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1.1   เหตุผลและความจําเปน  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดใหความสําคัญ
กับการสรางรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ประการหนึ่งคือการสรางความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต บนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชน
อยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการ
รวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการ
สรางสรรค คุณคาสินคา บริการ และสรางความรวมมือกับภาคเอกชน ในการลงทุนสรางอาชีพ
และรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนที่เปนธรรมแกชุมชน รวมทั้งสรางระบบบมเพาะวิสาหกิจ
ชุมชน ควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนสวนใหญ ของ
ประเทศซึ่งมีฐานะยากจน และรับทราบถึงปญหาความตองการตางๆ ของประชาชนในพื้นที่เปน
อยางดี จึงมีบทบาทสําคัญ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซ่ึงเปนภารกิจหนาที่ที่สําคัญ
ประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบกับกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการสงเสริมอาชีพ ไวดังนี้ 

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
   สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
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  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
   มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้  
   (3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
   มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา 54 ได 

  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
  มาตรา 45  องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
   จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูใน
เขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื ่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   -  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540 
    “ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการทองถ่ินอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
     (17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
   (16) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
  มาตรา 17  ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
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    (15)  การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ
เองหรือรวมกับบุคคลอื่น หรือจากสหการ 
   แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดกําหนดใหกรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ถายโอน
ภารกิจดานการพัฒนาอาชีพ ใหแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัด 
เชน งานสงเสริมการพัฒนาอาชีพแกกลุมอาชีพ การสนับสนุนทุนดําเนินการกลุมออมทรัพย
เพื ่อการผลิต การสงเสริมอาชีพดานการเกษตร งานฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
หัตถกรรมไทย เปนตน โดยกําหนดประเภทของกลุมงานภารกิจถายโอนดังกลาว เปนหนาที่
ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกทําโดยอิสระ 
  ภารกิจการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน มีเปาหมายสําคัญเพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินโดยการเพิ่มรายได ลดรายจายและเพิ่มศักยภาพของชุมชน 
ใหมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานฉบับนี้จึงจัดทําขึ้น เพื่อเปนแนวทางใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในฐานะเปนผูสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนไดมีการรวมกลุมและพัฒนากลุมอาชีพ ใหมี
ความสามารถในการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการกลุมใหมีความเข็มแข็งตอไป  

1.2   วัตถุประสงค 
  1.  เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนทองถ่ิน อันเปนภารกิจที่สําคัญ
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.  เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เจาหนาที่ ใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาและใหการสนับสนุนการสงเสริมอาชีพในระดับบุคคล 
กลุมอาชีพ ชุมชน  
 3.  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนหลักเกณฑประกอบการตัดสินใจ
สนับสนุนดานการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ ที่ไดมาตรฐานอาชีพ 
  4.  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนากลุมอาชีพ ผลิตภัณฑและชองทาง
การจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑ 
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1.3   ประโยชนของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 
 1.  ทําใหประชาชนรวมกลุมเพื่อพัฒนากลุมและมาตรฐานอาชีพ พัฒนาผลผลิต/
ผลิตภัณฑ อันนําไปสูความเขมแข็งของอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกรอบและทิศทางการพัฒนาและสงเสริมการทํางาน
ระหวางภาครัฐและภาคประชาชนอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการพัฒนาและสงเสริมอาชีพมี
ประสิทธิภาพ  
 3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถสรางความเขาใจ
ระหวาง เจาหนาที่ของรัฐและประชาชน 

1.4   กรอบมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 
 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพเปนแนวปฏิบัติในการสงเสริมอาชีพและสนับสนุนกลุม
อาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดรับการถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ประกอบดวย 2 สวน คือ  
 -  สวนท่ีเก่ียวของกับประชาชน ประกอบดวย  
  :  หลักเกณฑการจัดตั้งกลุมอาชีพ  
  :  หลักเกณฑการจัดทําแผน/การของบประมาณตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  :  หลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ  
  :  การบริหารจัดการกลุมอาชีพ  
  :  แนวทางการจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑ  
  :  แนวทางการพัฒนากลุมอาชีพและการเผยแพรประชาสัมพันธ  
 -  สวนท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก การสํารวจกลุมอาชีพ 
วัตถุดิบ ปราชญชาวบาน เพื่อสงเสริมสนับสนุน ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือดานตางๆ 
แกกลุมอาชีพ ซ่ึงประกอบดวย 
   :  การวิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการ  
   :  การสํารวจขอมูล/การจัดทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน  
   :  การจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน  
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   :  หลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนกลุมอาชีพ  
   :  บทบาทและอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ในการสงเสริมอาชีพ การบริหาร
จัดการกลุมอาชีพ  

1.5   แนวคิดการสงเสริมอาชีพในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดยึดหลักทางสายกลางและการพัฒนา
อยางเปนขั้นตอน โดยมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไขอยูบนพื้นฐานของความรอบรู ความเขาใจ ในความแตกตางกันโดยธรรมชาติ 
ทั้งระดับพื้นที่ ระดับชุมชน ระดับครัวเรือนและระดับบุคคล ดังนั้นการสงเสริมอาชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จึงควรทําการสํารวจขอมูลและวิเคราะหเพื่อจัดระดับความสําคัญของการ
สงเสริมอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 
 1. การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น โดยคํานึงถึงปจจัยและองคประกอบ
ท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี เชน ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ 
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค แหลงทุนในทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ปราชญชาวบาน เปนตน 
 2.  การจัดแบงกลุมอาชีพ อาจแบงตามประเภทของการสงเสริมสนับสนุน คือ 
   1) กลุมอาชีพที่ตองใหความชวยเหลือพิเศษ 
  2) กลุมอาชีพพึ่งตนเองไดแตยังไมแข็งแรง  
  3) กลุมอาชีพที่มีความเขมแข็ง 

   1)  กลุมอาชีพที่ตองใหความชวยเหลือพิเศษ คือ กลุมอาชีพที่ขาดปจจัยการผลิต
เชน ที่ดินทํากิน มีหนี้ส้ินหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ขาดอุปกรณสงเสริมการผลิต ขาดทักษะ 
ความรู การใหการสงเสริมประชาชนกลุมนี้ตองใหความชวยเหลือเปนพิเศษเนนการขยายโอกาส 
และจัดทําแผนการชวยเหลืออยางตอเนื่อง โดยการสงเสริมและใหคําแนะนําในการหาแหลงทุน
ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีที่ทํากิน สงเสริมความรู ทักษะอาชีพ ประสานงาน และดําเนินการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเชิงบูรณาการงบประมาณและบูรณาการแผนการชวยเหลือ ติดตาม
และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางใกลชิดเพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
และกาวสูคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น   
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   2)  กลุมอาชีพพึ่งตนเองได แตยังไมแข็งแรง ควรใหการสนับสนุนเพื่อสราง
ความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ ในกลุมนี้อยูในขั้นของการทดลอง ตองใหความสนับสนุนที่เอื้อ
ตอการดําเนินงาน เชน การบริหารจัดการอยางเปนระบบและการพัฒนาการผลิต ปริมาณการผลิต 
คุณภาพการผลิต การใหความรูทักษะอาชีพ การบัญชี การตลาด  
   3)  กลุมอาชีพที ่ม ีความเขมแข็ง  การสงเสริมอาชีพในกลุ มนี ้ควรเปนการ
สงเสริมคุณภาพ ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นตามลําดับ เชน การสงเสริมคุณภาพผลิตภัณฑสูระดับที่
สูงขึ้น มีมาตรฐานการรับรองจากหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ สงเสริมการบริหาร
จัดการขบวนการผลิต ระบบการตลาด ระบบการขนสง การคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค 
และ ควรสงเสริมในเชิงนโยบาย การบริหารจัดการตลาด การบริหารระบบขนสง (logistics) 
  3.  การรวบรวมและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ โดยแยกประเภทของอาชีพตามระดับ
ของการใหความชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และประเภทของกลุมอาชีพ โครงสรางพื้นฐาน 
เพื่อเปนฐานขอมูลในการสงเสริมอาชีพ จัดทําแผนการสงเสริมอาชีพ และขอมูลที่จําเปนและ
สอดคลองกับพื้นที่ในแตละพื้นที่ซึ่งมีความแตกตางกัน ควรมีการจัดทํา ทะเบียนวัตถุดิบ สถิติ 
การผลิต การจําหนาย แหลงความรูสงเสริมการผลิต ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เปนทุนและเปนปจจัยของการผลิต นําไปสูการวิเคราะหศักยภาพของชุมชน 
การกําหนดกรอบของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพบนพื้นฐานขอมูลของทองถ่ิน 
 4.  การจัดระบบฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับอาชีพของประชาชนในทองถิ่น เพื่อเปนการ
สงเสริมชุมชนแหงการเรียนรู การพัฒนาระบบฐานขอมูลทองถ่ิน เปนสังคมของการเรียนรูและ
การศึกษา และเปนการสงเสริมขอมูลใหกับประชาชนในการกําหนดทิศทาง การตัดสินใจ 
การวางแผนการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสรางระบบฐานขอมูลดานการสงเสริม
อาชีพในทองถิ่น ในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุม ระดับชุมชน และสรางเครือขาย
ทางธุรกิจชุมชนที่เกื้อหนุนกันในพื้นที่ระหวางพื้นที่ อันจะนําไปสูการพึ่งตนเองและความยั่งยืน  
 5. การจัดทําแผนการพัฒนาการสงเสริมอาชีพ เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการสงเสริม
อาชีพอยางเปนระบบ ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
ที่เกี่ยวของ ในระดับตางๆ อาจใชขบวนการประชาคมในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ  
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  6.  สงเสริมและสนับสนุน การรวมกลุมอาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งของ 
การประกอบอาชีพและสรางพลังของการบริหารจัดการการพัฒนาอาชีพในทองถิ่น ตลอดจน 
การแลกเปลี่ยนความรู ความสามารถ ประสบการณ การแกปญหา ดานอาชีพในทองถ่ิน โดย
สงเสริมใหมีหรือใหเกิดผูนําชุมชน เชื่อมโยงเครือขายอาชีพและกระตุนใหเกิดความสามัคคี 
ในชุมชน 
  7.  การสงเสริมและพัฒนา ความรู ทักษะการประกอบอาชีพ สรางและพัฒนา
ผลผลิต หรือผลิตภัณฑของชุมชนใหเปนที่ตองการและตรงตามความตองการของผูบริโภค 
ในทองถ่ินและจังหวัดใกลเคียง จนถึงระดับประเทศ ตางประเทศ  
  8.  การสงเสริมและการสรางความรู ความเขาใจ คานิยม ทัศนคติ ตอการประกอบ
อาชีพ และตอการดําเนินชีวิตใหกับประชาชนในทุกระดับ อันเปนภูมิคุมกันใหประชาชน 
โดยเฉพาะการสรางลักษณะนิสัยการจดบันทึก การสังเกต การพัฒนาเรียนรู ความขยัน การประหยัด
และออม ใหมีในระดับปจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน เชน รายได คาใชจาย การจดบันทึก
บัญชีครัวเรือน บัญชีตนทุนการผลิตแยกจากบัญชีครัวเรือน เปนตน 
  9.  การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารประสบการณ และการใหขอมูลตางๆ ที่เปน
ประโยชนและหรือที่มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพของประชาชนแบบเขาถึงครัวเรือน 
ระหวางประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริม 
สนับสนุนอาชีพและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อันเปนการสรางความรวมมือ
และความเขาใจตอกันในระดับชุนชนและระดับทองถ่ิน  
  10. การติดตามประเมินผล การสงเสริมอาชีพของทองถ่ิน เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน และพัฒนาอาชีพ ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เปนประโยชนตอประชาชน 
ในทองถ่ิน 
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การสงเสริมอาชีพในบรบิทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การวางยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนา 

ประเภทกลุมอาชีพ เปาหมาย 

มุงเนน 
1.  แกไขปญหาความ

ยากจน 
2.  พึ่งตนเองได มีอาชีพ  

มีรายได มีเงนิออม 
3. มีความสุขแบบพอเพียง 

การพัฒนาทีย่ัง่ยืน 
 การพัฒนาองคความรู
 การพัฒนาคน 
 พัฒนาทุน 
 พัฒนาการบรหิาร

จัดการ 
ระดับ 

 ปจเจกบุคคล 
 ครัวเรือน 
 กลุม 
 ชุมชน 

กลุมอาชีพที่ตองให 
ความชวยเหลือพิเศษ 
 ไมมีที่ดินทํากนิ 
 มีหนี้สิน 
 
กลุมอาชีพพึ่งตนเองได
แตยังไมแข็งแรง 
 
กลุมอาชีพที่มีความ
เขมแข็ง 

ขั้นตอนการดาํเนินการ
 การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น 
 การจัดแบงกลุมอาชีพ 
 การรวบรวมและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ 
 การจัดระบบฐานขอมูล 
 การจัดทําแผนการพัฒนาการสงเสริมอาชีพ 
 การสงเสริมและพัฒนาความรู ทักษะ 
 การสงเสริมและการสรางความรู ความเขาใจ คานิยม ทัศนคติตอการประกอบอาชีพ 
 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารประสบการณ 
 การติดตามประเมินผล 


