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ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 16 
เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้ง
ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ  และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก (พ.ศ. 2561 - 2580) 
การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคมได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วย
ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับ
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
 แผนแม่บท (16) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากร 
กลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง และตัวชี้วัด คือ ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน) 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
เศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย

เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
(คะแนน) 

16000101 4.30 คะแนน 4.40 คะแนน 4.50 คะแนน 4.60 คะแนน 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามารถด าเนินการให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีแผนย่อยทั้งหมด
จ านวน 2 แผน ได้แก่ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และการสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียดของแต่ละแผนย่อย ดังน้ี 

 

1) แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
เน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป 

และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทาง 
วิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  
เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึง 
การบริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน  
และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิด
การกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม 

เป้าหมาย คือ “ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)”  

แนวทางการพัฒนา 
1.1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี  
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.2) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากรที่มี
รายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้ และ 
วินัยทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน น าไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน พัฒนา
มาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช าระ
หนี้เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน  
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 

2) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจร
ในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น และการบริหารจัดการ
กลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึง
การส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล ให้ค าแนะน าในการจัดการหนี้สิน 

เป้าหมาย 1 “ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)” และเป้าหมาย 2  
“กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (Debt Service Ratio) (ร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้

กลับสู่ชุมชน เพื่อสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิก  
ในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจหรือกิจการเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่
สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์
และช่องทางตลาดอ่ืน ๆ  

2.2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน อาทิ  
ตลาดทุนในการท าหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ระดม
เงินทุนและผู้ลงทุน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสมกับ 
ความต้องการระดมทุนในจ านวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ระดมเงินทุนและ
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลและกลไกราคา ที่สามารถช่วยให้ชุมชนสามารถระดมเงินทุน 
ที่เหมาะสมกับความต้องการ พัฒนาระบบก ากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้รูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ  
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมให้ธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันสามารถยกระดับเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้านเงินทุนและบริหารสภาพคล่อง 

2.3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินให้มี 
ความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยให้เป็น
ข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยและสามารถสืบค้นได้ พัฒนากลไกเพื่อท าหน้าที่รับฝากที่ดินจากเอกชนและน ามา
หมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูป
ที่ดิน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายไดต้่ าสุด (เฉลี่ยร้อยละ) 

16010101 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 ต่อปี 

แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
ของมูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ) 

16020101 อย่างน้อย 
ร้อยละ 30  
ของปีฐาน 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 40  
ของปีฐาน 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50  
ของปีฐาน 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50  
ของปีฐาน 

กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 
40 มีความสามารถในการบริหาร
จัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service 
Ratio) (ร้อยละ) 

16020201 ร้อยละ 55 ร้อยละ 50 ร้อยละ 45 ร้อยละ 40 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (Z) กับแผนแม่บทประเด็น เศรษฐกิจฐานราก  

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

 

การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดส าคัญในระดับนานาชาติที่มี  
ความเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการมองหาค าอธิบายหรือนิยามตัวชี้วัด วิธีการเก็บข้อมูล สูตรค านวณ 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพัฒนา/จัดท าตัวช้ีวัดภายใต้แผนแม่บทฯ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมายที่ 1 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (The Inclusive 
Development Index: IDI) ถูกพัฒนาขึ้นโดย World Economic Forum ภายใต้โครงการ System Initiative 
on the Future of Economic Progress เพื่อท าการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ 
ที่นอกเหนือไปจากการใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในการประเมินเพียงด้านเดียว ดัชนีการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 ในการประชุม World Economic Forum 
Annual Meeting ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

รายละเอียด “ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง” 
 หน่วยวัด ค่าคะแนน 
 วิธีการค านวณ  

ดัชนี IDI ประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) การเติบโตและการพัฒนา (Growth and 
Development) (2) ด้านความทั่วถึง (Inclusion) และ (3) ด้านความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่นและความยั่งยืน 
(Intergenerational Equity) โดยในเสาหลักแต่ละเสาจะมีตัวชี้วัดเท่ากันหมดคือ 4 ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัด
ก าหนดให้ค่าน้ าหนักเท่ากัน รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัว มีรายละเอียดดังนี1้  

เสาหลักที่ 1 การเติบโตและการพัฒนามีตัวช้ีวัดผลหลัก 4 ตัว คือ 
 รายได้ประชากรต่อหัว (GDP per capita)  
 ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity)  
 การจ้างงาน (Employment)  
 อายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพด ี(Healthy Life Expectancy) 

เสาหลักที่ 2 ด้านความทั่วถึง มีตัวช้ีวัดหลัก 4 ตัว ได้แก่  
 ค่ามัธยฐานของรายได้ครัวเรือน (Median Household Income)  
 อัตราความยากจน (Poverty Rate)  
 การกระจายรายได้ (Income Gini) 

                                           
1  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights. 
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 การกระจายความมั่งคั่ง (Wealth Gini) 
เสาหลักที่ 3 ด้านความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่นและความ มีตัวชี้วัดหลัก 4 ตัว ได้แก ่

 การออมสุทธิที่ปรับแล้ว (Adjusted Net Savings)  
 อัตราส่วนการเป็นภาระของประชากร (Dependency Ratio)  
 หนี้สาธารณะ (Public Debt)  
 ดัชนีการเกิดคาร์บอนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Carbon Intensity of GDP) 

 
ตารางที่ 3 นิยามและแหล่งข้อมูลของตัวช้ีวัดต่าง ๆ ภายใต้ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง  

ตัวชี้วัด นิยาม แหล่งข้อมูล 
ด้านการเติบโตและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ต่อหัว  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หารด้วยจ านวน
ประชากรกลางปี 

ธนาคารโลก 

ผลิตภาพแรงงาน ผลผลิตต่อหน่วยของแรงงาน 1 หน่วย  
อายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี จ านวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดี  Global Burden of Disease 

Database 
การจ้างงาน สัดส่วนของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการจ้างงาน  ธนาคารโลก และ (ILO) 
ความท่ัวถึง 
การกระจายรายได้ ค่าดัชนีจินี่เท่ากับ 0 แสดงการกระจายรายได้ที่ไม่เท่า

เทียมกันอย่างสมบูรณ์ และ 100 แสดงการกระจาย
รายได้ที่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์  

F. Solt, 2016, “The 
Standardized World Income 
Inequality Database,” และ 
SWIID Version 6.0, October 
2017. 

อัตราความยากจน วัดจากความยากจนสัมพัทธ์ โดยในประเทศพัฒนาแล้ว 
ก าหนดใช้ค่ าความยากจนที่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของ 
ค่ามัธยฐานของรายได้หลังเสียภาษีและเงินประกันสังคม 
และหลังปรับขนาดครัวเรือน ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
ใช้ร้อยละของประชากรที่มีรายได้น้อยกว่า $3.20 ต่อวัน 

OECD Databased แ ล ะ  World 
Development Indicators Online 
ของธนาคารโลก 

การกระจายความมั่งคั่ง ค่าดัชนีจินี่ เท่ากับ 0 แสดงการกระจายความมั่งคั่งที่ 
ไม่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ และ 100 แสดงการกระจาย
ความมั่งคั่งที่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ 

Credit Suisse Global Wealth 
Databook 2017 

ค่ามัธยฐานของรายได้ครัวเรือน ค่ามัธยฐานของรายได้หรือรายจ่ายการบริโภคต่อคนต่อวัน PovcalNet และ ธนาคารโลก 
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ตารางที่ 3 นิยามและแหล่งขอ้มูลของตัวช้ีวัดต่าง ๆ ภายใต้ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (ต่อ) 
ตัวชี้วัด นิยาม แหล่งข้อมูล 

ด้านความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่นและความยั่งยืน 
การออมสุทธิที่ปรับแล้ว ค านวณจากอัตราออมสุทธิของประเทศบวกด้วย รายจ่าย

ด้านการศึกษา ปรับด้วยการลดลงพลังงาน แร่ธาตุ ป่าไม้ 
และการปล่อยฝุ่นละอองออกมา แต่ไม่นับรวมการปล่อย
คาร์บอน โดยค่าที่ค านวณได้จะน าไปเปรียบเทียบกับ
รายได้ประชาชาต ิ

ธนาคารโลก 

ดัชนีการเกิดคาร์บอนต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ มีหน่วยวัดเป็น Kilo-tonnes ต่อ
พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ธนาคารโลก และ The Shift Project 
Data Portal 

หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 

ภาระหนี้สินทุกประเภทที่ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยและหรือ
เงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ในอนาคต รวมสิทธิพิเศษถอนเงิน 
ตราสารหนี้ เงินกู้ ประกัน บ านาญ และหนี้สินในรูปอื่นๆ  

World Economic Outlook 
Database 

อัตราส่วนพึ่งพิง อัตราส่วนจ านวนประชากรอายุน้อยกว่า 15 ปี และ 65 ปี
ขึ้นไป ต่อจ านวนประชากรอายุระหว่าง 15-64 ปี  

World Development Indicators 
ของธนาคารโลก 

ที่มา: World Economic Forum. 2018. The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data Highlights. 
 

 การจัดเก็บ รายปี ครั้งแรกในปี 2560 และตอ่มาในปี 2561 
 

Y1.1  แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
เป้าหมายที่ 1 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตรา

การเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด (เฉลี่ยร้อยละ) พบว่ามีความสอดคล้องกับ
ตั วชี้ วั ด “Annualized average growth rate in per capita real consumption or income of the bottom 
40% (G40)” ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความมั่งคั่งร่วมกัน (Shared Prosperity) อันเป็นแนวคิดที่ธนาคารโลก
และประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย เป็นต้น น ามาใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
นอกเหนือไปจากการขจัดความยากจน ปัจจุบัน ธนาคารโลกได้พัฒนาฐานข้อมูล Global Database of Shared 
Prosperity เก็บรวบรวมตัวชี้วัดดังกล่าวของ 91 ประเทศ2 

รายละเอียดตวัชี้วัด Annualized average growth rate in per capita real consumption 
or income of the bottom 40% (G40) 

 ค านิยาม อัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีของรายได้หรือการบริโภคต่อหัวของกลุ่มประชากรที่รายได้หรือ
การบริโภคต่ าที่สุดร้อยละ 40 

 หน่วยวัด ร้อยละ 
                                           
2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/global-database-of-shared-prosperity  
(เข้าถึง 24 มิถุนายน 2563). 
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 วิธีการค านวณ  
 การค านวณตัวชี้วัด G40 ด้วยข้อมูลจากการส ารวจ จะเริ่มต้นจากการหาค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อ
หัวครัวเรือน (Per Capita Household Income) ของกลุ่มประชากรที่มีรายได้ หรือการบริโภคต่ าที่สุดร้อยละ 
40 ในปีเริ่มต้น t=0 และปีที่ t=T ซึ่งท าได้โดยการเรียงล าดับข้อมูลเพื่อให้ได้กลุ่มประชากรที่มีรายได้ หรือ 
การบริโภคต่ าที่สุดร้อยละ 40 หลังจากนั้นหาค่าเฉลี่ยรายได้หรือการบริโภคต่อหัว และน ามาถ่วงน้ าหนัก 
ด้วยขนาดครัวเรือนและค่าถ่วงน้ าหนักของตัวอย่าง (Sample weights) หลังจากน ามาหาค่าเฉลี่ยของอัตรา
เพิ่มรายปีระหว่างปีเริ่มต้น t=0 และปีที่ t=T   

 การจัดเก็บ เผยแพร่ครัง้ล่าสุดปี 2563 
 

Y1.2  แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
เป้าหมายที่ 1 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ  

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า  OTOP (เฉลี่ยร้อยละ) พบว่ายังไม่มี 
ความสอดคล้องกับประเทศใด ๆ 

เป้าหมายที่ 2 กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (Debt-service-to-income 
ratio) พบว่า มีความคล้ายคลึง กล่าวคือ ตัวชี้วัดดังกล่าวใช้ทั่วไปในต่างประเทศ ในหลายๆ ประเทศ ใช้ดัชนี
ดังกล่าวร่วมกับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt-to-asset ratio) เพื่อประเมินศักยภาพทางการเงินของ
บุคคล ในประเทศอิตาลี ได้มีการน า ดัชนีความเปราะบางทางการเงิน (Financial Vulnerability Index) มาใช้
เพื่อประเมินภาวะการมีหนี้ล้นพ้นตัว (Over-indebtness)  
 รายละเอียดดัชนีความเปราะบางทางการเงิน  

 ค านิยาม  - 
 หน่วยวัด คะแนน 0-10 
 วิธีการค านวณ  

  ดัชนีความเปราะบางทางการเงิน ประเมินความเปราะบางใน 3 มิติด้วยกัน ได้แก ่
(1)  ความเปราะบางด้านรายจ่าย (Expenditure vulnerability)  
(2)  ความเปราะบางด้านรายได้และเงินออม (Income and saving vulnerability) 
(3)  ความเปราะบางทางหนี้สิน (Commercial and financial loan commitment vulnerability)  

ความเปราะบางในทั้ง 3 มิตินี้ จะถูกน ามาประเมินร่วมกับรายได้ รายจ่ายประจ าเดือน ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาเรื่องเงินที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน และการรายงานถึงปัญหาในการช าระค่าสาธารณูปโภค การจับจ่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเช่าบ้าน และหนี้สิน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตัวแปรดังกล่าวจะถูกน ามาหาค่าคะแนน
ปัจจัยด้วยวิธีวิ เคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ (Principal Components Analysis: PCA) เพื่อหาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ส าหรับค่าดัชนีมีสูตรในการค านวณดังนี้ 
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𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = ∑ 𝑎𝑝𝑋𝑝𝑖

𝑛

𝑝=1

 

 โดย     𝑎𝑝   หมายถึง ค่าคะแนนปัจจัยของตัวแปร 𝑝 
    𝑋𝑝𝑖   หมายถึง ค่าของตัวแปร 𝑝 ที่ปรับฐานแล้ว 
 

 การจัดเก็บ เผยแพร่ในปี 2559 แสดงข้อมลูย้อนหลัง ปี 2552 2556 และ 2559 
 

  ในภาพรวม พบว่าดัชนีชี้วัดในประเด็นเศรษฐกิจฐานราก เกือบทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดเดียวกับ
ต่างประเทศ หรือสอดคล้องกับตัวชี้วัดของต่างประเทศที่ใช้ในการประเมินผลในระดับสากล มีเพียงตัวชี้วัด
เดียวเท่านั้น คืออัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP ที่ไม่พบการใช้งานหรือ
ตัวชี้วัดในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ 
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น เศรษฐกิจฐานราก กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาติ 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ  
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดัที่
เหมอืนกนัหรือคล้ายกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการเกบ็ 

ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากร
กลุ่ ม ร าย ได้ น้ อย
เพิ่มขึ้นอย่างกระจาย
และอย่างต่อเนื่อง 

ดัชนีการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง (คะแนน) 

16000101 ค่า
คะแนน 

- / 
เพื่อวัด

ความก้าวหน้า
ในการพัฒนา
ประเทศในมิติ
ต่างๆ รวมไป
ถึงความทั่วถึง 

ดัชนีการพัฒนา
อย่างทั่วถึง (The 

Inclusive 
Development 

Index: IDI) 

• ค านิยาม การพัฒนาอย่างทั่วถึงวัดใน 3 มิติ ได้แก่   
(1) การเติบโตและการพัฒนา (2) ด้านความทั่วถึงและ 
(3)  ด้านความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่นและ 
ความยั่งยืน  
• หน่วยวัด ค่าคะแนน 
• วิธีการค านวณ ค านวณจากตัวชี้วัดย่อย 12 ตัว 
• การจัดเก็บ ทุกปี ครั้งแรกในปี 2560 และต่อมาในปี 
2561 

World Economic 
Forum 

แผนย่อยการยกระดับ
ศั ก ย ภ า พ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

ศั กยภาพและขี ด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น 

อัตราการเติบโตของ
ร า ย ไ ด้ ข อ ง ก ลุ่ ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่
มีรายได้ต่ าสุด (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

16010101 ร้อยละ ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

/ 
ตัวชี้วัดที่ใช้ใน
การประเมิน
ความมั่งคั่ง

ร่วมกัน 
(Shared 

prosperity) 

Annualized 
average growth 

rate in per 
capita real 

consumption 
or income of 
the bottom 
40% (G40) 

• ค านิยาม อั ตรา เพิ่ ม เ ฉลี่ ยต่ อปี ของราย ได้หรื อ 
การบริโภคต่อหัวของกลุ่มประชากรที่รายได้หรือการ
บริโภคต่ าที่สุดร้อยละ 40 
• หน่วยวัด ร้อยละ 
• วิธีการค านวณ ใช้ข้อมูลจากการส ารวจหาค่าเฉลี่ยของ
รายได้ต่อหัวครัวเรือน (Per Capita Household Income) 
ของกลุ่มประชากรที่มีรายได้ หรือการบริโภคต่ าที่สุด 
ร้อยละ 40 ในปีเริม่ต้น t=0 และปีที่ t=T น ามาถ่วงน้ าหนัก
ด้วยขนาดครัวเรือนและค่าถ่วงน้ าหนักของตัวอย่าง 
(Sample Weights) หลังจากน ามาหาค่าเฉลี่ยของอัตรา
เพิ่มรายปีระหว่างปีเริ่มต้น t=0 และปีที่ t=T 
• การจัดเก็บ เผยแพร่ครั้งล่าสุดปี 2563 

ธนาคารโลก 
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น เศรษฐกิจฐานราก กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงานตา่งประเทศ  
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดัที่
เหมอืนกนัหรือคล้ายกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการเกบ็ 

แ ผ น ย่ อ ย ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมและกลไกที่
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจฐานราก 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

อัตราการเติบโตของ
มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
ของมูลค่าสินค้า OTOP 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

16020101 ร้อยละ กรมการพัฒนา
ชุมชน  

กระทรวง 
มหาดไทย 

x x x x 

แ ผ น ย่ อ ย ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมและกลไกที่
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจฐานราก 

กลุ่มประชากรรายได้
ต่ าสุดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการหนี้สิน
ได้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สัดส่ วนภาระหนี้ ต่ อ
รายได้  (debt service 
ratio) (ร้อยละ) 

16020201 ร้อยละ ส านักงานสถิติ / 
ดัชนีความ

เปราะบางทาง
การเงิน และ
ภาวะหนี้สิน 

ล้านตัว 

ดัชนีความ
เปราะบางทาง

การเงิน 

• ค านิยาม ความเปราะบางทางการเงินในด้านรายจ่าย 
รายได้แกละการออม หนี้  
• หน่วยวัด คะแนน 0-10 
• วิธีการค านวณ ค า นวณจากตัวชี้วัดย่อย  
• การจัดเก็บ เผยแพร่ในปี 2559 แสดงข้อมูลย้อนหลัง  
ปี 2552 2556 และ 2559 

อิตาลี (Vandone and 
Anderloni 2016) 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี  
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถแบ่ง

ได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวช้ีวัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวช้ีวัดเดิม + ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผลึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจ 
ฐานราก ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุม 
กลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายอีกทั้ง 
ที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก Website และ 
เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวช้ีวัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ 
จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัด ประเด็นที่ 16 
เศรษฐกิจฐานราก ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 5
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก  
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ตารางที่ 5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย

เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน)  / /  
ดัชนีความก้าวหน้าของคนในด้านรายได้ (ค่าคะแนน)   /  
ความเหลื่อมล้้าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก (เท่า)   /  

แผนย่อยการยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ  40 ที่มีรายได้ต่ าสุด  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)  /  / 
อัตราการเติบโตของรายได้เศรษฐกิจฐานราก (เฉลี่ยร้อยละ)    / 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเศรษฐกิจฐานรากต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

   / 

กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิน
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio) (ร้อยละ) /  /  

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ
ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม 
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
(4) สรุปตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก (16) 
เป้าหมาย: รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
Code 16000101: ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน) 
 

ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน 
Code 16000101_1: ดัชนีความก้าวหน้าของคนในด้านรายได้ (ค่าคะแนน) 
Code 16000101_2: ความเหลื่อมล้้าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ายต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก (เท่า) 
 

นิยามของตัวชี้วัด  
การพัฒนาอย่างทั่วถึง (The Inclusive Development Index: IDI) ประเมินจาก 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) การเติบโตและการพัฒนา (Growth and Development) 

(2) ความทั่วถึง (Inclusion) และ (3) ความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่นและความยั่งยืน (Intergenerational Equity and Sustainability) โดยในแต่ละเสาหลักมีตัวชี้วัด
เท่ากันหมดคือ 4 ตัวชี้วัด รวมเป็นทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ในแต่ละเสาหลักมีตัวช้ีวัดเท่ากันหมดคือ 4 ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ในการค านวณก าหนดให้ตัวช้ีวัดทุกตัวมีค่าน้ าหนักเท่ากันหมด 
 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลระดับสากล เช่น World Bank Database, ILO Database, Global Burden of Disease Database, OECD Databased, Credit 

Suisse Global Wealth Databook 2017 
 หน่วยงานที่จัดท า World Economic Forum ภายใต้โครงการ System Initiative on the Future of Economic Progress 
 ความถี่ในการจัดท า รายปี ครั้งแรกในปี 2560 และต่อมาในปี 2561 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 0 22 78 
Measurable 0 22 78 
Controllable 0 35 65 
Affordable 0 40 60 
Comparable 10 25 65 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ดัชนี IDI ไม่เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้วัดรายได้ เสนอให้ใช้ดัชนี HAI ด้านรายได้ซึ่งมี 4 ด้านย่อยแทน เพราะมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว และอาจใช้ตัวชี้วัด

ความแตกต่างระหว่างรายได้ของกลุ่ม 10% ที่รวยที่สุด และ 10% ของคนที่จนที่สุด ซึ่งต้องมีค่าต่างกันไม่เกิน 15 เท่า 
 ควรมีการจัดเก็บข้อมูลด้านรายได้และหนี้สิน  
 พิจารณาสัดส่วนความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงที่สุดและต่ าที่สุด 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึงยังไม่สามารถตอบเป้าหมายการใช้วัดรายได้ได้อย่างครอบคลุม ที่ปรึกษาเห็นควรให้ใช้ดัชนีความก้าวหน้าของคนในด้านรายได้แทน  

ทั้งนี้ยังต้องมีการเพิ่มการเทียบสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงที่สุดและต่ าที่สุดด้วย ที่ประชุมเสนอให้ใช้ดัชนี ความก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index: HAI) ในด้านรายได้เพื่อสะท้อนการพัฒนาทางด้านรายได้อย่างทั่วถึง และเสนอให้เพิ่มตัวชี้วัดสัดส่วนความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร
ที่มีรายได้สูงที่สุดและต่ าที่สุด เพื่อสะท้อนช่องว่างทางด้านรายได ้
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้เพิ่มตัวชี้วัดสัดส่วนความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงที่สุดและต่ าที่สุด โดยวัดที่ประชากรที่อยู่กลุ่มรวยสุด 

20% ต่อกลุ่มจนสุด 20% เพื่อให้ครอบคลุมกับเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับค่าเป้าหมาย 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) และตัวชีว้ัดความแตกต่างระหว่างรายได้ จะสะท้อนภาพรวมของการกระจายรายได้ ไดด้ียิ่งขึ้น 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) และตัวชี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ เป็นตัวชี้วัดใหม่จึงยังไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย แม้ว่าจะมีการเก็บข้อมูลประกอบการ
พัฒนาตัวชี้วัดใหม่นี้อยู่แล้วก็ตาม ส าหรับค่าเป้าหมายที่ปรึกษาเห็นควรให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดขึ้นตามผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
เพื่อเป็น Baseline ต่อไป 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 16000101_1: ดัชนีความก้าวหน้าของคนในด้านรายได้ (ค่าคะแนน) 
นิยามของตัวชี้วัด  

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) ในด้านรายได้3 เป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะด้านการเงินหรือด้านเศรษฐกิจของคน  
ซึ่งถ้าคนมีรายได้เพียงพอต่อการซื้อหาอาหารและสินค้าบริการต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต จะท าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีภูมิคุ้มกันต่อการเกิดปัญหา 
ความยากจนและการมีหนี้สินล้นพ้นตัว นอกจากนั้น รายได้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศจะต้องมีการกระจายไปสู่กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมอย่างทั่วถึงจึงจะท าให้ไม่เกิด
ความเหลื่อมล้ าในรายได้ของคนในสังคม  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติด้านรายได้ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน สัดส่วนประชากรยากจน ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค และค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี โดยแต่ละตัวชี้วัดมีนิยามและวิธีการค านวณ ดังต่อไปนี ้

(1) รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ค านวณจากผลรวมรายได้ทั้งสิ้นของครัวเรือนต่อเดือนหารด้วยจ านวนครัวเรอืน 

(2) สัดส่วนประชากรยากจน หมายถึง ร้อยละของประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ ากว่าเส้นความยากจน 
(3) ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค หมายถึง สัดส่วนจ านวนครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบและ/หรือนอกระบบที่กู้ยืมเพื่อใช้อุปโภคบริโภคของ

ครัวเรือนต่อจ านวนครัวเรือนทั้งหมด   
(4) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) เป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการกระจายรายได้หรือความเหลื่อมล้ า 

ด้านรายได้ของคนในสังคม แสดงค่าเป็นร้อยละ 
 
 

                                           
3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในดัชนีความก้าวหน้าของคนรวม ในเล่มที่ 15 
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วิธีการค านวณ 
ขั้นตอนที่ 1 สูตรการค านวณค่าคะแนนตัวชี้วัด  

(1) ส าหรับตัวชี้วัดที่มีความหมายเชิงบวก ใช้สูตร  

 คะแนนตัวชี้วัด =  
ค่าตัวชี้วัด - ค่าต่ าสุด

ค่าสูงสุด - คา่ต่ าสุด
 

(2) ส าหรับตัวชี้วัดที่มีความหมายเชิงลบ ใช้สูตร  

คะแนนตัวชี้วัด =  1- (
ค่าตัวชี้วัด - ค่าต่ าสุด

ค่าสูงสุด - ค่าต่ าสุด
) 

(3) สูตรการค านวณ ค่าคะแนนดัชนี HAI ด้านรายได้  

(ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 1 + ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 2 + ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 3 + ค่าคะแนนตัวชี้วัดที่ 4)

4
 

 
ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 

และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีความก้าวหน้าของ
คน ในด้านรายได้ 

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน บาท/
เดือน 

/  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ราย 2 ปี 

สัดส่วนประชากรยากจน หรือสัดส่วนคนจนต่อ
ประชากรทั้งหมด 

ร้อยละ /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ รายปี 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภค

บริโภคต่อครัวเรือนท ั้งหมด 

ร้อยละ /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ราย 2 ปี 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ หรือ
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี  

ร้อยละ /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ราย 2 ปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (บาท/เดือน) - - 26,915 - 26,946 - 26,946  
สัดส่วนประชากรยากจน หรือสัดส่วนคนจนต่อประชากรทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

- - 7.21  - 7.87  - 9.85  

ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อครัวเรือน
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

- - 34.46  - 36.56 - 36.56  

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี 
(ร้อยละ) 

- - 44.51 - 45.28 - 45.28  

ที่มา: รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2558, 2560 และ 2562 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีความก้าวหน้าของคน ใน
ด้านรายได้ (ค่าคะแนน) 

ค่าเป้าหมาย  - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - 0.5916 - 0.5765 - 0.5689 - - - - - - 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 16000101_2: ความเหลื่อมล้้าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้าย ต่อกลุ่มจนสดุ 20% แรก (เท่า) 
นิยามของตัวชี้วัด  

รายได้เฉลี่ยของกลุ่มรายได้สูงสุด (Top 20%) ต่อรายได้เฉลี่ยกลุ่มรายได้ต่ าสุด (Bottom 20%) 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

1) จ าแนกรายได้เฉลี่ยของแต่ละบุคคล และจัดเรียงรายได้เฉลี่ยจากมากไปน้อย จากนั้นตัดแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ควินไทล์ (Quintile) เท่า ๆ กัน  
2) เปรียบเทียบสัดส่วนความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้าย ต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก 
 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ความเหลื่อมล้ าในรายได้
กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้าย 
ต่อกลุ่มจนสุด 20% แรก 
(เท่า) 

รายได้เฉลี่ยกลุ่มประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้
ต่ าสุด 

บาท /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ราย 2 ปี 

รายได้เฉลี่ยกลุ่มประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้
สูงสุด 

บาท /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ราย 2 ปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
รายได้เฉลี่ยกลุ่มประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต่ าสุด* 4.16 - 4.92 - 5.03 - 5.49 - 
รายได้เฉลี่ยกลุ่มประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้สูงสุด* 52.58 - 50.76 - 51.12 - 48.99 - 

หมายเหต:ุ* ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ความเหลื่อมล้ าในรายได้กลุ่มรวย
สุด 20% สุดท้าย ต่อกลุ่มจนสุด 
20% แรก )เท่า(  

ค่าเป้าหมาย  - - - - - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน* (เท่า) 12.64 - 10.31 - 10.16 - 8.92 - - - - - - 

ที่มา* ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
เป้าหมาย: ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 
Code 16010101: ตัวชี้วัด อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  
 อัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีของรายได้ หรือการบริโภคต่อหัวของกลุ่มประชากรที่รายได้หรือการบริโภคต่ าที่สุดร้อยละ 40 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 การค านวณตัวชี้วัด G40 ใช้ข้อมูลจากการส ารวจ โดยจะเริ่มต้นจากการหาค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อหัวครัวเรือน (Per Capita Household Income) ของ 
กลุ่มประชากรที่มีรายได้ หรือการบริโภคต่ าที่สุดร้อยละ 40 ในปีเริ่มต้น t=0 และปีที่ t=T ซึ่งท าได้โดยการเรียงล าดับข้อมูลเพื่อให้ได้กลุ่มประชากรที่มีรายได้ หรือ 
การบริโภคต่ าที่สุดร้อยละ 40 หลังจากนั้น หาค่าเฉลี่ยรายได้หรือการบริโภคต่อหัว และน ามาถ่วงน้ าหนักด้วยขนาดครัวเรือนและค่าถ่วงน้ า หนักของตัวอย่าง (Sample 
Weights) หลังจากนั้น น าค่าเฉลี่ยมาหาอัตราเพ่ิมรายปีระหว่างปีเริ่มต้น t=0 และปีที่ t=T 

 แหล่งข้อมูล ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 หน่วยงานที่ประมวลผลข้อมูล สศช.  
 ความถี่ในการจัดท า เผยแพร่ครั้งล่าสุดปี 2563 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 55 40 5 
Measurable 55 40 5 
Controllable 47 53 0 
Affordable 42 58 0 
Comparable 42 58 0 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ตัวชี้วัดนี้มีความเหมาะสมและมีชุดข้อมูลในการค านวณตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการหารือเชิงลึก ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีแล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีแล้ว สะท้อนการยกระดับรายได้ของกลุ่มประชากรที่เป็นฐานของพิระมิดรายได้ได้เป็นอย่างดี 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2562 และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากตัวเลข
คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในปี พ.ศ. 2564 (ประมาณ 2.8%) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปรึกษาเห็นว่าควรปรับลดค่าเป้าหมาย
ให้อยู่ในระดับที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ดี ค่าเป้าหมายดังกล่าวควรมีการปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงว่าประชากรกว่าครึ่งที่อยู่ในกลุ่ม Bottom 40 
ไม่ได้ท างาน หรือเป็นแรงงานที่มีทักษะต่ า 
 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราการเติบโตของรายได้ของ
กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุด 

รายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุด 

ร้อยละ /  ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ราย 2 ปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด* 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
รายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด - - - - - - - - 

หมายเหตุ:* รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศไทยแสดงเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียด
ของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด ในแต่ละปี 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อั ตราการเติ บโตของ
รายได้ของกลุ่มประชากร
ร้อยละ 40 ที่มี รายได้
ต่ าสุด )ร้อยละ(  

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจ
ฐานราก แผนย่อยการยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

     ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 

ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 

ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 

ต่อปี 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ ก้าหนด
ข้ึน 

- - - - - ไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 4 ต่อปี ไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ 5 

ต่อปี 

ไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ 6 

ต่อปี 

ไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ 7 

ต่อปี 
ผลการด าเนินงาน* 6.2 - 6.2 - 0.82 - 4.6 - - - - - - 

ที่มา: *ผลการด าเนินงานนี้ได้มาจาก “รายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย” ที่เผยแพร่โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
http://social.nesdc.go.th/social/Portals/0/Documents//รายงานสถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ า%202560_2268.pdf 
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แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมาย: รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
Code 16020101: ตัวชี้วัด อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ) 
ตัวชี้วัดปรบัเปลี่ยน และมีการทดแทน 
Code 16020101_1: อัตราการเติบโตของรายได้เศรษฐกิจฐานราก (เฉลี่ยร้อยละ) 
Code 16020101_2: สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเศรษฐกิจฐานรากต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  

ไม่มีนิยาม 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

มูลค่าสินค้า OTOP ในปีเป้าหมาย - มูลค่าสินค้า OTOP ในปีฐาน

มูลค่าสินค้า OTOP ในปีฐาน
 ×100 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 4 25 71 
Measurable 8 42 50 
Controllable 10 70 20 
Affordable 15 60 25 
Comparable 11 50 39 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 นิยามเศรษฐกิจฐานรากให้ชัดเจนว่าคืออะไรและมีใครบ้าง อย่างเช่น ครัวเรือนภาคการเกษตร แรงงานนอกระบบ การท่องเที่ยวในชุมชน กลุ่มสหก รณ์ 

ผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจาก OTOP เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานรากเท่านั้น 
 ข้อมูลที่ใช้ควรพิจารณาจากหลาย ๆ แหล่ง รวมถึงควรมีฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ที่สามารถเปรียบเทียบกับการเติบโตของ GDP ประเทศได้ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง ที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการก าหนดนิยามของเศรษฐกิจฐานรากให้ชัดเจน เพื่อก าหนดขอบเขตของกิจกรรมท างเศรษฐกิจ 

ที่เกี่ยวข้องก่อนการก าหนดตัวชี้วัดและให้ใช้ข้อมูลที่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศได้ และเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดให้สอดคล้อง โดยตัดมูลค่าสินค้า 
OTOP ออก เหลือเพียง “อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก (เฉลี่ยร้อยละ)” 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้พิจารณานิยามก าหนดนิยามของเศรษฐกิจฐานรากให้ชัดเจน  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นตัวช้ีวัดที่จัดท าขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดทดแทนที่เสนอขึ้นมาใหม่ มีการก าหนดนิยามเศรษฐกิจฐานรากให้ชัดเจน โดยเน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน ได้แก่ การเกษตร  
การผลิตสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตัวช้ีวัดน้ีจึงน่าสะท้อนเป้าหมายของแผนในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ดีย่ิงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดใหม่นี้ที่ปรึกษาเห็นว่าไม่มีความซ้ าซ้อนกับตัวชี้วัดในแผนแม่บท ประเด็น (5) การท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพราะตัวชี้วัดใหม่นี้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนท้องถิ่น ข ณะที่ตัวชี้วัดในแผนแม่บท 
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ประเด็น (5) การท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) เป็นตั วชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาพรวม
ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดในระดับประเทศ 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ส าหรับตัวชี้วัดอัตราการเติบโตของรายได้เศรษฐกิจฐานราก และตัวชี้วัดสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเศรษฐกิจฐานรากต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

เป็นตัวชี้วัดที่เสนอขึ้นมาใหม่ทั้งหมด จึงยังไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งนี้ การก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับค่าของตัวชี้วัดที่ค านวณได้ในปีแรกหลังจากที่มี
การเก็บข้อมูลในส่วนที่ยังขาดอยู่ โดยที่การก าหนดค่าเป้าหมายดังกล่าวควรพิจารณาร่วมกับยุทธศาสตร์อื่นที่มีความเกี่ยวข้องการเศรษฐกิจฐานราก และอาจพิจารณา
ก าหนดให้ค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีตามความเหมาะสม  
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 16020101_1: อัตราการเติบโตของรายได้เศรษฐกิจฐานราก (เฉลีย่ร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  
 นิยามเศรษฐกิจฐานราก 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)4 ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจฐานรากไว้ว่า เป็นระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพึ่งตนเองภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน 
ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

ระบบเศรษฐกิจฐานราก เป็นระบบเศรษฐกิจแนวราบที่ส่งผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผู้คนในชุมชนท้องถิ่น มิใช่ เป็นเฉพาะ
เศรษฐกิจแนวดิ่งแบบปัจเจกแต่สามารถท าให้เกิดความร่วมมือ เกิดโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเศรษฐกิจร่วมของชุมชนกับเศรษฐกิจของปัจเจก เป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่มีลักษณะความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนสร้างความสัมพันธ์ ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและในระดับที่กว้างขวางอื่น ๆ และภายนอก  โดยกิจกรรมของเศรษฐกิจฐานรากเป็นกิจกรรม
เพื่อตอบสนองปากท้อง การหาอยู่หากิน การบริโภคภายในครัวเรือนและในชุมชน กิจกรรมที่สร้างรายได้และกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม  
ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมในภาคการเกษตร การผลิตสินค้า OTOP/SME และการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า เศรษฐกิจฐานราก หมายถึง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น และเป็นระบบเศรษฐกิจแนวราบที่ส่งผลและสร้างความสัมพันธ์  
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผู้คนในชุมชนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมที่สร้างรายได้และกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม
ในภาคการเกษตร สินค้า OTOP และการท่องเที่ยวโดยชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2559) 

อัตราการเติบโตของรายได้เศรษฐกิจฐานราก จึงประกอบไปด้วยรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร อัตราการเติบโตของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP  
และอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

(1) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร หมายถึง รายได้สุทธิหลังหักรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร  

                                           
4 คู่มือการส่งเสริม การพัฒนา “ระบบเศรษฐกิจฐานราก” โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2559 สืบค้นจาก https://web.codi.or.th/wp-
content/uploads/2019/05/Guide_economic_280959.pdf 
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(2) อัตราการเติบโตของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP หมายถึง รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น 
(3) อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
รายได้ของเศรษฐกิจฐานรากปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับรายได้ของเศรษฐกิจฐานรากปีฐาน 

=
รายได้ของเศรษฐกิจฐานรากในปีปัจจุบัน − รายได้ของเศรษฐกิจฐานรากในปีฐาน

รายได้ของเศรษฐกิจฐานรากในปีฐาน
 ×100 

 
ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 

และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราการเติบโตของ
รายได้เศรษฐกิจฐาน
ราก (เฉลี่ยร้อยละ) 

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร บาท/
ครัวเรือน 

/  กระทรวงการคลัง การส ารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ
แรงงานเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

รายปี 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP บาท /  กระทรวงการคลัง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รายปี 
รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน บาท  / กระทรวงการคลัง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (อพท.) 
- 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร* - - 57,063 56,967 58,975 74,483 78,604 - 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP** - - - - - 190,854,504,460.00 237,725,830,385.30 258,414,651,361.42 
รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน - - - - - - - - 

ที่มา: * http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/socio/socio10june63.pdf 
         ** http://logi.cdd.go.th/cddcenter/cdd_report/otop_r04.php 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการ เติบ โตของรายได้
เศรษฐกิจฐานราก (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย  - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน  - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 16020101_2: สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเศรษฐกิจฐานรากต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเศรษฐกิจฐานรากต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้ า 
OTOP และผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร หมายถึง สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ 
สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้า OTOP หมายถึง สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้า OTOP ที่แสดงถึงบทบาทของสินค้า OTOP ต่อเศรษฐกิจทั้งหมด 
(3) ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเศรษฐกิจฐานรากต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

=
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเศรษฐกิจฐานราก

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
 ×100 

 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเศรษฐกิจฐานรากต่อ
ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมใน
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร พันล้าน
บาท 

/  กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

รายปี 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้า OTOP บาท  / กระทรวงการคลัง กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

- 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน  

บาท  / กระทรวงการคลัง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (อพท.) 

- 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พันล้าน
บาท 

/  กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (พันล้านบาท) 1,462.6 1,335.2 1,219.4 1,237.0 1,301.0 1,330.0 1,351.0 - 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสินค้า OTOP (บาท)         
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (บาท) - - - - - - - - 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (พันล้านบาท) 11,899.0  13,132.2 13,672.9  14,533.5 15,452.0  16,318.0  16,889.2 - 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเศรษฐกิจ
ฐ านรากต่ อผลิ ตภัณฑ์ ม วลรวม ใน
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย  - - - - - - - - - 
ผลการด าเนินงาน - - - - - - - - - - - - - 
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แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมาย: กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
Code 16020201: ตัวชี้วัด สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (Debt Service Ratio) (ร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  

ไม่มีนิยามชัดเจนของค าว่าหนี้และรายได้ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (Debt Service Ratio) 

=
ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ×100 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 43 38 19 

Measurable 33 48 19 
Controllable 39 50 11 
Affordable 33 56 11 

Comparable 38 50 12 
 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ควรใช้ข้อมูล SES ที่จัดเก็บโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ เพราะมีข้อมูลของครัวเรือนที่ครบถ้วนกว่า 
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 การจัดเก็บข้อมูลรายได้และหนี้สินในประเทศมีการจัดเก็บที่ไม่สอดคล้องกัน ข้อมูลหนี้สินมีการจัดเก็บทุกปี ข้อมูลรายได้จัดเก็บทุก ๆ  สองปี ดังนั้น  
จึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรระบุรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างดัชนีให้ละเอียดขึ้น 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จากการหารือเชิงลึกกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานมีความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสมดีแล้ว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม สามารถสะท้อนภาพรวมของความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสินของประชาชนได้ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ที่ปรึกษาเห็นว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแต่เดิมมีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะบรรลุผล 
 

ส าหรับข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้าง ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายเทียบกับผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนภาระหนี้
ต่อรายได้ (Debt 
Service Ratio) 

ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ย 

บาท/เดือน /  กระทรวงการคลัง ส านักงานสถิติแห่งชาติ ราย 2 ปี 
(ค านวณได้เฉพาะปีคู่  

เพราะต้องใช้ข้อมูลรายได้
ประกอบการค านวณ) 

รายได้เฉลี่ย บาท/เดือน /  กระทรวงการคลัง ส านักงานสถิติแห่งชาติ ราย 2 ปี 
(ค านวณได้เฉพาะปีคู่  

เพราะต้องใช้ข้อมูลรายได้
ประกอบการค านวณ) 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด  
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยต่อเดือน* - - - - - - - - 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน** 25,194  -    26,915 - 26,946 - 26,018 - 

หมายเหต:ุ * ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ได้แสดงรายการค่าใช้จ่าย ประเภทการช าระหนี้และดอกเบี้ยต่อเดือน 
ที่มา: ** ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 42 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนภาระหนี้ต่อ
รายได้ (Debt Service 
Ratio) 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ  ป ร ะ เ ด็ นที่  1 6 
เศรษฐกิจฐานราก แผนย่อยการสร้าง
สภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

- - - - - ร้อยละ 55 ร้อยละ 50 ร้อยละ 45 ร้อยละ 40 

ผลการด าเนินงาน* )ร้อยละ(  - - - - 85.15 - 64.12 - - - - - - 
หมายเหต:ุ * ผลการด าเนินงานนี้ได้มาจาก “รายงานแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก” ที่เผยแพร่โดย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2021/01/17_NS_16.pdf     
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