ข้อมูลศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมกลุ่มจังหวัด ROC
ความเป็ นมา
๑. ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิ การเพื่อพัฒนาระบบการทางานร่วมกันระหว่างผูว้ ่าราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ๑๙ จังหวัดกับเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการประจาประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทย ครั้งที่ ๒ ระหว่า งวัน ที่ ๒๑ – ๒๒ ธัน วาคม ๒๕๔๗ ณ จังหวัด ขอนแก่ น ได้เห็ น ชอบในการจัด ตั้งศู น ย์
ปฏิ บัติ ก ารร่ วมกลุ่ ม จังหวัด ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยให้ใช้ยุ ท ธศาสตร์ค วามร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ อิ ระวดี
เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS) และโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หรือกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หรือ กรอบ GMS ให้เป็ นกรอบในการทางานของ ROC และเป็ นกรอบใน
การท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งเอกอั ค รราชทู ต ไท ยในประเท ศเพื่ อนบ้ า น และผู ้ ว่ า ราชการจั ง ห วั ด ในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ
๒. ศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC: Regional Operation Center) ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตั้งขึ้ นอย่างเป็ นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กต. สศช. กพร. มท. และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีลกั ษณะโครงสร้างคณะกรรมการของภาคีสมาชิก (Consortium) เป็ นการทางานแบบ Virtual
มีเป้ าหมายเพื่อเป็ นกลไกประสานการดาเนิ นงานระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศ
เพื่อนบ้าน ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ) เพื่อนาสู่การปฏิบตั ิในพื้ นที่จงั หวัด/กลุ่มจังหวัด และอบรมพัฒนาบุคลากร
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงสร้าง/อานาจหน้าที่ (คาสั ่ง มท. ๒๓๘/๒๕๕๑ ลว. ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๑)
คณะกรรมการบริหาร

-๒คณะกรรมการบริหาร มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
๑. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงการทางานระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
กับ เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจาประเทศเพื่อนบ้านของไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับภาคและบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
๒. ประสานงาน สนับสนุ น ช่วยเหลือการเจรจา การวิเทศสัมพันธ์ การดาเนิ นกิจกรรมความร่วมมือ
และความช่วยเหลือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. ประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มจังหวัด/จังหวัดและการบริหารราชการระหว่าง
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัด และนอกภูมิภาคกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจาประเทศเพื่อน
บ้านของไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๔. ประสานและเชื่อมโยงสารสนเทศและองค์ความรูร้ ะหว่างกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพื่อสนับสนุ น
การบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัดและเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจาประเทศเพื่อนบ้านของไทย
๕. ประสานงานกับศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมกลุ่มจังหวัดภูมิภาคต่าง ๆ
๖. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรือคณะทางานตามที่เห็นสมควร
คณะทางาน

คณะทางาน มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจาปี เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
๒. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ด้านวิเทศสัมพันธ์และความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. สนับสนุ นและพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรูแ้ ละงานวิจยั เพื่อการดาเนิ นงานและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔. บูรณาการและประสานงานกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ ประจาประเทศเพื่อนบ้านของไทยกับผูว้ ่าราชการจังหวัด รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
กับหน่ วยงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

-๓๕. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้าของการดาเนิ นงาน ตลอดจนปั ญหาและ
อุปสรรคให้คณะกรรมการบริหารทราบ
๖. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
การดาเนินงานของ ROC ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. กระทรวงมหาดไทย ได้รบั การจัดสรรงบประมาณตาม “โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความ
ร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกรอบความร่วมมือในระดับอนุ ภูมิภาค” จานวน ๔.๖ ล้านบาท เพื่ อ
ส่งเสริมการพัฒ นาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้มีความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิ จในอนุ ภูมิภาค และ
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยใช้กลไกศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม (Regional Operation
Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุ น
๒. กระทรวงมหาดไทย อนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนิ นการตามโครงการเตรียมความพร้อม
เพื่ อรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ย น (AEC) และกรอบความร่วมมือในระดับอนุ ภูมิภ าค ภายใต้ ๓
แผนงาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓.๓ ล้านบาท ประกอบด้วย
๒.๑ โครงการประชุมร่วมเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพื่อนบ้านกับ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
๒.๒ โครงการศึกษายุทธศาสตร์ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ AEC
๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพิ่มความรู ้ ความเข้าใจเรื่องสังคม วัฒ นธรรมและ
ความมัน่ คงกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยได้มีการประชุมขับเคลื่อนการดาเนิ นโครงการดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงสร้าง ROC (เอกสาร ๑)
สถานะล่าสุด
๑. ปี งบประมาณ พ.. ๒๕๕๖ กระทรวงมหาดไทย ได้นาเสนอขอรับการสนับสนุ นงบประมาณ รวม
๔๒.๙ ล้านบาท ประกอบด้วย
๑.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC) และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในกรอบอนุ ภูมิภาค ในวงเงินงบประมาณ ๑๑.๔ ล้านบาท ภายใต้
กิจกรรมและโครงการ (เอกสาร ๒)
๑) การทบทวนและจัด ท าแผนพัฒ นาแม่บ ท (การสัม มนาเชิ งปฏิ บัติ ก าร) เพื่ อ
เตรียมการสู่ AEC โดยเน้นการค้นหาอัตลักษณ์ และศักยภาพที่แท้จริงในพื้ นที่จงั หวัด/กลุ่มจังหวัด
๒) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู ้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตประจ า
ประเทศเพื่อนบ้าน
๓) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาระดับภาคกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดใน 4 ภาค ตามทิศทางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๑.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุ นยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสมาชิกอาเซียน ในวงเงิน
งบประมาณ ๓๑.๕ ล้านบาท ภายใต้กิจกรรมและโครงการ (เอกสาร ๓)

-๔–
๑) การจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional
Operation Center : ROC) ในภาคต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้ นที่ ในการศึกษาวิจยั จัดทาฐานข้อมูล และ
วิเคราะห์สถานการณ์ ปั ญหา อุปสรรคภายใต้กรอบความร่วมมืออนุ ภูมิภาค และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑.๑) การจัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมกลุ่มจังหวัด
(Regional Operation Center : ROC) เพื่อประสานงานภายใต้กรอบความร่วมมืออนุ ภูมิภาค และการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๑.๒) การศึกษาวิจยั เพื่อศึกษาผลกระทบจากกรอบความร่วมมือในอนุ ภูมิภาค
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ในแต่ละภาค เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาใน
อนาคต
๑.๓) การจัดทาและเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือใน
ระดับอนุ ภูมิภาคและกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
๑.๔) การเสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบความร่วมมือในระดับอนุ ภูมิภาค และ กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ( AEC )
๒) โครงการยุทธศาสตร์ร่วมของจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนื อประเทศไทยกับแขวง
ชายแดนของ สปป.ลาว และ จังหวัดชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา (๘ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อของไทย
ประกอบด้วย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรมั ย์ และ ศรีสะเกษ)
๓) การนิ เทศและติ ด ตามผลการเตรี ย มความพร้อ มของจังหวัด /กลุ่ ม จังหวัด เพื่ อ
สนั บ สนุ น และรองรับ การด าเนิ น การภายใต้ก รอบความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิ จ ในกรอบอนุ ภู มิ ภ าคและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๒. ปมท. ได้เห็นชอบการดาเนิ นโครงการขยายผลการดาเนิ นงานของศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม (Regional
Operation Center : ROC) ขึ้ น เพื่อให้การจัดตั้งและขยายศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม ครอบคลุมในทุกภาคทัว่ ประเทศในภาค
ต่าง ๆ ดังนี้ (เอกสาร ๔)
- ภาคตะวันออก
: จังหวัดชลบุรี โดย มหาวิทยาลัยบูรพา
- ภาคเหนื อ
: จังหวัดเชียงใหม่ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: จังหวัดพิษณุโลก โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ภาคใต้
: จังหวัดสงขลา โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ภาคตะวันตก
: จังหวัดกาญจนบุรี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ซึ่ งจังหวัด ที่ ต้ัง ROC และมหาวิท ยาลัย อาจปรับ เปลี่ ย นตามความเหมาะสมและความพร้อมของ
กลุ่มเป้ าหมายดาเนิ นการโดย
๒.๑ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในพื้ นที่ กาหนดโครงสร้าง กลไก บทบาท
หน้าที่ แผนงาน และกรอบแนวทางความร่วมมือในการจัดตั้งและขยายผลศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม (ROC)
๒.๒ จัดทาบันทึกข้อตกลงหรือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และกลุ่มจังหวัด เพื่อในการขับเคลื่อน
ศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม ( Regional Operation Center : ROC )

-๔๓. ผูแ้ ทน สบจ.สป. และผูแ้ ทนสานักยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมหารือกับอธิการบดี
และคณะผูบ้ ริหาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยสงขลาฯ
ยินดีร่วมตั้งศูนย์ ROC กับ มท. ณ มหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดาเนิ นการครอบคลุมทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เนื่ องจาก
มหาวิทยาลัยฯ มีวิทยาเขตในพื้ นที่ จ.ตรัง, ปั ตตานี , ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี รวมถึงมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ และมหาวิทยาลัยราชภัฎในพื้ นที่ภาคใต้ ซึ่งจะได้มีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงร่วม (MOU) ต่อไป
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