
ยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ

ในมุมมองของในมุมมองของ

หอการคาไทยหอการคาไทย
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วิสัยทัศนประเทศไทย

““ประเทศไทยเปนประเทศชั้นนําของประเทศไทยเปนประเทศชั้นนําของ

ภูมิภาคเอเชียที่มีความแข็งแกรงภูมิภาคเอเชียที่มีความแข็งแกรง  มีภูมิคุมกันมีภูมิคุมกัน

ทางดานเศรษฐกิจทางดานเศรษฐกิจ  มีระบบการเมืองและการมีระบบการเมืองและการ

ปกครองที่มัน่คงและมุงขจัดคอรัปชัน่ปกครองที่มัน่คงและมุงขจัดคอรัปชัน่””
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กรอบยุทธศาสตรครอบคลุม 3 มิติ 

หลักของประเทศไทย

1.  ดานเศรษฐกิจ

2.  ดานสังคม

3.  ดานการเมือง

ซึ่งทั้ง 3 มิตินี้จะเปนตัวสะทอนให

เห็นถึงแนวทางการพัฒนาในแตละ

ดานใหมีความสอดคลองกัน

กรอบแนวทางยุทธศาสตร
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1. ดานเศรษฐกิจ  สร างความได เปรียบทาง

เศรษฐกิจโดยเนนการนําจุดแข็งของประเทศมาเปนหลัก

ในการสรางความเปนผูนําทางดานการผลิต การคา และ

การลงทุนทั้งในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อใหมี

การพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตโลกยุคโลกาภิวัตน และ

ระบบการแขงขันทางการคาอยางเสรีของโลกไร

พรมแดน

เปาประสงค
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2. ทางดานสังคม รัฐบาลและภาคเอกชน รวมทั้ง

ชาวไทยทุกคน ตองรวมสรางความสามัคคีในหมูคนใน

ชาติ สรางเสริมระบบครอบครัวที่เขมแข็ง มุงเนนการ

ปฏิรูประบบการศึกษาทั้งจากสถาบันการศึกษาและการ

เรียนรูอยางตอเนื่องดวยตัวเอง มีการสรางและจัดการ

องคความรู เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการผลิต 

ตลอดจนสงเสริมใหมีสื่อสารมวลชนมีความรับผิดชอบ

และชี้นําสังคมในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม

เปาประสงค
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3. ทางดานการเมืองและการปกครอง พัฒนาระบบ

การเมืองและการปกครองใหเขมแข็ง โดยมีการกระจายอํานาจ

การปกครองสู ชุมชนและพัฒนาความรวมมือระหว าง

ภาครัฐบาล  ภาคเอกชนและภาคประชาชนใหมีมากขึ้น 

ตลอดจนสรางคานิยมใหประชาชนเขาใจ รักษาปกปอง และใช

สิทธิและหนาที่ ของตัว เอง  และรู จักใหความสําคัญกับ

ผลประโยชนของชาติมากกวาผลประโยชนของตัวเองหรือพวก

พองโดยใหความสําคัญและยกยองคุณธรรมและการทําความดี

เปาประสงค
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1. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

3. การพัฒนาทักษะและองคความรู

4. การสงเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

5. รักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต

6. การปองกันและเฝาระวังปญหา

ประเด็นยุทธศาสตร
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การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร
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1. โครงสรางการผลิต

2. โครงสรางการคา

3. โครงสรางทางดานการเงิน 

4. โครงสรางกฎระเบียบและภาษี 

5. โครงสรางดาน logistics

6. โครงสรางการใชพลังงาน

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
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การปรับโครงสรางการผลิต

11
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การปรับโครงสรางการผลิต

11

1. สงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา

ชุมชนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให

เขมแข็ง ซึ่งจะเปนการลดปญหาการยายถิ่นฐานและ

ปญหาทางสังคมในพื้นที่นั้นๆ ไดอยางยั่งยืนทั้งนี้ควร

เชื่อมโยงภาคการผลิตกับภาคการคาโดยใชปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหสอดคลองและสงเสริมการคา

เสรีอยางเหมาะสม
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การปรับโครงสรางการผลิต (ตอ)

12

2. ผลักดันใหมีการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย 

(modernization)ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ  

เพื่อทดแทนระบบการผลิตและเทคโนโลยีที่ลาสมัย

3. เคลื่อนยายการใชแรงงานภาคการเกษตรใหเขาสู

ภาคอุตสาหกรรม และบริการที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ประเทศมากขึ้น
4. ผลักดันใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มในกระบวนการผลิต 

และสงเสริมใหมีการแปรรูปสินคาทางการเกษตรมากขึ้น
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การปรับโครงสรางการผลิต (ตอ)

12

5. การจัดทํา Zoning การผลิตสินคาทางการเกษตร 
เพื่อใหไดคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อรักษา
เสถียรภาพและยกระดับราคาสินคาทางการเกษตรให
สูงขึน้

6. สงเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมและสรางรายไดที่ดีตอ
เกษตรกรเพื่อทดแทนการผลิตสินคาทางการเกษตรที่
มีราคาต่ํา เชนสินคาที่ใชในการผลิตพลังงานทดแทน 
เชน ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน
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การปรับโครงสรางการผลิต (ตอ)
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7. การสรางเครือขายวิสาหกิจ (cluster) ทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศในอุตสาหกรรมและการผลิตหลัก
ของประเทศ

8. จัดทําแผนน้ํา กลาวคือ จะตองมกีารวางแผนเก็บน้าํจาก
ตนแหลงนั้น เริ่มตั้งแตตนเขื่อน แลวจัดการผนัน้ํา หรือให
น้ําไหลไปยังแหลงที่ตองการใชใหไดมากที่สุด และเหลือ

ทิ้งสูทะเลใหนอยลง 
9. จัดระบบชลประทานใหมปีระสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ  
ตอความตองการทั้งในดานภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรม  
ภาคบริการ รวมทั้งภาคประชาชนทั่วไป
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10.สงเสริมการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตนทุนที่
เหมาะสมจากประเทศตางๆ

11.สงเสริมการวางยุทธศาสตรการผลิตและการจัดการสินคา
และบริการไทยที่มีความโดดเดนเฉพาะเพื่อนําไปสูการ 
พึ่งตนเองใหได เนื่องจากการสงออกของไทยในปจจุบัน
พึ่งพิงการนําเขาสินคาและเทคโนโลยีจากตางประเทศ

12.ควรมุงพัฒนาการผลิตเพื่อปอนสนิคาขั้นกลางเขาสู
หวงโซอุปทาน (supply chain) ของเอเชีย เชน จีน ญี่ปุน      
เกาหลีใต หรืออินเดีย เปนตน

การปรับโครงสรางการผลิต (ตอ)
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13. สงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจเปลี่ยนเปนเสนอขายใน
ราคา CIF และซื้อในราคา FOB เพื่อดูแลและควบคุมคา
ขนสงและคาประกันไดดียิ่งขึ้น 

14. สงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือใหภาคเอกชนไป

ลงทุนตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดที่กําลัง
เจริญเติบโตใน ASEAN จะทําใหประเทศมีรายไดเขา
ประเทศมากขึ้น ศักยภาพการแขงขันของภาคธุรกิจเพิ่ม
สงูขึ้น และเปนการกระจายความเสี่ยงทางที่อาจเกิด
จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว

การปรับโครงสรางการผลิตการปรับโครงสรางการผลิต  ((ตอตอ))
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การปรับโครงสรางการคา
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1. สงเสริมการมีภูมิคุมกันและการพึ่งพาตนเอง โดยสนับสนุนให

ตลาดในประเทศมีขนาดและความสําคัญมากขึ้น

2. ขยายการสงออกไปยังตลาดสงออกใหม  โดยผานการวางกล

ยุทธทางการตลาดที่แยบยล และการใช trading firm ที่มีการ

รวมมืออยางใกลชิดของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขยาย

ฐานการสงออก

3. สงเสริมการสงออกที่ใชเงินตราสกุลที่ไมใชดอลลารสหรัฐฯ 

มากขึ้นเพื่อลดแรงกดดันของการแข็งคาของเงินบาทเมื่อ

เทียบกับดอลลารสหรัฐฯ
18

การปรับโครงสรางการคา
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4. สงเสริมสนับสนุนการสรางตราสินคา (Brand) ไทย

5. สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีอยาง

เต็มที่ เชน การใชประโยชนใน FTA ระหวางไทยกับจีน ไทย

กับญี่ปุน อาเซียนกับจีน และไทยกับอินเดีย เปนตน  

6. สงเสริมการคาชายแดนเพื่อเปนชองทางกระจายสนิคาของ

ไทยและเสริมสรางเศรษฐกิจภูมิภาค ลดความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของเศรษฐกิจโลก

19

การปรับโครงสรางการคา (ตอ)
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7. การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคใหมีความเขมแข็งเพื่อขยายฐาน

การตลาดภายในประเทศ

8. การสรางมาตรฐานของสินคานําเขาผานการใชมาตรการที่

ไมใชภาษี (non-tariff measurements) เพื่อปองกันไมใหมีการ

แขงขันจากสินคาจากตางประเทศรวดเร็วและรุนแรงจน

ธุรกิจภายในประเทศปรับตัวไมทัน

20

การปรับโครงสรางการคา (ตอ)
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การปรับโครงสรางการเงนิ
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1. การรักษาเสถียรภาพของคาเงินบาทใหมีการปรับตัวไปในทิศทาง
และระดับเดียวกับคาเงินของประเทศคูแขงที่สําคัญ เพื่อรักษาระดับ
ความสามารถในการสงออกของไทย

2. สงเสริมใหตลาดเงินและตลาดทุนมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ

เพื่อลดตนทุนทางการเงินของผูประกอบการไทย

3. สรางผลิตภัณฑทางดานการเงินที่ทันสมัย  เพื่อใหผูออมและผูที่
กูยืมมีทางเลือกในการทําธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น

4. ลดอุปสรรคในการเคลื่อนยายเงินทุนสําหรับการลงทุนของนัก
ลงทุนไทยและนักลงทุนตางประเทศ

22

การปรับโครงสรางการเงิน
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การปรับโครงสรางกฎระเบียบและภาษี
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1. มีการกระจายรายไดและความเจริญไปยังภูมิภาคตางๆ ใหมาก

ขึ้น ผานนโยบายการคลัง  และการกระจายงบประมาณและ

อํานาจการบริหารสูทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น

2. การปรับโครงสรางภาษีเพื่อเอื้ออํานวยการตอการลงทุนของ

ภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ เชนภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ภาษีสรรพสามิต ภาษีเฉพาะ และภาษีศุลกากร

3. รักษาระดับอัตราภาษีมูลคาเพิ่มใหอยู ระดับเดิมในชวงที่

เศรษฐกิจยังฟนตัวไมแข็งแกรงเทาที่ควร

24

การปรับโครงสรางกฎระเบียบและภาษี
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4. การปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ

และการสงออกใหเทียบเทาประเทศชั้นนําในเอเซีย

5. นโยบายการแขงขัน ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายอยูบน

พื้นฐานความเปนธรรม ไมเปดโอกาสใหใชการตีความ ทําใหเกิด

ชองทางคอรัปชั่น

25

การปรับโครงสรางกฎระเบียบและภาษี
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การปรับโครงสรางดาน logistics
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การปรับโครงสรางดาน logistics

27

1.  การสรางใหประเทศไทยเปนศูนยกลางคมนาคมในภูมิภาค 
พรอมทัง้มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ

2. สงเสริมการใชการขนสงทางน้ําและระบบราง ทดแทนการ 
ขนสงทางถนนมากขึ้น

3. สรางระบบ logistics ทั้งดานกายภาพ และเทคโนโลยีในการ 
สงเสริมธุรกิจที่นําการพัฒนาประเทศใหอยูในระดับที่แขงขัน
ไดกับประเทศคูแขง เชน อุตสาหกรรมอาหาร  การทองเที่ยว 
เปนตน

4. ปรบัปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน ในบาง
แหงที่ชํารุดหรือทรดุโทรม เพื่อใหสามารถใชการไดและมี
ความปลอดภัย
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การปรับโครงสรางการใชพลังงาน
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1. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจ

ภาคประชาชนและภาครัฐบาลอยางจริงจัง และมีนโยบายดาน

การใชพลังงานทดแทนอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการ

วางแผนการผลิตสินคาเกษตรและพลังงานทดแทน

2. สงเสริมการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตที่มีการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

3. การนําเทคโนโลยีที่อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมนํามาใช

เพื่อลดตนทุนการผลิต
29

การปรับโครงสรางการใชพลังงาน
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การเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแขงขัน

ประเด็นยุทธศาสตร
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1. เรงรัดการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐบาล (Mega Project)

เพื่อเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน 

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสงหรือ 

Logistics และระบบชลประทาน เปนตน  ใหเพียงพอตอ

ความตองการใชในอนาคต 

2. การสนับสนุนและสงเสริมจากภาครัฐอยางจริงจังในการเปด

ตลาดใหมในตางประเทศ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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3. สงเสริมการพัฒนาและวิจัย (R&D) ในดานของเทคโนโลยี

ตางๆ เพื่อลดการนําเขา ลดตนทุนในการผลิต และเพิ่มผลิต

ภาพ (Productivity)

4. ผลักดันใหมีการใชนวัตกรรมและงานวิจัยใหใชในสถาน

ประกอบการอยางแพรหลาย

5. ดูแลระดับราคาตนทุนทางดานการผลิตสินคาไมใหสูงขึ้น

จนเกินไป จนเปนปญหาตอตนทุนการผลิต

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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6. แกปญหาแรงงานโดยการพัฒนาระบบการศึกษาและเพิ่ม

ทักษะฝมือแรงงาน ตลอดจนวินัยและทัศนคติในการทํางาน

7. เพิ่มศักยภาพของ SME ทั้งดานการผลิต การตลาด การเงิน

และการจัดการอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนารากฐานการผลิตที่

มั่นคงของประเทศ 

8. ปรับปรุงระบบการศึกษาและเทคโนโลยีของประเทศอยาง

สม่ําเสมอใหมีความทัดเทียมกับประเทศตางๆ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน



34

การพัฒนาทักษะและองคความรู

ประเด็นยุทธศาสตร
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1. พัฒนาคุณภาพครู ตลอดจนแกไขปญหาตางๆ ของครู เพื่อให

เกิดแรงจูงใจ เชน ปญหารายได  และ career path

2. กระจายมาตรฐานการศึกษาในเมืองและชนบทใหมีความเทา

เทียมกัน ครูผูสอนตองไมแตกตางกัน เทคนิค และอุปกรณการ

เรียนการสอนตองเปนมาตรฐานเดียวกัน

3. การพัฒนาฐานขอมูลทางดานการผลิต การคา การลงทุน และ

การตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะกฎระเบียบ 

ระบบภาษีที่แตกตางกัน เพื่อใหนักลงทุนทําการตัดสินใจหรือ

ประกอบการลงทุน

การพัฒนาทักษะและองคความรูการพัฒนาทักษะและองคความรู
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4. ใหความรูดานการผลิต และการตลาด เพื่อใหเกษตรกรรูถึง

ระดับราคา ผลผลิต การวางแผนการผลิต ความตองการของ

ตลาด  รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของสินคาเพื่อใชในการ

ตัดสินใจในการผลิต

5. ควรมีการกระจายความรู เรื่องพันธุพืช การบํารุงรักษาพันธุพืช 

และความรูทางดานเทคโนโลยีแกภาคการเกษตรใหเกษตรกร

และบุคคลทั่วไปที่สนใจทั่วไปเพื่อใหมีการผลิตผลผลิตที่มี

คุณภาพดีที่สุด

การพัฒนาทักษะและองคความรูการพัฒนาทักษะและองคความรู



37

6. ควรมีการจัดการความรู (KM) เกี่ยวกับดานเทคนิคการคา 

เทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาขีดความสามารถใน

การคาขาย

7.  ผลิตบัณฑิตและเพิ่มทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความ

ตองการและการปรับตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

8. ควรสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการสราง

นวัตกรรม (innovation) ใหมีมากขึ้น

การพัฒนาทักษะและองคความรูการพัฒนาทักษะและองคความรู
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สรางและสงเสริมจริยธรรมและ
ธรรมาภบิาล

ประเด็นยุทธศาสตร
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1. สงเสริมการสรางความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social 

responsibility: CSR) และ ธรรมาภิบาล (good governance) ให

มีมากขึ้น  โดยจัดใหมีกฎ ระเบียบ และสรางแรงจูงใจใหธุรกิจ

เอกชน เขารวมในกระบวนการธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น และ

สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย เปนธรรมกับ

ผูบริโภคและคูแขงทางธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม 

แบงปนผลประโยชนคืนสูสาธารณะ พรอมทั้งมีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนใหมากขึ้น

การสงเสริมจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมและธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล
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2. สงเสริมและยกยองบุคคลและองคกรที่กระทําความดีเพื่อปรับ

ทัศนคติและคานิยมของสังคมใหนึกถึงผลประโยชนสวนรวม

มากกวาผลประโยชนสวนตน ตลอดจนเชิดชูบคุคลที่ทําความดี

มากกวาวัตถุนิยม

3. ภาคธุรกิจเอกชน ควรประกอบธุรกิจดวยความโปรงใส 

มีจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพี และซื่อสัตย

ตอภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน รวมทั้งมีบทบาทในการจัด

ฝกอบรม ผูประกอบการธุรกิจใหมีความรูความเขาใจ

ในหลักการธรรมาภิบาล

การสงเสริมจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมและธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล  ((ตอตอ))
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4.  ยกระดับมาตรฐานการทํางานของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และมีความรวดเร็วมากขึ้นโดยการตั้งกรอบเวลา

กําหนดเสร็จที่แนนอนและรวดเร็ว ทั้งนี้ควรนําระบบการทํางาน

ของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพมาเปนแบบอยางในการ

ดําเนินงาน

การสงเสริมจริยธรรมและการสงเสริมจริยธรรมและธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล  ((ตอตอ))
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รักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวติ

ประเด็นยุทธศาสตร
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สงเสริมและปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม และบริการ เพื่ออนุรักษทรัพยากรและสิง่แวดลอม

ใหอยูอยางยั่งยืน

ใหความรูกับผูประกอบการเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดาน

อนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนในการสรางภาพลักษณของ

สินคาไทยในเวทโีลก ซึ่งในปจจุบันไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัย และสิง่แวดลอม ตลอดจนเพื่อลดอุปสรรคในการ

กีดกนัทางการคาที่ไมใชภาษี

43
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ผลักดันใหสังคมตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ควบคุมมลภาวะเพื่อใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิง่จําเปนขั้นพื้นฐานของคนไทย

ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ตางจังหวัดและนอก

เขตเมือง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และลดปญหา

การยายถิ่น

44
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การปองกันและเฝาระวังปญหา

ประเด็นยุทธศาสตร



46

1. มี Early Warning System เพื่อจัดทําและติดตามภาวะ
เศรษฐกิจธุรกิจและการคาระหวางประเทศในมุมมองของ
ผูประกอบการในประเทศและนักลงทุนตางประเทศ พรอมทั้ง
มีกลไกการทํางานรวมกันระหวางภาคเอกชน ภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม

2. สรางความเชื่อมั่นในดานของภาพลักษณของรัฐบาลที่มาจาก

การเลือกตั้งวาสนับสนุนการบริหารงานประเทศภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนระบบการคาเสรี
3. ลดความขัดแยงทางดานการเมือง เพื่อใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ
ในการดําเนินการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองได
อยางรวดเร็ว

การปองกันและเฝาระวังปญหา
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4. เรงสรางความสมานฉันทภายในประเทศ และสรางความ

สงบสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางสันติวิธี

5. สนับสนุนการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในการบริหาร

ประเทศใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยปองกันไมใหมี

การใชรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศและทองถิ่นตางๆ

การปองกันและเฝาระวังปญหา (ตอ)



แนวทางการฟนเศรษฐกิจไทย

ในป 2551
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1. เพิ่มความเชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการ ผานนโยบาย

เศรษฐกิจและสังคมทีดี เปนรูปธรรม

2. สงเสริมบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณธรรมในการเปนผูบริหาร

ประเทศ

3. เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนที่กําหนด

4. เ ร ง รั ดการลงทุน โดย เฉพาะ โครงการสาธารณูป โภคและ

สาธารณูปการที่มี Local content สูงใหเกิดขึ้นโดยเร็ว

5. สงเสริม และขยายการคาระหวางประเทศและการคาชายแดน 

6. เอื้ออํานวยใหภาคเอกชนและประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน

โดยสะดวก

 แนวทางดําเนินการโดยภาครฐั
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1. หอการคาไทยและหอการคาจังหวัดจะรวมสงเสริมการเพิ่มความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคและผูประกอบการในการสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ทั่วประเทศผานหอการคาจังหวัดภายใตยุทธศาสตรของรัฐบาลและของ
จังหวัด

2. เปนหนึ่งในแกนนําของภาคเอกชนทั้งประเทศในการสนับสนุนการปรับ
โครงสรางทางการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

3. เปนหนึ่งในแกนนําของภาคเอกชนในการผลักดันใหมีการรวมกลุม
วิสาหกิจ   (cluster) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้าํ

4. เปนหนึ่งในแกนนําของภาคเอกชนในการสนับสนุนการประยุกตใช
ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 และ 3  ในการผลักดันเศรษฐกิจภาคครัวเรือนให
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน  เศรษฐกิจระดับชาติ และเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบาน และนานาชาติ

-- แนวทางดําเนินการโดยหอการคาไทย--


