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ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ทีค่วรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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by 

แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐำนรำก 
แผนแม่บทย่อย : 16.1 กำรยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
เป้ำหมำย :              ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถเศรษฐกิจฐำนรำกเพิ่มขึ้น  160101 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรประกอบอำชีพ  กำรพัฒนำศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ/อำชีพทำงเลือกให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้ำงงำนและรำยได้ 

F0103 กำรตลำด  กำรตลำดออนไลน์ (ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เก่ียวกับตลำด/เกษตรรูปแบบใหม่ (Next Normal)) ให้แก่
ผู้ประกอบกำร 

F0104 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรผลิต เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบกำรและสร้งมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำ 

F0201 เงินทุน  มีแหล่งเงินทุนรองรับ 
 สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำย 

F0205 ทุนทำงสังคม และทำงวัฒนธรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสอน soft power ในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

F0301 มำตรฐำน  กำรสร้ำงมำตรฐำนผลิตภัณฑ์/บริกำรให้แก่ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึง 

F0302 กำรเพิ่มมูลค่ำ  กำรพัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
 สร้ำงอัตลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้มีควำมโดดเด่น น่ำสนใจ 

F0401 ตลำดในชุมชน/ต่ำงประเทศ/ออนไลน์  ส่งเสริมกำรสอนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ผู้ประกอบกำรมีช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ/บริกำร 

F0402 เครือข่ำยทำงกำรตลำด/กลุ่มผู้ประกอบกำร  ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อให้เกิดคลัสเตอร์ผู้ประกอบกำรท่ีเข้มแข็ง มีอ ำนำจต่อรองทำง
เศรษฐกิจ และสำมำรถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

F0501 สำธำรณูปโภค  กำรพัฒนำและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกพื้นท่ี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำร
ขับเคลื่อน Value Chain ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

F0502 คมนำคมขนส่ง  กำรพัฒนำและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกพื้นท่ี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำร
ขับเคลื่อน Value Chain ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

F0503 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  กำรพัฒนำและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกพื้นท่ี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำร
ขับเคลื่อน Value Chain ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

F0601 ระบบเครือข่ำย   ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อให้เกิดคลัสเตอร์ผู้ประกอบกำรท่ีเข้มแข็ง มีอ ำนำจต่อรองทำง
เศรษฐกิจ และสำมำรถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

F0604 กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง   ปรับปรุง/บูรณำกำรกฎหมำยและระเบียบให้เอื้อต่อผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำก เพื่อให้มีควำม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
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หมำยเหตุ             : ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ  รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) 

V01 สร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะ 

 F0101 กำรประกอบอำชีพ 

 F0102 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนธุรกิจ 

 F0103 กำรตลำด 

 F0104 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 F0105 กำรบริหำรจัดกำรชุมชน/
วิสำหกิจชุมชน/กิจกำรเพ่ือสังคม 

V02 ทุน 

 F0201 เงินทุน 

 F0202 ที่ดิน/อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง 

 F0203 แรงงำน/วัสดุอุปกรณ์/เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

 F0204 ทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 F0205 ทุนทำงสังคม และทำงวัฒนธรรม 

V03 ผลิตภัณฑ์และบริกำร 

 F0301 มำตรฐำน 

 F0302 กำรเพ่ิมมูลค่ำ 

V04 ตลำด 

 F0401 ตลำดในชุมชน/ต่ำงประเทศ/ออนไลน ์

 F0402 เครือข่ำยทำงกำรตลำด/กลุ่มผู้ประกอบกำร 

 F0403 กำรรับรู้ทำงธุรกิจ 

 F0404 กำรประชำสัมพันธ์ 

V05 โครงสร้ำงพื้นฐำน 

 F0501 สำธำรณูปโภค 

 F0502 คมนำคมขนส่ง 

 F0503 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

V06 สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถเศรษฐกิจฐำนรำก 
 
 F0601 ระบบเครือข่ำย    F0602 วิจัยและพัฒนำ   F0603 ฐำนข้อมูล    F0604 กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

หมำยเหตุ             : ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ  รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐำนรำก 
แผนแม่บทย่อย : 16.2 กำรสร้ำงสภำพแวดลอ้มและกลไกทีส่่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
เป้ำหมำย :              ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำกมีรำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 160201 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0103 กลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำน
รำกและบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล OTOP 

 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล สร้ำงระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้
ผู้ประกอบกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลได้ง่ำย 

F0201 คุณภำพและเพิ่มมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 สร้ำงคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำกในระดับที่สำมำรถท ำได้จริง โดยยึดหลักกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นส ำคัญ 

 พัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

F0203 กำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
มำตรฐำนสำกล 

 สร้ำงหลักเกณฑ์ให้ควำมรู้ รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำกให้สำมำรถ
แข่งขันภำยใต้มำตรฐำนสกลได้ 

F0204 กำรสร้ำงตรำสินค้ำชุมชนและ
บรรจุภัณฑ์ 

 พัฒนำกำรสร้ำงตรำสินค้ำชุมชน และบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มสินค้ำ OTOP Quardrant D 

F0301 ช่องทำงกำรตลำด ระดับชุมชน 
จังหวัด/ภูมิภำค/ระดับประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ  

 ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดแก่ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำก 

F0302 ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์/
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/  
ตลำดดิจิทัล  

 ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดออนไลน์แก่ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำก 

F0303 ช่องทำงกำรตลำดเฉพำะกลุ่ม  ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงกำรตลำดอำหำรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

หมำยเหตุ             : ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ  รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) 
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V02 พัฒนำผลิตภัณฑ์ 

 F0201 คุณภำพและเพิ่มมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 F0202 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมควำมต้องกำรตลำด 
และกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

 F0203 กำรยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มำตรฐำนสำกล 

 F0204 กำรสร้ำงตรำสินค้ำชุมชนและบรรจุภัณฑ ์

V3 ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด 

 F0301 ช่องทำงกำรตลำด ระดับชุมชน จังหวัด/ภูมิภำค   
         ระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ  

 F0302 ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์/พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/  
ตลำดดิจิทัล  

 F0303 ช่องทำงกำรตลำดเฉพำะกลุ่ม 

V01  พัฒนำผู้ผลิตผู้ประกอบกำร 

 F0101 กำรต่อยอดงำนวิจัยสู่กำรพัฒนำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

 F0102 กำรสืบสำน สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 F0103 กลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกและบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล OTOP 

 F0104 กำรยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร 

หมำยเหตุ             : ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ  รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) 
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แผนแม่บทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐำนรำก 
แผนแม่บทย่อย : 16.2 กำรสร้ำงสภำพแวดลอ้มและกลไกทีส่่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 
เป้ำหมำย :              กลุ่มประชำกรรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ 40 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สิ้นได้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 160202 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือและ
ฐำนข้อมูล 

 บูรณำกำรควำมร่วมมือและฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

F0103 กำรส่งเสริมกำรออม  ส่งเสริมกำรออม และเพ่ิมพูนควำมรู้ทักษะทำงกำรเงิน 

F0201 กำรเข้ำถึงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต  สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสม 
ครอบคลุม และทั่วถึง 

F0301กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้และทักษะกำร
ประกอบอำชีพ 

 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู/้ทักษะกำรประกอบอำชีพ และยกระดับ
รำยได้ 

F0401 ระบบฐำนข้อมูล  พัฒนำและยกระดับระบบฐำนข้อมูล 

F0402 กลไกแก้ไขปัญหำหนี้สิน  ปรับปรุงและพัฒนำกลไกต่ำงๆ ที่เอื้อต่อกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

หมำยเหตุ             : ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ  รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น) 
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V04 สภำพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มประชำกร Bottom 40 สำมำรถบริหำรจัดกำรหนี้สิ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 F0401 ระบบฐำนข้อมูล   F0402 กลไกแก้ไขปัญหำหนี้สิน 

V03 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพ 

 F0301 กำรส่งเสริมองค์ควำมรู้และทักษะกำรประกอบอำชีพ 

 F0302 กำรพัฒนำศักยภำพประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย 

 F0303 กำรส่งเสริม และต่อยอดอำชีพสู่ผู้ประกอบกำรธุรกิจชุมชน 

V01 ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรหนี้สินและกำรเงิน 

 F0101  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือและฐำนข้อมูล 

 F0102  กำรรับรู้ และตระหนักถึงประโยชน์ 
           ต่อกำรบริหำร จัดกำรหนี้สินและกำรเงิน 

 F0103 กำรส่งเสริมกำรออม 

V02 กำรเข้ำถึงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต (ที่ดิน/แหล่งทุน/บริหำรหนี้) 

 F0201 กำรเข้ำถึงทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิต  

 F0202 กำรสนับสนุนทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิตขั้นพื้นฐำน 

 F0203 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนในกำรบริหำร 
         จัดกำรทรัพยำกร 
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