
จะรวมกันสรางยุทธศาสตรจะรวมกันสรางยุทธศาสตร  แผนงานแผนงาน  
และและ  การดําเนนิงานอยางไรการดําเนนิงานอยางไร  ใชใช
ประโยชนอะไรไดบางประโยชนอะไรไดบาง  อยางมีอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  ใครไดประโยชนใครไดประโยชน
ทําอยางไรจะเพิ่มความหลากหลายทําอยางไรจะเพิ่มความหลากหลาย
ของผลผลิตของผลผลิต    ผลิตภาพผลิตภาพ    ขณะขณะ  เดียวกนัเดียวกนั
มีมี  มาตรฐานความปลอดภยัทั้งมาตรฐานความปลอดภยัทั้ง
ผลผลิตผลผลิต  และและ  ผูผลิตผูผลิต

โครงสรางสําคัญตางๆโครงสรางสําคัญตางๆ  เชนเชน  สะพานสะพาน
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน  ทั้งที่ทั้งที่
เกิดเกิด  แลวแลว  และและ  จะเกิดจะเกิด  ยังใชประโยชนยังใชประโยชน
ไมเต็มที่ไมเต็มที่  หรือหรือ  แผนการใชประโยชนแผนการใชประโยชน
มีการประสานงานกันหรือไมมีการประสานงานกันหรือไม
การผลติทางการเกษตรหลายชนิดการผลติทางการเกษตรหลายชนิด
ของภาคนี้ยังมีผลิตภาพต่ําของภาคนี้ยังมีผลิตภาพต่ํา  ขณะที่ขณะที่
ปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น  
มาตรฐานความปลอดภยัมาตรฐานความปลอดภยั  ทัง้ผลผลิตทัง้ผลผลิต
และผูผลิตเองยงัตองปรับปรุงและผูผลิตเองยงัตองปรับปรุง

ประเด็นยทุธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนประเด็นยทุธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดน
ขอเสนอขอเสนอปญหาปญหา  ((ชองวางชองวาง))



การแกปญหาความยากจนลดการการแกปญหาความยากจนลดการ
อพยพแรงงานอพยพแรงงาน  หรือไมหรือไม  อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
อะไรที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมอะไรที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม  และและ  
สังคมชนบททีส่ามารถสังคมชนบททีส่ามารถ  รองรับรองรับ
แรงงานใหอยูในพืน้ที่แรงงานใหอยูในพืน้ที่  และและ  ยังทําการยังทําการ
ผลิตของการเกษตรไดผลิตของการเกษตรได  จะขยายจะขยาย
อุตสาหกรรมประเภทนี้อยางไรอุตสาหกรรมประเภทนี้อยางไร  ทําทํา
อยางไรระบบการศึกษาอยางไรระบบการศึกษา  จะทําใหคนจะทําใหคน
เกงรักทองถิ่นอยูพัฒนาทองถิ่นเกงรักทองถิ่นอยูพัฒนาทองถิ่น

เนื่องจากความยากจนจึงมีการอพยพเนื่องจากความยากจนจึงมีการอพยพ  
แรงงานออกจากภาคแรงงานออกจากภาค   และและ  ระบบระบบ
การศึกษาดึงคนเกงออกการศึกษาดึงคนเกงออก  ทําใหมีทําใหมี
ผลกระทบตอการพัฒนาการผลิตทางผลกระทบตอการพัฒนาการผลิตทาง
การเกษตรการเกษตร  และและ  OTOPOTOP

ประเด็นยทุธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนประเด็นยทุธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดน
ขอเสนอขอเสนอปญหาปญหา  ((ชองวางชองวาง))



คําถามที่สามารถถามไดในทุกประเด็นคําถามที่สามารถถามไดในทุกประเด็น  คือคือ

จะขับเคลื่อนอยางไรจะขับเคลื่อนอยางไร
อะไรที่เกินกําลังอะไรที่เกินกําลัง  ตองการความชวยเหลือตองการความชวยเหลือ
ใครชวยทําใครชวยทํา  ((เจาภาพเจาภาพ))  ทําอะไรบางทําอะไรบาง
เมื่อไหรเมื่อไหร  ที่ไหนที่ไหน



ขอมลูที่สําคัญไมควรละเลยคือขอมลูที่สําคัญไมควรละเลยคือ  การเปลี่ยนแปลงประชากรการเปลี่ยนแปลงประชากร  และและ  
โครงสรางประชากรของประเทศเพื่อนบานโครงสรางประชากรของประเทศเพื่อนบาน  และและ  ของภาคนี้ของภาคนี้  และและ  
ของประเทศไทยของประเทศไทย   เพราะเปนตวับงบอกถึงตลาดเพราะเปนตวับงบอกถึงตลาด  และและ  ปญหาในปญหาใน

ปจจุบันปจจุบัน  และและ  อนาคตอนาคต

ขอมลูการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกก็เชนกันขอมลูการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกก็เชนกัน  เชนเชน  เทคโนโลยีเทคโนโลยี  
คานิยมคานิยม  กฎระเบียบกฎระเบียบ
การขยายการขยาย  หรือหรือ  สรางโครงสรางพื้นฐานสําคัญๆสรางโครงสรางพื้นฐานสําคัญๆ  ของประเทศของประเทศ
เพื่อนบานเพื่อนบาน  เชนเชน  เสนทางคมนาคมเสนทางคมนาคม  จะเปนผลดีจะเปนผลดี  ผลเสียอยางไรผลเสียอยางไร
ภูมิภาคนี้ภูมิภาคนี้
การรูเทาทันของคูแขงทางการคาของภาคการรูเทาทันของคูแขงทางการคาของภาค



ปญหาแรงงานตางดาวปญหาแรงงานตางดาว
ปญหาอาชญากรรมปญหาอาชญากรรม  และและ  ความรุนแรงความรุนแรง
คานิยมคานิยม    เยาวชนเยาวชน
ครอบครัวอบอุนครอบครัวอบอุน



Gap 1

จังหวัด

Gap 2

สวนทองถิ่น

สวนกลาง

ระบบบรหารระบบบรหาร
จัดการจัดการ



Gap 1Gap 1
จังหวัดจังหวัด
Gap 2Gap 2

สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น

สวนกลางสวนกลาง

การบริหารการบริหาร
การเชื่อมระหวางการบรหิารงานของสวนกลางการเชื่อมระหวางการบรหิารงานของสวนกลาง//
สวนภูมิภาคสวนภูมิภาค//สวนทองถิ่นยงัมีจุดออนเรื่องกลไกสวนทองถิ่นยงัมีจุดออนเรื่องกลไก
ที่ชัดเจนและมปีระสิทธิภาพที่ชัดเจนและมปีระสิทธิภาพ

ระบบบรหารระบบบรหาร
จัดการจัดการ



Gap 1Gap 1
จังหวัดจังหวัด
Gap 2Gap 2

สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น

สวนกลางสวนกลาง

ระบบบรหารระบบบรหาร
จัดการจัดการ

การเชื่อมโยงของกลุมการเชื่อมโยงของกลุม ( (ClusterCluster))
กลุมจังหวดักลุมจังหวดั  ((อาจรวมถึงอาํเภอและตําบลอาจรวมถึงอาํเภอและตําบล))
กลุมประเด็นรวมเพื่อพัฒนากลุมประเด็นรวมเพื่อพัฒนา  ((เชนทองเที่ยวเชนทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ))
ที่ผานมาตางคนตางทําที่ผานมาตางคนตางทํา  อาจเปนผลจากระยะแรกตางคนตางอาจเปนผลจากระยะแรกตางคนตาง
ตองการทาํงานของตนใหไดผลกอนตองการทาํงานของตนใหไดผลกอน  --  ผานการประเมนิผานการประเมนิ    



Gap 1Gap 1
จังหวัดจังหวัด
Gap 2Gap 2

สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น

สวนกลางสวนกลาง

ระบบบรหารระบบบรหาร
จัดการจัดการ

การสื่อสารใหเกิดผลทุกระดับการสื่อสารใหเกิดผลทุกระดับ
การสื่อสารเพื่อปรับกระบวนทัศนการสื่อสารเพื่อปรับกระบวนทัศน
การสื่อสารเพื่อทําความเขาใจระบบงานสวนนี้ยงัทําไดไมทุกการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจระบบงานสวนนี้ยงัทําไดไมทุก
ระดบัและทั่วถึงระดบัและทั่วถึง    รวมถงึการเรียนรูใหมรวมถงึการเรียนรูใหม  



Gap 1Gap 1
จังหวัดจังหวัด
Gap 2Gap 2

สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น

สวนกลางสวนกลาง

ระบบบรหารระบบบรหาร
จัดการจัดการ

การทาํงานเปนทมีการทาํงานเปนทมี
แนวตั้งแนวตั้ง  ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
แนวนอนระดบัเดียวกันในระดับตางๆแนวนอนระดบัเดียวกันในระดับตางๆ  ขามหนวยงานขามหนวยงาน  ทีผ่านทีผ่าน
มายังตองมกีารปรับปรุงในหลายจุดมายังตองมกีารปรับปรุงในหลายจุด



Gap 1Gap 1
จังหวัดจังหวัด
Gap 2Gap 2

สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น

สวนกลางสวนกลาง

ระบบบรหารระบบบรหาร
จัดการจัดการ

การเพิ่มขดีความสามารถการเพิ่มขดีความสามารถ  ((ทุนมนุษยทุนมนุษย))
การบรหิารจัดการการบรหิารจัดการ
เทคนคิตางๆเทคนคิตางๆ  เฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่อง



Gap 1Gap 1
จังหวัดจังหวัด
Gap 2Gap 2
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ระบบบรหารระบบบรหาร
จัดการจัดการ

การมสีวนรวมอยางทั่วถึงการมสีวนรวมอยางทั่วถึง
การบรหิารจัดการที่ดีการบรหิารจัดการที่ดี
การตดัสินใจการดาํเนินการเรื่องตางๆการตดัสินใจการดาํเนินการเรื่องตางๆ  ((การบรหิารบานเมืองการบรหิารบานเมือง
ที่ดีที่ดี))
การเชื่อมโยงโครงการตางๆการเชื่อมโยงโครงการตางๆ  กับยุทธศาสตรกับยุทธศาสตร    ยังมีความเปนยังมีความเปน
ศูนยกลางสูงศูนยกลางสูง
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ระบบบรหารระบบบรหาร
จัดการจัดการ

งบประมาณกับเปาหมายหลักของจังหวัดงบประมาณกับเปาหมายหลักของจังหวัด
งบประมาณกับที่เชื่อมกับความตองการของพื้นที่ยังตองงบประมาณกับที่เชื่อมกับความตองการของพื้นที่ยังตอง
ปรับปรุงการวิเคราะหที่ดีปรับปรุงการวิเคราะหที่ดี
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ระบบบรหารระบบบรหาร
จัดการจัดการ

นโยบายนโยบาย--มาตรการมาตรการ--ระเบียบระเบียบ
เทียบกับระบบงานของเทียบกับระบบงานของ  CEO CEO ยังตองปรับปรุงใหทันชวงที่ยังตองปรับปรุงใหทันชวงที่
เหมาะสมเหมาะสม



1.11.1
1.21.2

2.22.2

3.13.1
3.23.2

2.12.1

4.14.1

4.24.2 4.34.3
5.15.1

6.16.1
6.26.2

6.36.3

7.17.1
7.27.2

8.18.1

8.28.28.38.3

9.29.2
9.19.1

ปจจัยที่ทาทาย
• FTA

• EWC

• แมน้าํโขง
• หนีส้ิน
• สังคม - ครอบครวั 
เยาวชน

• ภัยธรรมชาติ
• โรคภัย



http://ora.kku.ac.th




