คู่มือ ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
(Regional Operation Centre : ROC)
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คู่มือ ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
(Regional Operation Center : ROC)
.............................
1. กรอบการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุม่ จังหวัด
1.1 คณะทํางานกําหนดกรอบการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) กําหนดกรอบการดําเนินงานและการเสนอโครงการเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
กลุ่มจังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1 กรอบการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาเซียน ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ
และการลงทุน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการเป็น
ประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
โดยเฉพาะการเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ที่ 8 ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก
(2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) กําหนดไว้ 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
- ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
- ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา
- ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 การบริหารราชการแผ่นดิน
(3) สอดคล้ องกั บศั กยภาพและตํ าแหน่ งจุด ยืน ทางยุ ทธศาสตร์ (Positioning) ของ
จังหวัด
(4) การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อสร้างพื้นฐานของระบบข้อมูลในการเตรียมการรองรับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
1.1.2 ลักษณะโครงการ ประกอบด้วย
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์อาเซียน
(2) เป็นโครงการที่เน้นการสร้างรายได้ (รักษารายได้จากการผลิตเดิมและเพิ่มฐาน
รายได้จากการผลิตใหม่)
(3) ลดค่าใช้จ่าย (ลดต้นทุนการผลิตด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ ต้นทุนการผลิต)
(4) การขยาย...

-2(4) การขยายโอกาส/สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ยกระดับมาตรฐานสินค้า
และสร้างคุณค่าเพิ่ม)
(5) สร้างความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
(6) ไม่ซ้ําซ้อนกับภารกิจ/งานประจําของหน่วยงาน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(7) ต้องบอกให้ได้ว่าประชาชนในพื้นที่ดําเนินโครงการและบริเวณใกล้เคียงจะได้รับ
ประโยชน์อะไรจากโครงการ
1.2 การเสนอโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดต้องเป็นไปตามแบบฟอร์มและห้วงเวลา
ที่คณะทํางานฯ กําหนด

2. การเสนอโครงการ
2.1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) และจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ร่วมพิจารณาโครงการ ตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการที่กําหนด
2.2 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดรวบรวมโครงการ ตามข้อ 2.1 ส่งให้กระทรวงมหาดไทย
(สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สบจ.สป.))

3. การพิจารณาโครงการ
3.1 สบจ.สป. เมื่อได้รับโครงการแล้ว ต้องลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร
3.2 กรณีตามข้อ 3.1 หากพบว่า
3.2.1 เอกสารถูกต้องครบถ้วนให้ สบจ.สป. รวบรวมนําเสนอคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดพิจารณาต่อไปโดยเร็ว
3.2.2 เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องให้ สบจ.สป. แจ้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดที่เป็น
ผู้เสนอโครงการทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน เมื่อดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งให้ สบจ.สป.
รวบรวมนําเสนอคณะทํางานพิจารณาโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดพิจารณาต่อไป
3.3 คณะทํางานพิจารณาโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดทราบ ดังนี้
3.3.1 กรณีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะทํางานพิจารณาโครงการของศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมกลุ่มจังหวัดให้ สบจ.สป. แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดเจ้าของโครงการทราบโดยเร็ว
3.3.2 กรณีที่โครงการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม
จังหวัดเจ้าของโครงการทราบเพื่ อดํา เนิน การปรับ ปรุงแก้ไขตามที่คณะทํ างานพิจ ารณาโครงการของศู นย์ ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดเสนอแนะ และเมื่อศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่ง
โครงการให้ สบจ.สป. นําเสนอคณะทํางานพิจารณาโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดพิจารณา
โดยเร็ว
3.3.3 กรณีโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ สบจ.สป. แจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมกลุ่มจังหวัดที่เสนอโครงการทราบโดยเร็ว
3.3.4 นําเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ
4. การดําเนิน...
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4. การดําเนินโครงการ
4.1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการแล้วให้ดําเนินการ
ตามโครงการภายในระยะเวลา และตัวชี้วัดที่กําหนด
4.2 การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยการโอน
งบประมาณจะต้องให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดจะต้องแล้วเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแต่วัน ที่
โครงการได้รับการอนุมัติ
4.3 ศู นย์ปฏิบั ติการร่วมกลุ่ มจังหวัดต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ รวมทั้ ง การใช้จ่า ย
งบประมาณดําเนินการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

5. การติดตามและประเมินผลโครงการ
5.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ อาทิ การใช้จ่ายงบประมาณ และ
ความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ตามแบบฟอร์มการติดตามความคืบหน้าโครงการ
5.2 นําผลตามข้อ 5.1 แจ้งให้ สบจ.สป.ทราบ เพื่อ
5.2.1 รวบรวมใช้เป็นข้อมูลดําเนินการโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด
5.2.2 สรุปและประเมินผลนําเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

.......................

แบบการเสนอโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2556
…………………….
1. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
2. สอดคล้องกับ ( ) ยุทธศาสตร์อาเซียน ( ) ยุทธศาสตร์ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่......................................ข้อที่.........................................ด้าน.......................................
3. หลักการและเหตุผล/ทีม่ าและความสําคัญของปัญหา/สถานการณ์ในพืน้ ที่

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. กลุ่มเป้าหมาย

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

…………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................
7. สถานทีด่ ําเนินโครงการ

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. งบประมาณดําเนินโครงการ

…………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................
9.ขั้นตอน...

-29. ขั้นตอนการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน)

......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

งบประมาณ
ต่อกิจกรรม

1.
2.
3.
4.
10. หน่วยงานรับผิดชอบ

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
11. ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
12. ข้อจํากัดของโครงการ (ถ้ามี)

...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
13. ผู้เสนอโครงการ
ลงชื่อ..............................................................

(............................................................)
ตําแหน่ง................................................................

-314. ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ..............................................................

(............................................................)
ตําแหน่ง...............................................................
15. ผู้อนุมัตโิ ครงการ
ลงชื่อ..............................................................

(............................................................)
ตําแหน่ง............................................................

แบบการติดตามความคืบหน้าโครงการ
ของศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมกลุ่มจังหวัด
.................................
1. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด....................................................................................................
มหาวิทยาลัย..................................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. สถานที่ (จังหวัด).............................................................................................................................
4. รายละเอียดของการติดตามความคืบหน้าโครงการ
ระดับการดําเนินการ (√)
รายการ

ต่ํากว่าเป้าหมาย
โครงการ

ตามเป้าหมาย
โครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย
โครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. ความคืบหน้าของโครงการ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ
3. สรุปภาพรวมของโครงการ
(output)
4. การประเมินความสําเร็จของ
โครงการตามระยะเวลาที่
กําหนด (outcome)

5.ปัญหาและอุปสรรค..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................................
(............................................................................)
ตําแหน่ง ...........................................................................
ลงวันที่................. เดือน.......................................พ.ศ....

แบบประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
ของศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมกลุ่มจังหวัด
……………………..
1. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด....................................................................................................
มหาวิทยาลัย..................................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ
ระดับคะแนนการพิจารณาโครงการ
รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาเซียน
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
3. สอดคล้องกับกรอบการดําเนินงานของ ROC
4. สอดคล้องกับลักษณะของโครงการ
5. สรุปภาพรวมของโครงการ

4. ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................................
(............................................................................)
ตําแหน่ง ...........................................................................
ลงวันที่................. เดือน.......................................พ.ศ....

