การร่วม ควรจะเป็ นหัวหน้าสานักงาน
จังหวัด/หัวหน้าสานักบริหารยุทธศาสตร์ของทุกกลุ่มจังหวัดในภาคนั้น
สาหรับคณะทางาน เห็นควรคงเดิมไว้ นอกจากนี้ ในที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การ
ขับเคลื่อนเห็นควรให้ มท. เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างใกล้ชิดมากขึ้ น โดยไม่เน้นเรื่องโครงสร้าง
๔. การขับเคลื่อนการดาเนิ นโครงการของ ROC ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๑) โครงการประชุมร่วมเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่างเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
กับผูว้ า่ ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ที่ประชุมรับทราบข้อมูลเบื้ องต้นจากการประสานกับ กต. ว่า จะมีการแจ้งเชิญเอกอัครราชทูต
(ออท.) และกงสุล มาประชุมที่กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ ๕ ๗ ส.ค. ๒๕๕๕ ซึ่ง ROC จะขอให้ มท. ช่วยประสาน กต. ในการ
จัดประชุมร่วมระหว่าง ออท. และ ผวจ. ในช่วงเวลาดังกล่าว ในชั้นต้นขอความร่วมมือให้จงั หวัดเตรียมประเด็นที่
ต้องการจะแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือกับ ออท. ส่งให้ ROC เพื่อรวบรวมเป็ นประเด็นในการนาเข้าหารือในที่ประชุม
ทั้งนี้ ให้ มท. ประสานการประชุมเพื่อเตรียมการล่วงหน้าร่วมกับ กต. และ ROC เพื่อกาหนดเนื้ อหาและประเด็นของ
การประชุมร่วมของ ออท. และ ผวจ.

-๓๔.๒) โครงการศึกษายุทธศาสตร์ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
AEC โดยที่ประชุมรับทราบแนวทางการดาเนิ นโครงการฯ จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ โดย ROC จะ
จัดส่งประเด็นคาถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด
เพื่อนาเข้าหารือร่วมกันในการจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) ตลอดจนขอความร่วมมือหัวหน้าสานักงานจังหวัด/
หัวหน้าสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ในการเชิญกลุ่มเป้ าหมายผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ที่รบั ผิดชอบแผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับ AEC ของกลุ่มจังหวัดเข้าร่วม
ประชุม จานวนประมาณ ๓๐ - ๓๕ คน
๔.๓) โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องสังคม วัฒนธรรมและความ
มัน่ คงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ประชุมได้รบั ทราบแนวทางการดาเนิ นการของ ROC ในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย โดยการใช้สื่อในรูปแบบหลากหลาย เข้าใจง่าย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้การ์ตูน
ประกอบในการนาเสนอ ผ่านสื่อศิลปิ นพื้ นบ้าน เป็ นต้น

