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บทที่  2 
มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
2.1   หลักการของการสงเสริมอาชีพ 
 ตามหลักการแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลาง 
ความไมประมาท คํานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล โดยมีความรู มีขอมูล มีภูมิปญญา
ทองถ่ิน เปนทุนของทองถ่ินสรางความมั่นคงเขมแข็งใหกับประชาชน รูเทาทัน เขาใจ การเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก ที่สงผลตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มีความรอบคอบทั้ง 
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ วิถีการดําเนินชีวิตที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
ความขยัน ความอดทน มุงมั่นเพื่อใหประสบความสําเร็จ มีรายได อาชีพ พึ่งตนเองไดและมีกําลัง 
ที่สนับสนุนแบงปน สงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมสภาพแวดลอมของประชาชน ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับครอบครัวและชุมชน สังคม อยางมีความสุข 
 แนวทางการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1. การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพและสงเสริมอาชีพของประชาชนใน
ทองถ่ิน จัดทําทะเบียนอาชีพ ทะเบียนวัตถุดิบ ทะเบียนปราชญชาวบาน การสรางระบบฐานขอมูลเพื่อ
การสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. การฝกอาชีพ ฝกอบรมตามความตองการของประชาชน กลุมอาชีพ ในทองถ่ินเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการผลิต การปลูก การสรางผลผลิต ผลิตภัณฑ ตลอดจนสงเสริมอาชีพและ
สรางโอกาสใหเกิดการทํางาน สรางรายได แกประชาชนอยูในวัยทํางาน สตรีและผูดอยโอกาสใน
พื้นที่รับผิดชอบของทองถ่ิน  
 3. สงเสริม สนับสนุน การรวมกลุมอาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งในอาชีพ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน อันเปนประโยชน
ตอการพัฒนาอาชีพและสงเสริมกลุมอาชีพในทองถ่ินที่มีอยูแลวในพื้นที่รับผิดชอบของทองถ่ินให
มีความเขมแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี  
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  4. การสงเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพของประชาชน 
 5. การสงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับอาชีพในทองถิ่น เพื่อ
สรางองคความรู ทักษะ การบริหารจัดการ การปรับปรุง และสรางโอกาส การแขงขันทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับประเทศ และตางประเทศ 
 6. การสงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ ในการจัดทําแผน 
การสงเสริมอาชีพ ที่สอดคลองกับแผนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชน องคกรประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ  
  7.  มีการติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน 
และปรับปรุงแกไขพัฒนาไปสูความตองการของประชาชนในทุกระดับ 
 นอกจากแนวทางการสงเสริมอาชีพดังกลาวขางตนแลว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.4/ว 658 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ยังไดกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีบทบาทดานการพัฒนาและแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน ระดับชุมชน โดยนําปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางหลัก 
ในการดําเนินงานภายใตหลักการ การลดรายจาย สรางรายได ขยายโอกาสใหแกประชาชนบนพื้นฐาน
ความสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางและวิธีการดําเนินงาน คือ 
 1. การพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ 
  1) การลดรายจาย สงเสริมใหประชาชนมีการดํารงชีวิตแบบพอเพียง มีการ
สงเสริมสนับสนุนวิชาการและนําแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่ 1สงเสริมการใชปุยอินทรีย
แทนปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิตและเปนการเสริมสรางสุขภาพอนามัยแกประชาชน สงเสริม
จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและสงเสริมกิจกรรมตางๆ อันนําไปสูการลดตนทุนของการทํา
การเกษตรในระดับชุมชน เชน การจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรีย ลานตากขาวชุมชน เปนตน 
  2)  การเพิ่มรายได สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ 
จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ ติดตอประสานงานกับภาคเอกชน เชน สถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในทองถิ่น หรือพื้นที่จังหวัดใกลเคียง เพื่อรับการผลิต 
ที่สามารถใชแรงงานแมบานหรืองานที่สามารถดําเนินการภายในครัวเรือนได โดยเพิ่มการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑและพื้นที่ นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินการ
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สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในระดับชุมชนเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน เชน 
การตั้งโรงสีชุมชน การจัดตั้งโรงงาน การสรางเครือขายเชื่อมโยงสินคาและการตลาดในพื้นที่ 
และการสงเสริมการตลาดสินคาโดยผานอินเตอรเน็ตตําบล เปนตน 
  3) การขยายโอกาส องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินการหรือสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงปจจัยในการประกอบอาชีพ ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและ
ระดับชุมชน เชน การสงเสริมสนับสนุนการแปลงสินทรัพยเปนทุน การกําหนดพื้นที่ผอนผัน
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่จําหนายสินคาและผลิตภัณฑ เชน ตลาดสาธารณะ ทางสาธารณะ เปนตน 
(รายละเอียดภาคผนวก ฉ) 
2.2   การสํารวจขอมูลและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ 
 เพื่อใหมีศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสารของชุมชนที่ประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารที่จําเปนในการประกอบอาชีพ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรศึกษาและจัดทํา
ขอมูลเพื่อการบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ ตลอดจนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมอาชีพของทองถ่ิน ในการนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงควรจัด
ใหมีทะเบียนขอมูลดานอาชีพและวัตถุดิบในทองถ่ินขึ้น โดยดําเนินงานรวมกับประชาชนและ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของหรือสถาบันการศึกษา รวมจัดการสํารวจขอมูลดานอาชีพและ
กลุมอาชีพในทองถ่ิน เพื่อศึกษาศักยภาพของทองถ่ินในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ เชน ขอมูล
พื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน 
แหลงทุน กําลังแรงงาน กําลังการผลิต วัตถุดิบ ภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพดิน แหลงน้ํา ปาไม แรธาตุ สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ความสําคัญทางประวัติศาสตร 
วัตถุดิบในชุมชนที่สนับสนุนการประกอบอาชีพในทองถ่ิน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณา
ตอบสนองความตองการการสงเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชน รวมถึงการกําหนดแนวทาง
การสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
 แนวทางการสํารวจขอมูลชุมชนและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ 
 การสํารวจขอมูลดานอาชีพเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานขอมูลดานอาชีพ
และกลุมอาชีพของทองถ่ิน สําหรับวางแผนเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพใหแก
ประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงตรงกับความตองการของประชาชนและใชประโยชนในการพิจารณา
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จัดสรรงบประมาณที่ถูกตองและเหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงควรมีการสํารวจขอมูล
ดานอาชีพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  
 1. การเก็บรวบรวมขอมูล จะเปนการเก็บขอมูลพื้นที่ มีการสํารวจขอมูลดานอาชีพ 
กลุมอาชีพ สถานภาพการดําเนินกิจกรรมของกลุมและขอมูลอ่ืน อันเปนการสงเสริม สนับสนุน 
ในการประกอบอาชีพ ทําการประสานงานและประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยราชการ 
ที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ตองการ โดยใชแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ ดังตัวอยางแบบฟอรมของ
การสํารวจขอมูลชุมชนและตัวอยางการรายงานผลคือ 
  แบบฟอรมท่ี 1 แบบสํารวจขอมูลชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ภาคผนวก ก) 
  แบบฟอรมท่ี 2 แบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนากลุมอาชีพ 
กลุมสงเสริมอาชีพในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ภาคผนวก ข) 
 2. การวิเคราะหขอมูลและจัดทําระบบฐานขอมูลการสงเสริมอาชีพการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานตางๆ ที่จะเปนการจัดระบบงานดานอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน 
ขอมูลโครงสรางพื้นฐาน แหลงวัตถุดิบ แหลงทุนในทองถ่ิน แหลงทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ํา
ธรรมชาติและปจจัยพื้นฐานดานแรงงาน ความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบานและขอมูลของ
กลุมอาชีพ เปนตน โดยการพิจารณาจุดแข็ง จุดออน และขอจํากัดตลอดจนโอกาส และศักยภาพ
ในดานตางๆ ในพื้นที่ โดยกําหนดพื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย ในพื้นที่อันนําไปสู การแกไข
ปญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ตัวอยางการรายงานผลการสํารวจขอมูลชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ภาคผนวก ค) 
 3.  การเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพื่อดําเนินการสงเสริมอาชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนศูนยกลางการจัดทําระบบฐานขอมูลอาชีพของทองถ่ินและประสานงาน
กับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ 
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2.3   หลักเกณฑการจัดตั้งกลุมอาชีพและการสงเสริมกลุมอาชีพ 
 เพื่อเปนการสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการสงเสริมอาชีพของชุมชน อยางมีระบบและ
สรางความเขมแข็งของชุมชนภาคการผลิต คือ การรวมกลุมของประชาชนที่มีจุดประสงคและ
เปาหมายรวมกัน เพื่อดําเนินกิจกรรมการผลิต สรางพลังของการพึ่งตนเองของกลุมอาชีพในชุมชน  
  กลุมอาชีพ หมายถึง การรวมกลุมของประชาชนที่รวมดําเนินกิจกรรม เพื่อทําใหเกิด
รายได และการสรางโอกาสในการประกอบอาชีพใหสมาชิก โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1. กลุมอาชีพที่มีการรวมตัวกันแตไมไดจดทะเบียนนิติบุคคล เชน กลุมแมบาน 
กลุมอาชีพการแปรรูปผลผลิต กลุมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย  
 2. กลุมอาชีพที่มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เชน กลุมสหกรณ สหกรณออมทรัพย 
กลุมยุวเกษตรกร เปนตน โดยมีกฎเกณฑขอบังคับของกลุมอาชีพที่ถือเปนแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริม
การดําเนินกิจกรรมของกลุมใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดและสงเสริมความเขมแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน  
  แนวทางการจัดตั้งกลุมอาชีพ 
  เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน ใหมีความเขมแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนที่มี
อาชีพเดียวกัน รวมกลุมเพื่อสรางพลังของการพัฒนา การเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ รวม
ดําเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่คลายกันหรือเหมือนกัน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชนในทองถ่ินหรือเปนแนวทางความรวมมือระหวางประชาชนและ
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมประชุม ปรึกษา หารือ มองภาพรวมดานอาชีพของ
ทองถ่ิน เพื่อการสงเสริมความรวมมือระหวางพื้นที่ เครือขาย อยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
และแกไขปญหาไดตรงตามความตองการของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือนและ
ระดับกลุม ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใหความชวยเหลือและการติดตามประเมินผล องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ควรสงเสริมใหมีการจดทะเบียนอาชีพในเขตพื้นที่ โดยมีแนวทางการจด
ทะเบียนของกลุมอาชีพ ซ่ึงอาจแบงไดดังนี้ คือ 
  1. กลุมอาชีพท่ีมีการขึ้นทะเบียนตอหนวยงานอื่น หรือกลุมที่มีอยูแลวในพื้นที่ 
เมื่อมีความประสงคที่จะขอรับการสงเสริม สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรแจง
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หรือขอจดทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อแสดงวากลุมยังมีกิจกรรมและดําเนินการอยู 
โดยการนําเอกสารหลักฐานผูนํากลุม สมาชิกกลุม สําเนาทะเบียนบาน ที่อยูและรายละเอียดตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของกลุมอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ หรืองบประมาณ
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.  กลุมอาชีพท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นท่ีมิไดมีการจด
ทะเบียน แตมีความประสงคที่จะขอจดทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีหลักเกณฑ
และเอกสารประกอบดวย 
    (1) เปนประชาชนที่มีภูมิลําเนาในทองถ่ิน และมีสัญชาติไทย  
    (2) มีจํานวนสมาชิกตั้งแต 7 คนขึ้นไป  
    (3)  มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก  
    (4)  มีขอบังคับ หรือระเบียบของกลุมที่ชัดเจนและสมาชิกรับทราบ 
   (5)  มีการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกโดยรวม
มิใชเพื่อประโยชนตอบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
   (6)  มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมที่ชัดเจน 
   (7)  มีบันทึกรายงานการประชุมไมนอยกวา 2 คร้ัง 
 2.3.1  การสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ 
  การสงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพในทองถิ่น เพื่อความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสนับสนุน สงเสริม สราง
ความเขาใจ และสรางทัศนคติเชิงบวกตอการรวมกลุมอาชีพของประชาชนที่ดําเนินการประกอบ
อาชีพเดียวกัน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานของการขอรับการขึ้นทะเบียน คือ 
  ขั้นตอนในการเสนอขอจดทะเบียน 
   1.  การรับจดทะเบียนกลุมอาชีพ 
    เพื่อเปนการสงเสริมและจัดระเบียบของกลุมอาชีพและใหการสนับสนุน
กลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรประชาสัมพันธใหประชาชนและกลุมอาชีพในเขต
พื้นที่ที่มีการจดทะเบียนจากหนวยงานราชการเดิมหรือรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมแตไมมีการ
จดทะเบียน ใหมาขอรับการขึ้นทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  2.  การยื่นคํารองขอจดทะเบียนกลุมอาชีพ 
     กลุมอาชีพที่มีความประสงคจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งกลุม ใหรวบรวมสมาชิก
กอตั้งรวมกลุมไมนอยกวา 7 คน ประชุมปรึกษาหารือจัดตั้งกลุมและเตรียมเอกสารประชุม จัดตั้ง
คณะทํางานหรือคณะกรรมการดําเนินงานของกลุมและยื่นคํารองขอจดทะเบียนกลุมอาชีพตาม
แบบฟอรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด (ตัวอยางแบบฟอรมในภาคผนวก ง) ตอเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพรอมเอกสารของกลุมอาชีพ ซ่ึงประกอบดวย 
   1) บัญชีรายช่ือสมาชิกกลุม 
   2) คณะทํางานหรือกรรมการบริหารของกลุมที่ไดรับการเลือกจากสมาชิก
ใหเปนตัวแทน พรอมระบุตัวแทนเพื่อการติดตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกลุมอาชีพ 
และกลุมอาชีพกับสมาชิกกลุมอาชีพ 
   3) กิจกรรมหลักของกลุมผลผลิตหรือผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ วัตถุประสงค
ของการจัดตั้งกลุม เปาหมายและการดําเนินกิจกรรมของกลุม 
   4) ขอบังคับ ระเบียบหรือขอตกลงของกลุมอาชีพ  
   5) รายงานการประชุมของกลุมไมนอยกวา 2 คร้ัง 
   6) เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน รูปถายผลผลิต ผลิตภัณฑ ในกรณีที่มี 
การดําเนินการอยูแลว เปนตน 
   3.  เมื่อเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับแบบคํารองขอจดทะเบียน
การจัดตั้งกลุมอาชีพ ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารกอนขึ้นบัญชีกลุมอาชีพ  
    ในกรณีที่แบบคําขอ หรือเอกสารประกอบไมถูกตอง หรือควรแกไขเพิ่มเติม
ใหพนักงานแจงตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากกลุมอาชีพใหดําเนินการและใหกลุมดําเนินการ
แกไขเมื่อแกไขแลวนํายื่นตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   ในกรณีที่การตรวจรับเอกสารไมผาน ใหเจาหนาที่แจงตอประธานกลุม/หรือ
ตัวแทนผูยื่นเอกสารทันที เพื่อใหกลุมอาชีพดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไปและสามารถนํามายื่นใหม
เมื่อมีการแกไขปรับปรุงเอกสาร  
   4.  เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการยื่นเอกสารเพื่อรายงาน 
การจัดตั้งกลุมตอผูบริหารทองถ่ินภายใน 2 วัน 
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   5.  เมื่อผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ ใหเจาหนาที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการจัดเขาแผนเพื่อสนับสนุนงบประมาณและความชวยเหลือ  
   6.  ผลการดําเนินงานของกลุมอาชีพ รายงานผลการปฏิบัติงาน ขอจํากัด ปญหา
อุปสรรคในการผลิต การบริหารจัดการ แจงตอเจาหนาที่เพื่อขอรับการชวยเหลือ ขอคําแนะนํา 
หรือประสานงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   7.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรติดตามการดําเนินงานของกลุมเพื่อใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนใหคําแนะนํา การบริหารจัดการและการทํางานของกลุมอาชีพในระยะแรก    
จนกลุมอาชีพสามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได (ดูแผนผังการจัดตั้งกลุมอาชีพประกอบ) 
   การบริหารจัดการและการสงเสริมกลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพที่ไดรับการ
จดทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินและจัดระบบขอมูลดานกลุมอาชีพแยกตามประเภท
ของกลุมอาชีพ จัดทําทะเบียนประวัติของกลุมในกรณีของกลุมอาชีพที่มีการจดทะเบียนตอหนวยงาน
ราชการอื่น เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลกลุมอาชีพในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจประสานงาน
ขอความรวมมือในการทําสําเนาเอกสารกลุมอาชีพ เพื่อจัดทะเบียนกลุมอาชีพ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
  2. วิเคราะหและจัดประเภทระดับการใหการสนับสนุนของกลุมอาชีพ  
  3. ใหการสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ วัตถุดิบ 
ปจจัยสงเสริมการผลิตที่ไมขัดกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  4. สงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา และจัดหาตลาดเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑ 
ของกลุมอาชีพ โดยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอื่น และภาคเอกชน  
  5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและความกาวหนา หรือขอจํากัดของ
ปญหาอุปสรรคของกลุมอาชีพอยางตอเนื่อง 
  6. การใหคําปรึกษา แนะนํา กลุมอาชีพที่มีความเข็มแข็งและกลุมอาชีพที่มี
ความประสงคจะยื่นขอจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑหรือมาตรฐานอื่น ที่มีกฎหมายรองรับหรือ
เปนนิติบุคคล เพื่อการสงเสริมใหกลุมสามารถหาแหลงทุนและมีความสามารถในการพัฒนา
ผลผลิตและผลิตภัณฑ ดําเนินการกิจกรรมของกลุมอาชีพหรือพัฒนาอยางตอเนื่อง อันนําไปสู 
การพึ่งตนเองได 
  7. ควรใหการสนบัสนุนชวยเหลือ โครงการ กจิกรรม ของกลุมอาชพีอยางทัว่ถึง 
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  8. สรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมอาชีพในพื้นที่และสรางเครือขายกลุมอาชีพ
ในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง เชน โดยการศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง 
  9. ดําเนินการอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เห็นวา เหมาะสมและเปนความ
จําเปนเรงดวน และ/หรือเปนความตองการของกลุมอาชีพ ที่จะสงเสริมใหกลุมอาชีพในทองถ่ินมี
ความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได  
 2.3.2  การจดทะเบียนกลุมอาชีพตามกฎหมาย 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกประชาชนในการไปติดตอ
หนวยงานที่ดําเนินการการจดทะเบียนกลุมอาชีพที่มีฐานะเปนนิติบุคคล เชน กลุมเกษตรกร 
กลุมสหกรณออมทรัพย เปนตน  
 2.3.3  ขอดี ของการรวมกลุมอาชีพ 
   1)  สามารถแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เทคนิคการประกอบอาชีพ 
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ทําใหเกิดความสัมพันธ 
ที่ดีอันนําไปสูการสรางเครือขายอาชีพโดยธรรมชาติที่เอื้อประโยชนตอกัน 
   2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพัฒนา สงเสริมและแกไขปญหาของ
ประชาชนแบบองครวมและตรงกับความตองการและวัตถุประสงคของประชาชนในพื้นที่ 
   3)  สรางเสริมการทํางานเปนทีมอันนําไปสูความสามัคคี ความรวมมือของ
ประชาชนในชุมชน อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา 
   4)  สรางความเขมแข็งใหกับอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถกําหนดราคา
และกลไกทางการตลาด 
   5)  ประหยัดคาใชจายและลดตนทุนการผลิต เชน การซื้อปุย ถารวมกันซื้อ
จํานวนมากสามารถตอรองราคาซื้อขายได 
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ประชาคมหมูบาน
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รวมกลุมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
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แผนผังขั้นตอนการจัดตัง้กลุมอาชีพ 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 

การดําเนินงานจัดตัง้กลุม ระยะเวลา 

ภายใน 1 วัน 

 ภายใน 2 วัน 

การกอตั้งกลุมประชาชนรวบรวมสมาชิก
ไมนอยกวา 7  คน ประชุมปรึกษาจัดตั้ง

กลุมและเตรียมเอกสาร 

ย่ืนคํารองขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมอาชีพ  

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รับคํารองขอจด

ทะเบียน ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของเอกสาร 

เจาหนาที่ช้ีแจงและแจง
เหตุผลของปญหาที่ไม

สามารถจัดตั้งกลุมไดและให
ขอเสนอแนะตอกลุมในการ

ดําเนินการแกไข

เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการเสนอเรื่องตอผูบริหารทองถิ่น 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกลุม 

เจาหนาที่แจงผลตอ 
กลุมอาชีพ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตาม
และประเมินผล สนับสนุนกลุมอาชีพ

รวมระยะเวลาของการจัดตั้ง
กลุมอาชีพ ภายใน 3 วัน 

ไมผาน

ผาน 

อนุมัติ ไมอนุมัติ

แจงใหดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข
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2.4   หลักเกณฑการจัดทําแผนและการสนับสนุนงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 งบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ใชเพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริม 
สนับสนุนกลุมอาชีพของชุมชน โดยใหกลุมนําไปพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ ในกรอบของการเพิ่ม
ปริมาณการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ 
การประกอบอาชีพของประชาชนและกิจกรรมกลุมอาชีพ โดยกลุมอาชีพตองจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒนากลุมที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของกลุมอาชีพ และ 
ยื่นคํารองเพื่อขอรับการสนับสนุน พรอมเอกสารหลักฐาน ตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว ซ่ึงสอดคลองกับอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
  วัตถุประสงค 
  1.  สนับสนุนกลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการบริหาร
จัดการ พัฒนาผลผลิต /ผลิตภัณฑ การสงเสริมความรู ทักษะ การถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริม
กระบวนการกลุม ใหมีความเขมแข็ง  
  2.  เพื่อสนับสนุนกลุมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ใหมีเงินทุนเพื่อ 
การแปรรูปผลผลิตแกเกษตรกรและพัฒนาผลผลิต เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและการแกปญหา
ผลผลิตทางเกษตรลนตลาด  
  3.  เพื่อใหการสนับสนุนแกกลุมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมของ
ทองถ่ินและสนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล กระบวนการผลิต ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเผยแพร
ใหกับกลุมอาชีพในชุมชน 
  4.  เพื่อใหการสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมอื่นอันเปนประโยชนตอการลด
ตนทุน การเพิ่มรายได ขยายโอกาส ใหประชาชนมีอาชีพที่ดีขึ้นตามความตองการและความจําเปน
ของทองถ่ิน  
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  เปาหมาย 
  1.  กลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.  กลุมสงเสริมอาชีพแปรรูปการผลิตทางการเกษตรที่จดทะเบียนกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.  กลุมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยที่จดทะเบียนกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4.  องคกรประชาชน ที่มีการบริหารภายในที่มีระเบียบขอบังคับ หรือขอตกลง
ของกลุม หรือชุมชนและมีการดําเนินงานจนเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กลุม
หรือชุมชนนั้นตั้งอยู พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบดวย เอกสารการจัดตั้งกลุม 
เอกสารรายงานการประชุม สําเนาระเบียบขอบังคับ ขอตกลงของกลุม 
 คุณสมบัติกลุมอาชีพ 
  เกณฑการพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกลุม โดยมีคุณสมบัติที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพิจารณา ประกอบดวย 
   มีการจัดตั้งกลุมตามหลักการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   มีคณะกรรมการบริหารกลุม 
   มีทุนเดิมของกลุม 
   มีการดําเนินกิจกรรมการผลิตอยางตอเนื่อง 
   มีการจัดทําทะเบียน บัญชี ถูกตองเปนปจจุบัน พรอมนําเสนอตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
   นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อการสงเสริม
อาชีพใหประชาชนในทองถ่ินเปนการสรางอาชีพ รายได แกประชาชนที่เดือดรอน ตามดุลยพินิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองได 
 2.4.1  ขั้นตอนของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  1)  กลุมอาชีพ มากกวาหนึ่งกลุมขึ้นไปในพื้นที่ รวมกันจัดทําแผนรวม เพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการประชุมสมาชิกกลุม ระดมแนวคิดของ
ปญหา ขอจํากัด การผลิต ผลผลิต/ผลิตภัณฑของกลุม หาแนวทางการพัฒนาเบื้องตน และจัดทํา
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แผนงานโครงการพัฒนา โดยมีกรอบการทํางาน มีสมาชิกเปนแกนหลักของ การดําเนินงานและ
กําหนดระยะเวลาของความสําเร็จของแผนที่ชัดเจน 
  2)  ยื่นคํารอง กรอกรายละเอียดคํารองตามหลักเกณฑการสนับสนุนกลุมอาชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมเอกสารแผนงานจํานวน 1 ชุด  
  3)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับเรื่องการขอรับการสนับสนุนจากกลุมอาชีพ 
พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร สรุปความเห็นเบื้องตนนําเสนอตอสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในกรณีที่มีความเชื่อมโยงตอเขตพื้นที่หรือเกินอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นําเรื่องเสนอตอผูวาราชการจังหวัดโดยผานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
หัวหนากิ่งอําเภอแลวแตกรณี ตามลําดับ 
  4)  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาอนุมัติ ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ตอกลุมอาชีพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตอประธานกลุมอาชีพ เพื่อจัดทําขอตกลงการรับ
การสนับสนุน เปนลายลักษณอักษร 
  5)  การเบิกจาย ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและให 
กลุมอาชีพ ทําบันทึกขอตกลงวาจะดําเนินการใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีที่ไดรับการสนับสนุนเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สนับสนุน
การผลิต และ/หรือ สนับสนุนการพัฒนาการผลิต ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมอาชีพ จัดทํา
ทะเบียนวัสดุที่ใชเฉพาะการสงเสริมอาชีพ การเบิกจายวัสดุใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนตําบล พ.ศ.2538  
  6)  กลุมอาชีพ จัดทําเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน (ถามี) และ/หรือ ใบสําคัญจาย
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  7)  การติดตามผลและประเมินผลของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่ไดรับ
การสนับสนุน โดยใหกลุมอาชีพ รายงานผลการดําเนินงานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ระยะๆ 
  8)  เมื่อส้ินสุดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมของกลุม ในกรณีที่เปนการสนับสนุน
ทางการเงิน สงรายงานผลสําเร็จของโครงการ พรอมเอกสารหลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงิน/
ใบสําคัญรับเงิน) พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกรายการที่ใชจายพรอมเงินเหลือจาย(ถามี) 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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การสงเสริมเครื่องมืออุปกรณของกลุมแมบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4.2  องคประกอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. กลุมอาชีพ จัดทําแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระบุรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 
   1) ช่ือกลุมอาชีพ 
   2) ช่ือโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 
   3) หลักการและเหตุผล  
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   4) วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน  
   5) ขอบเขตของโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 
   6) ขั้นตอนการดําเนินงาน 
   7) ทรัพยากรที่ตองใชในโครงการ (งบประมาณ คาใชจาย)  
   8) ระยะเวลาดําเนินงาน 
   9) ความสัมพันธกับโครงการอื่น 
   10) ผูรับผิดชอบโครงการ 
   11) สถานที่ดําเนินการ 
   12) ผลประโยชนที่กลุมไดรับ 
  2. กลุมอาชีพและกลุมสงเสริมอาชีพ ตองดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ 
หรือขอตกลงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด  
   สําหรับรายละเอียดสําคัญในการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ 
กลุมอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินของกลุมอาชีพ 
ประกอบดวยองคประกอบและรายละเอียดเพื่อใชในการพิจารณาของเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 
    1. หลักการและเหตุผล : องคประกอบแรกนี้เปนสวนที่จะบงชี้เหตุผล 
และความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนวาโครงการที ่ขอรับการสนับสนุนนั ้น มีที ่มา
อยางไร มีปญหาและอุปสรรคประการใดจากการดําเนินงานที่ผานมาหรือเปนโครงการที่มี
ความสําคัญ ตอการพัฒนาประชาชนในพื้นที่ เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ 
เปนตน เพื่อใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาและผูที่เกี่ยวของกับสนับสนุน
งบประมาณไดเขาใจและทราบถึงพื้นฐานของเหตุผลและความจําเปนของกลุมอาชีพเสียกอน 
ผูเขียนโครงการจะตองพยายามระลึกอยูตลอดเวลาวาตองหาทางเขียนแสดงเหตุผลและความ
จําเปนตามสภาพความเปนจริง โดยอางอิงขอมูลสนับสนุนที่มีความนาเชื่อถือ มิใชสรางหรือ
แตงขึ้น โดยใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณ 
ไดเห็นและเขาใจอยางแทจริงวาโครงการนั้นๆ มีความสําคัญมากตอกลุมอาชีพ โครงการที่ไมอาจ
แสดงใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณเขาใจ 
ถึงเหตุผลและความจําเปนในการแกไขปญหาหรือความสําคัญของโครงการนั้นๆ ได โครงการนั้น
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ก็คงไมไดรับการสนับสนุนและอนุมัติใหดําเนินการไดในที่สุด นอกจากนั้น ส่ิงที่ควรกําหนดระบุไว 
คือ ความเรงดวนของโครงการ โดยผูเสนอโครงการจะตองระบุความเรงดวนหรือลําดับความสําคัญ
ของโครงการไวใหแนชัด  
    การระบุถึงความสําคัญกับความเรงดวนของโครงการนี้อาจระบุไว 
ในแงทางบวกหรือในแงทางลบก็ได กลาวคือในแงทางบวกนั้น ผูเสนอโครงการอาจระบุถึงผลดี 
ผลไดหรือประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินการตามโครงการนั้นๆ จนแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งๆ กลาวงายๆ ก็คือระบุในทํานองที่วา ถาหากโครงการนี้ไดรับการอนุมัติและ
สนับสนุนแลวจะมีผลดีตางๆ นานาประการ ในแงทางลบนั้นจะมีลักษณะตรงกันขาม กลาวคือ 
ผูจัดทําโครงการจะบรรยายในทํานองที่วา ถาหากไมไดดําเนินการตามโครงการนั้นๆ แลว จะเกิด
ผลเสียหรือเกิดความเสียหายแกกลุมอาชีพ ชุมชน สังคมและประเทศชาติในแงมุมใดและ 
อยางไรบาง โดยเฉพาะถาหากไมไดดําเนินการตามโครงการอาจเลือกเขียนแสดงความสําคัญและ 
ความเรงดวนของโครงการทั้งในแงทางบวกและในแงทางลบพรอมๆ กันไป ก็ได สําหรับเกณฑ 
ในการที่จะเขียนระบุช้ีถึงความสําคัญของโครงการนั้นอาจกําหนดเปนหลักเกณฑตายตัวไมได 
ทั้งนี้เพราะโครงการตางๆ จะมีลักษณะแตกตางกันไป  
   2. วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน : แผนงาน/
โครงการที่กลุมอาชีพตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคปกครองสวนทองถ่ิน 
จะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดแจง เนื่องจากวัตถุประสงคหรือความมุงหมายเปนเปาหมายสุดยอด 
ที่จะตองดําเนินการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ในการที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
เปนความจําเปนจะตองครอบคลุมไปยังเปาหมายหลัก นอกจากนั้น ในการวางเปาหมาย และ
วัตถุประสงค ควรจะมีการพิจารณาทั้งเปาหมายระยะยาวและเปาหมายระยะสั้นและในแตละ
วัตถุประสงคของโครงการจะตองมีการพิจารณาถึงเกณฑหรือตัวบงชี้ที่จะใชในการพิจารณาถึง
ความสําเร็จของแผนงานโครงการ หากโครงการหนึ่งๆ มีหลายวัตถุประสงคและวัตถุประสงค
เหลานั้นตางก็มีความสัมพันธที่จะตองพึ่งพาวัตถุประสงคอ่ืนๆ ก็ตองสามารถพิจารณาเกณฑหรือ
ตัวบงชี้ของการบรรลุวัตถุประสงคหลายๆ ขอนั้นอยางไร กลาวอีกนัยหนึ่ง วัตถุประสงคของ
โครงการจะตองสามารถวัดได โดยใชเกณฑการพิจารณาที่เปนธรรมและเปนที่ยอมรับ 
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    สําหรับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการนั้นจะตองระบุใหชัดเจน
วาโครงการดังกลาวนั้นจะทําอะไรหรือเมื่อดําเนินการตามโครงการนี้แลวจะเกิดอะไรขึ้นบาง 
หรือจะไดอะไรเพิ่มขึ้น การระบุวัตถุประสงคและเปาหมายนี้ควรระบุใหชัด เฉพาะเจาะจงและ
ถาหากยังเปนการกําหนดในเชิงปริมาณไดก็ยิ่งดี อยางไรก็ตามการเขียนวัตถุประสงคและเปาหมาย
อยางชัดเจนเฉพาะเจาะจงนั้น ก็มีขอสังเกตอยูวาจะเปนการผูกมัดหนวยงานที่ตองเปน ผูดําเนิน
โครงการนั้นๆ เปนอยางมาก กลาวงายๆ ก็คือหนวยงานที่เปนผูดําเนินโครงการนั้น จะตองหาทาง
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวเฉพาะเจาะจงนั้นใหได การระบุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่แนชัดนี้จะมีสวนในการเพิ่มน้ําหนักและใหความสําคัญของโครงการนั้นๆ ไดเปนอยางดี เพราะ
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถทราบ
ไดทันทีวาโครงการนั้นๆ จะทําอะไรและจะไดรับอะไรบางเมื่อดําเนินการตามโครงการนั้นๆ ไปแลว 
    ในการระบุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการนั้น  ผูจัดทํา
โครงการควรระวังดวยวา อะไรเปนวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของโครงการและอะไรเปน
วัตถุประสงคและเปาหมายรองของโครงการและอะไรบางที่จะเปนผลดีที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
การดําเนินการตามโครงการนั้นๆ โดยที่มิใชเปนวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองของ
โครงการเลย ทั้งนี้ถาหากผูจัดทําโครงการมิไดระมัดระวังในเรื่องนี้แลว ก็อาจเขียนโครงการไปใน
ทํานองที่ระบุวัตถุประสงคไวกวางขวางมากเกินไป จนทําใหดูเหมือนวาโครงการเพียงโครงการ
เดียวสามารถแกปญหาไดรอยแปดหรือสามารถพัฒนาไดทั้งหมดทุกสวน ผูจัดทําโครงการจะตอง
ทราบและเขาใจวาโครงการหนึ่งๆ นั้นอาจชวยแกปญหาไดเพียงสวนหนึ่งหรือเพียงบางสวน
เทานั้นและขอเท็จจริงนี้มิไดเปนสิ่งที่เสียหายหรือนาวิตกในแงของผูเสนอโครงการเลย ดังนั้น 
การแยกประเด็นที่เปนวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของโครงการออกใหเห็นอยางชัดเจนแยก
ตางหากจากวัตถุประสงคและเปาหมายรองและสวนที่อาจจะเกิดเปนผลไดสืบเนื่องจากการดําเนิน
โครงการนั้นอาจจะทิ้งไวไมตองระบุในโครงการก็ไดหรือถาหากจะระบุก็ควรเขียนกํากับไว     
ใหชัดเจนวาสิ่งนั้นมิไดเปนวัตถุประสงคหลักของโครงการ (มิฉะนั้นแลวอาจเกิดปญหาในการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการนั้นๆ ไดในภายหลัง 
   3. ขอบเขตของโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน : สําหรับรายละเอียดในสวนนี้ 
จะเปนสิ่งที่ชวยใหผูพิจารณาโครงการไดเห็นชัดเจนถึงความเปนไปไดของโครงการ งานบางอยาง
ไมไดระบุขอบเขต ทําใหเห็นไดวากวางขวางมากจนกระทั่งอาจทําใหโครงการทั้งโครงการไมนาจะ
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ดําเนินการไดในทางปฏิบัติ การระบุความเจาะจงของโครงการในแงของขอบเขตนี้ จึงไมเปนเรื่อง
ที่นาเสียหาย แตกลับจะเปนเครื่องแสดงถึงความรอบคอบของผูจัดทําโครงการ ซ่ึงจะสะทอนถึง
ความเปนไปได (Feasible) ของโครงการนั้นๆ ไปในตัว ขอบเขตตางๆ ที่อาจระบุถึงในโครงการนั้น 
อาจมาได 4 ลักษณะ โดยท่ัวไปกลาวคือ ขอบเขตเรื่องเวลา ขอบเขตทางภูมิศาสตร ขอบเขตในแง
ปฏิบัติและขอบเขตในแงอ่ืนๆ สําหรับขอบเขตเรื่องเวลานั้น จะหมายความรวมถึงระยะเวลาดําเนิน
โครงการเปนตนวา โครงการนี้จะใชเวลาจากเมื่อใดถึงเมื่อใด กําหนดเวลาแลวเสร็จของโครงการ
ตลอดจนเงื่อนเวลาอื่นๆ ของโครงการ โดยเฉพาะถาหากเปนโครงการประเภทที่เปนการคนควา 
สํารวจ ทดลอง หรือวิจัยแลว ขอบเขตเรื่องเวลาจะยิ่งมีความสําคัญมาก ในแงของเงื่อนเวลาที่ใช
สําหรับขอมูล หรือการสํารวจ หรือการทดลองนั้นๆ (แนนอนวาการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาดังกลาว 
ยอมมีผลตอขอมูล การสํารวจ หรือการทดลองนั้นๆ จึงนับวามีความจําเปน ที่จะตองกําหนด
ขอบเขตเรื่องเวลาอยางแนชัด) สวนขอบเขตทางภูมิศาสตร จะหมายถึงความกวางขวางตาม
พื้นที่ที่โครงการนั้นๆ จะครอบคลุมถึง หรือไมครอบคลุมถึง เปนตนวา ในภาค ในจังหวัด หรือ
อําเภอ หรือขอบเขตทางภูมิศาสตรอยางอื่นๆ สวนขอบเขตในทางปฏิบัตินั้น เปนเพียงการ
คาดคะเนหรือประมาณการจากที่คิดวาเมื่อปฏิบัติหรือดําเนินการตามโครงการนั้นๆ แลวจะมี
ปญหาอุปสรรคที่จะตองขีดวงเปนขอบเขตของโครงการไวเสียกอนลวงหนา เพื่อใหโครงการนั้นๆ 
สะทอนถึงความเปนจริงในทางปฏิบัติอยางแทจริงมากขึ้นดวย นอกจากนั้น จะเปนขอบเขต
ในลักษณะอื่นๆ เชนขอบเขตที่สืบเนื่องมาจากขอจํากัดของความรูทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีที่มี
อยูในประเทศหรือขอบเขตที่เนื่องมาจากผลกระทบของโครงการอื่นๆ ที่ไดดําเนินการมาแลว
ในอดีต เปนตน 
    4.  ขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ : สวนที่นับวาสําคัญมากที่สุดอีก
สวนหนึ่งของโครงการ คือ วิธีดําเนินงานตามโครงการนี้ เพราะเหตุวาในสวนนี้โครงการจะตอง
ระบุถึงแนวทาง กลยุทธและวิธีการที่จะทําในโครงการนั้นๆ โดยละเอียด ถาเปนการแกปญหา 
โครงการจะตองระบุวิธีการคํานวณงานเพื่อแกปญหา ถาหากเปนโครงการกอสราง จะตองระบุ
เทคนิคตางๆ ในการกอสรางตลอดจนวิธีบริหารโครงการ (เชนการกอสราง จะใชวิธีกอสรางเอง 
หรือประมูลกอสรางหรืออ่ืนๆ ในการที่จะระบุวิธีดําเนินงานนี้จะตองชี้แจงในรายละเอียดวาจะทํา
อะไร อยางไรเพียงใด จึงจะบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวตามโครงการในสวนที่ 2 
ไดภายในกําหนดเวลาที่ตั้งไว ในกรณีที่การดําเนินงานตามโครงการหนึ่งๆ มีไดหลายวิธี โดยที่จะ
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บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกันตามที่ตั้งไวในโครงการ กรณีเชนนี้จะตองระบุไวใหแนชัด
ในโครงการวาจะเลือกปฏิบัติตามวิธีใด ดวยเหตุผลอยางไร กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือจะตองแสดง 
การเปรียบเทียบผลดีผลเสียของการดําเนินงานในแตละวิธีไวดวยการแสดงการเปรียบเทียบ
วิธีดําเนินการแตละวิธีนี้ นอกจากจะเปรียบเทียบในเชิงเวลาที่ตองใชในแตละวิธีแลวก็ควรแสดง
การเปรียบเทียบถึงทรัพยากรทุกชนิดที่ตองใชในแตละวิธีและคาใชจายสวนที่เปนตัวเงินของ 
แตละวิธีดวย ซ่ึงก็คือการแสดงใหเปนวาโครงการนี้เลือกวิธีดําเนินงานเหมาะสมที่สุด ประหยัด
ที่สุด ไดผลดีมากที่สุดนั่นเองและในสวนนี้เองที่ใชการวิเคราะหเชิงตนทุนผลได ทั้งนี้ในโครงการ
อาจไมตองแสดงการวิเคราะหเชิงตนทุน-ผลได ของการดําเนินงานแตละวิธีในรายละเอียด เพียงแต
เสนอผลสรุปของการวิเคราะหดังกลาว สวนการวิเคราะหเชิงตนทุน-ผลไดในรายละเอียดนั้น 
อาจจัดไวในภาคผนวก แนบทายโครงการนั้นๆ ก็ได ในสวนของขั้นตอนการดําเนินงานนี้ จะตอง
สอดคลองกับวิธีการดําเนินงานตามโครงการ แตในสวนนี้จะตองแยกการดําเนินงานตามโครงการ
ออกเปนขั้นตอนตามระยะเวลา (Phasing) เชนโครงการ 5 ปจะแบงออกเปน 5 ขั้นตอนๆ ละ 1 ป 
ตามปงบประมาณและในแตละปอาจแบงเปนขั้นตอนยอยๆ ตามงวดเงินในปงบประมาณอีกก็ได
อยางไรก็ตามก็มีขอสังเกตอยูวาโครงการบางโครงการไมอาจจัดแบงขั้นตอนการดําเนินงานตาม
ปงบประมาณไดอยางเหมาะสม เพราะเหตุที่เปนโครงการที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจาก
โครงการปกติและมีการแบงขั้นตอนตามลักษณะของงานตามโครงการนั้นมากกวานี้ก็มิใช
เร่ืองแปลกและอาจทําไดเชนกันในการระบุขั้นตอนการดําเนินงานแตละขั้นตอนนั้น จะตองระบุวา
ในแตละขั้นตอนจะดําเนินการอะไรบางและคาดวาจะดําเนินการไดเพียงใด (ถึงระดับหรือจุดใด
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของโครงสรางที่กําหนดไวในสวนที่ 2) เมื่อส้ินสุดระยะเวลา
ของแตละขั้นตอนนั้น ส่ิงหนึ่งที่เปนที่นิยมใชกันในปจจุบันก็คือ การเสนอขั้นตอนการดําเนินงาน
สรุปยอในรูปของแผนภูมิหรือตารางเวลาดําเนินการ กติกาหรือหลักเกณฑในการทําแผนภูมิหรือ
ตารางเวลานั้นก็มิไดวางไวตายตัว ผูจัดทําโครงการจัดทําขึ้นตามความเหมาะสมในความเห็นของตน 
แตมีขอแมวาจะตองงายและชวยใหเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงการทําแผนภูมิหรือ
ตารางเวลานี้จะชวยไดมากและเปนประโยชนในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอน จนกวาจะสิ้นสุดโครงการนั้นๆ 
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   5.  ทรัพยากรที่ตองใชในโครงการ : ในสวนนี้จะเปนกุญแจสําคัญสําหรับ 
ผูกําหนดนโยบายและผูบริหารที่จะพิจารณาในแงของความตองการใชทรัพยากรทุกประเภทใน
โครงการนั้นๆ และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการนั้นๆ ในสวนนี้จะเปนสวนที่แสดงภาพ 
รวมทั้งหมดของทรัพยากรทุกประเภทที่ตองใชในโครงการหนึ่งๆ และจากทรัพยากรทั้งหมดในแต
ละประเภทแลว ก็ควรแยกใหเห็นเดนชัดวามีทรัพยากรประเภทนั้นๆ อยูแลวเทาใดและที่ยังคง
ตองการเพิ่มอีกเทาใด ทรัพยากรประเภทที่สําคัญๆ ที่ควรแยกออกจากกันใหเห็นชัดควรแบงแยกได
เปน 3 ประเภท คือ กําลังคน ทรัพยากรดําเนินการและทรัพยากรลงทุน การประเมินความตองการใช
ทรัพยากรในโครงการหนึ่งๆ นั้น เปนสาระสําคัญมากที่สุด หากผูเสนอโครงการสามารถจะจัดสรร
แสดงความตองการทรัพยากรทุกประเภทตามขั้นตอนการดําเนินงานได จะชวยใหมองเห็นภาพการ
ดําเนินงานของโครงการตลอดจนทรัพยากรที่ตองใชในแตละขั้นตอนไปพรอมกันทั้งหมด 
   6.  งบประมาณของโครงการ : ในสวนนี้เปนเรื่องงบประมาณรายจายของ
โครงการนั้น จะงายและสะดวกแกผูเสนอโครงการและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณ ถาหากทรัพยากรที่ตองใชในโครงการไดรับการพิจารณา
อยางรอบคอบรัดกุม จะชวยใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูเกี่ยวของกับการสนับสนุน
งบประมาณ พิจารณาไดงายขึ้นและสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไดอยางถูกตองเหมาะสม
ยิ่งขึ้นดวย 
   7.  ความสัมพันธกับโครงการอื่น : ในสวนนี้จะมีอยูเฉพาะในโครงการที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ทําไปแลวในอดีต หรือกําลังดําเนินการ หรือจะดําเนินการ
ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหการอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณใหโครงการตางๆ นั้น
เปนไปโดยสอดคลองตอเนื่องและใหประโยชนแกองคกรหรือสังคมมากที่สุดและเหมาะสมที่สุด 
ในสวนนี้ควรที่ผูจัดทําโครงการจะไดระบุถึงความสัมพันธตอเนื่องกับโครงการอื่นๆ ทั้งหมด 
โดยเฉพาะโครงการอื่นๆ ที่อยูภายใตแผนงานเดียวกัน ทั้งนี้โดยจะตองระบุถึงผลดี ผลเสีย 
ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการนี้และการไมดําเนินการตาม
โครงการนี้ กลาวคือถาดําเนินการอยางไรหรือถาหากไมดําเนินการตามโครงการนี้ จะเปนผลเสีย
ตอโครงการอื่นๆ หรือตอแผนงานหลักหรือไมเพียงใด รวมถึงความเกี่ยวเนื่องในเงื่อนเวลาของ 
แตละโครงการดวย ความสัมพันธระหวางโครงการตางๆ ในที่นี้อาจพิจารณาไดเปน 3 ลักษณะ 
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    ลักษณะแรก  เปนความสัมพันธในฐานะที่โครงการปจจุบันเปน
โครงการตอเนื่องหรือสืบเนื่องจากโครงการอื่นๆ ที่มีอยู (ซ่ึงอาจเปนโครงการในอดีต ปจจุบันหรือ
อนาคตก็ได) ในลักษณะนี้ ผูจัดทําโครงการจะตองระบุเหตุผลและทิศทางของการตอเนื่องนั้นๆ 
วาเปนอยางไร จะเกิดผลดีผลเสียอยางไรถาหากไมดําเนินโครงการปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในประเด็นที่วา โครงการปจจุบันขึ้นอยูกับโครงการอื่นหรือตองอาศัยผลที่ไดจากโครงการอื่น
อยางไร (กลาวคือในกรณีที่การดําเนินงานตามโครงการปจจุบันจะเปนไปไดหรือไมไดนั้น ขึ้นอยู
กับโครงการอื่นโดยสิ้นเชิง) และที่วาโครงการอื่นๆ ในอนาคตขึ้นอยูกับหรือตองอาศัยผลจากโครงการ
ปจจุบันนี้อยางไร 
    ลักษณะที่สอง เปนความสัมพันธในฐานะที่โครงการปจจุบันจะตอง
ประสานกับโครงการอื่นๆ ในชวงเวลาเดียวกัน โครงการในลักษณะนี้จะตองชี้แจงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการดําเนินการพรอมๆ กันหลายๆ โครงการเพื่อประสานงานและใหเกิดผลลัพธตาม
วัตถุประสงคหลักของแผนงานทั้งหมดโดยสวนรวม 
    ลักษณะที่สาม เปนความสัมพันธอยางกวางๆ ไมแนชัด ซ่ึงอาจถือวามี
ความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นๆ ก็ได หรือถือวาไมเกี่ยวเนื่องกันก็ได โครงการในลักษณะนี้ อาจ
ไมใชสาระสําคัญที่ผูจัดทําโครงการจะตองระมัดระวังเหมือนกับสองลักษณะแรกก็ตามแต ก็เปน
ส่ิงที่ชวยใหผูจัดทําโครงการระวังในแงของความสัมพันธลวง ที่อาจมีผลใหผูจัดทําโครงการเห็นวา
โครงการปจจุบันมีความสัมพันธกับโครงการอื่น ซ่ึงแทจริงแลวมิไดเปนเชนนั้นโดยตรง 
   8.  อ่ืนๆ : ในสวนนี้เปนสวนที่อาจเพิ่มเติมขึ้นหรืออาจไมมีก็ไดอาจเรียกวา
ภาคผนวกหรืออ่ืนๆ ก็ได วัตถุประสงคของการมีสวนสุดทายของโครงการในทํานองนี้ ก็เพียงเพื่อ
เปนการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมอีกบางประการที่อาจชวยสนับสนุนใหเห็นความสําคัญของโครงการ
หรือเสริมใหโครงการมีน้ําหนักและเหตุผลมากขึ้น ทั้งนี้การที่จะนําเอกสารสวนที่เพิ่มเติมนี้ไปแทรก
ไวในเนื้อหาของโครงการในสวนใดสวนหนึ่งในตอนตน อาจจะเปนการไมเหมาะสมเพราะมิได
เปนสาระสําคัญที่เปนหลักของโครงการโดยตรง (แตถาจะตัดทิ้งไปเสียเลย ก็จะทําใหโครงการมี
น้ําหนักและเหตุผลดอยไป) เนื้อหาท่ีควรจัดไวในสวนนี้ อาจเกี่ยวของกับผลการศึกษาคนควาวิจัย
โดยเฉพาะผลที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานตามโครงการ การศึกษาวิเคราะหเชิงตนทุน-ผลไดของ
โครงการและของวิธีการดําเนินงานตามโครงการแตละวิธี โดยเฉพาะการวิเคราะหถึงตนทุน
ขององคกรและตนทุนทางสังคม และผลไดขององคกรและผลไดทางสังคมของโครงการนั้นๆ 
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และแมแตผลการวิจัยความเปนไปไดของโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงดําเนินการโดยหนวยธุรกิจ
เอกชน ภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษา ซ่ึงสอดคลองหรือสนับสนุนโครงการที่เขียนขึ้น เพราะถา
หากนําเสนอผลการศึกษาวิจัยที่ไมสนับสนุนโครงการนั้นๆ เสียแลว ก็ยอมแสดงอยู เองวา 
โครงการนั้นไมควรไดรับการพิจารณาสนับสนุนใหดําเนินการได เปนตน 

2.5   หลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ 
 ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งในการดําเนินการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน คือการใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ทักษะในการ
ประกอบอาชีพใหแกประชาชน โดยการสงเสริม สนับสนุนงานทางวิชาการ องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ และ/หรือดําเนินการรวมกับหนวยงานเดิม เชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ซ่ึงถายโอนภารกิจการสงเสริมอาชีพดานวิชาการการฝกอบรม ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประกอบดวย 1) ภารกิจการฝกอบรมอาชีพทางการเกษตร และ 2) ภารกิจการ
ฝกอบรมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยภารกิจดังกลาวเปน
ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเลือกทําไดโดยอิสระ  
 ดังนั้น การสงเสริม สนับสนุนงานทางวิชาการ เพื่อเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ชุมชนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองคํานึงถึงนโยบายของรัฐ 
ยุทธศาสตรของชาติ ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด จังหวัด และดุลยพินิจของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และนํามาปรับใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการตอไป 
 หลักเกณฑการขอรับการสนับสนุน 
 1. เปนสมาชิกกลุมอาชีพ สมาชิกของสถาบันเกษตรกร องคกรประชาชนหรือประชาชน
ที่มีสัญชาติไทย มีสําเนาทะเบียนบานอยูพื้นที่ขององคกรปกครองสวนถ่ิน 
  2. การสนับสนุนทางวิชาการสอดคลองกับหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2546 มาตรา 67 ขอ (5) (6) (7) (8 ) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 (3) และ
มาตรา 57 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (8) และกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 (17) และ
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มาตรา 16 (6) และมาตรา 17 (15) 
  รูปแบบของการสนับสนุนทางวิชาการ 
 รูปแบบที่ 1  การฝกอบรม ประชาชน กลุมอาชีพ ตามที่กลุมรองขอ 
 รูปแบบที่ 2  การฝกอบรม กลุมอาชีพ ตามหนวยงานที่เกี่ยวของจัดอบรมรองขอ 
 รูปแบบที่ 3  การดูงาน ทัศนศึกษา องคกรประชาชน หรือกลุมอาชีพที่ เกี่ยวของซึ่ง
ประสบความสําเร็จเปนแบบอยางใหกับประชาชน สําหรับกลุมอาชีพที่เร่ิมกอตั้งและ/หรือกลุมที่
กําลังพัฒนา  
 รูปแบบที่ 4  การอบรมระยะสั้นกับหนวยงานกลางของภาครัฐที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน กิจกรรมของกลุมอาชีพ  
  รูปแบบที่ 5  การจัดทําเอกสารเผยแพร ความรู หรือองคความรูของทองถ่ินที่เปนประโยชน
ตอการประกอบอาชีพ 
 รูปแบบที่ 6  การเขารวมโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงานและวิจัย 
  รูปแบบที่ 7  การสงเสริม สนับสนุน ทักษะการวิจัยขั้นพื้นฐานใหประชาชนและ/หรือ
กลุมอาชีพในทองถ่ิน เพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูและพัฒนา  
  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรคํานึงถึง 
ความตองการของประชาชน และการพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในความเชื่อมโยง 
และเสนทางของความเปลี่ยนแปลงตั้งแตผูผลิตจนถึงผูบริโภค และการผลิต การแปรรูป การนํา
เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถ่ิน กลไกทางตลาด การกําหนดและควบคุมการผลิตที่สอดคลองกับ
พื้นที่และศักยภาพของทองถ่ิน การบริหารจัดการอาจมีรูปแบบแบบเชิงเดี่ยว หรือแบบบูรณาการ
หรือในเชิงพหุ ดังตัวอยางแผนผังขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการฝกอบรม 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการฝกอบรมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อการฝกอบรมอาชีพ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สํารวจความตองการฝกอบรม

ประชาชนรวมกลุม/อาชีพ
เพื่อขอรับการอบรม

สํารวจความตองการ
ฝกอบรมอาชีพของทองถิ่น 

ชุมชน 

1. กําหนดพื้นที่เปาหมาย 
2. การเก็บรวมขอมูลหรือ
ความตองการ 

3. การวิเคราะหความตองการ
การฝกอบรม 

4. การสังเคราะหขอมูล 
5. การนําเสนอขอมูลหรือ
ความตองการ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รับเรื่องและวิเคราะห 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการ 
- จัดงบประมาณ 
- จัดหาบุคลากร 
- ติดตอประสานงาน
สถาบันการศึกษาภายใน
ทองถิ่น 

ดําเนินการฝกอบรม 

 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

สรุป 

จัดทําโครงการฝกอาชีพกําหนด
ประเด็นและวัตถุประสงค 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชน/กลุมอาชีพ

รวมกันจัดทําแผนฝกอบรมงาน
ระยะสั้น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสานงานประชาชน/กลุมอาชีพ

ประเมินผลความพึง
พอใจของผูเขารับการ

อบรม 

จัดทําทะเบียน  
รายช่ือผูเขารับการ
อบรม/ผานการอบรม
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 2.5.1  ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทางวิชาการตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินการจัดทําแผนการฝกอบรม ฝกอาชีพ และ
จัดสรรงบประมาณ ดําเนินการฝกอบรม และหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดหา
วิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวจากหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและ/หรือ
ภาคเอกชน ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน แนวทางการดําเนินงานและขั้นตอน
การจัดการฝกอบรม ดังนี้ 
   ขั้นตอนของการจัดการฝกอบรม : กรณีท่ัวไป 
  ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดหัวขอการฝกอบรมที่สงเสริมอาชีพ  ทักษะอาชีพ 

ของประชาชนในพื้นที่ 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาขอมูลของกลุมเปาหมายในพื้นที่ เพื ่อซักซอมและเตรียม 

ความพรอมของกลุมผูเขารับการอบรม โดยคํานึงถึงระยะเวลา 
ชวงเวลาของการอบรม เนื้อหาหรือหลักสูตรของการอบรมให
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายเปนหลัก 

  ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อการ
บริหารจัดการโครงการ ประสานงานจัดหาวิทยากร ปราชญชาวบาน 
เอกสารตางๆ ที่ใชในการฝกอบรม เชน เอกสารการอบรม วัสดุ 
อุปกรณ แบบรายชื่อผูเขารับอบรม แบบประเมินการฝกอบรม 
เปนตน 

  ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนงาน/โครงการ งบประมาณ การฝกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 5 การนําแผนงาน /โครงการสูสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พิจารณางบประมาณ และจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ  
  ขั้นตอนที่ 6 การนําแผนงานสูการปฏิบัติ ดําเนินการฝกอบรม 
  ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการฝกอบรม ระยะการฝกอบรม การทดสอบความรู 

ทักษะที่ไดรับจากการฝกอบรม เวลาในการเขารับการฝกอบรม 
(80% ขึ้นไป) 
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  ขั้นตอนที่ 8 ออกใบรับรอง/หนังสือรับรอง/ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ใหแกผูเขา
รับการฝกอบรมโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถาบันการศึกษา 
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ดําเนินการจัด 

  ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลความพึงพอใจตอการรับการอบรมโดยผูเขารับการ
อบรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินสรุป ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค 
ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการพัฒนางานตอไป 

  ขั้นตอนที่ 10 จัดทําทะเบียน รายชื่อ ของประชาชนผูเขารับการอบรม เพื่อการ
ติดตามประเมินผลการนําไปใชประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
หรือเสริมสรางอาชีพใหประชาชนในทองถ่ิน 

  ขั้นตอนของการจัดการฝกอบรม : กรณีรวมกับหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ 
   1)  ดานการเกษตร 
   การฝกอบรมอาชีพดานการเกษตร องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
ดําเนินการเพื่อใหความรู ทักษะการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และ/หรือการแปรรูป
ทางการเกษตร เชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรออกจําหนายเปนการเพิ่มรายไดแกเกษตรกร 
การสงเสริมใหความรูดานการพัฒนาการเกษตรแนวใหม เกษตรกาวหนา การทําไรนาสวนผสม 
การสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม การสงเสริมการประกอบอาชีพดานปศุสัตว การประมง 
การสงเสริมความรู การบริหารจัดการใหมีผลผลิต ที่มีประสิทธิภาพ เปนตน องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินอาจดําเนินการเอง และ/หรือรวมดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
การบูรณาการดานการดําเนินงาน บูรณาการการวิเคราะหปญหารวมกันทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
อันจะเปนประโยชนตอเกษตรกรในทองถ่ิน แนวทางการฝกอบรมเชนเดียวกับกรณีทั่วไป แตเพิ่ม
ขบวนการการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  ขั้นตอนการทํางานรวมกันระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น กับกรมสงเสริม
การเกษตร 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจความตองการของเกษตรกรในการพัฒนา
อาชีพการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2)  การฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย 
   ตามกฎหมายและตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนงานดานการสงเสริมอาชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่เกี่ยวของกับการฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและ
หัตถกรรมไทย ซึ่งเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเลือกทําไดโดยอิสระ 
ตามศักยภาพของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสามารถดําเนินการเอง และหรือ
ดําเนินการรวมกับหนวยงานเดิมที่ถายโอน โดยสามารถขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ วิทยากร 
และแนวทางการจัดฝกอบรม เสนอตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหนวยงานในสวนภูมิภาค
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา และเปนพี่เล้ียงในการจัด
หลักสูตรฝกอบรม บริหารการฝกอบรมและการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถดําเนินการสงเสริมอาชีพแกชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 

องคกร
ปกครองสวน

ทองถิ่น 

-  สํารวจความตองการฝกอบรมอาชีพการเกษตรของเกษตรกร 
-  จัดทําโครงการ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
-  วางแผนการดําเนินงานการจัดการฝกอบรบ 

กรมสงเสริม
การเกษตร 

-  จัดหลักสูตรการฝกอบรม 
-  จัดการฝกอบรมพัฒนาอาชีพการเกษตร 
-  ติดตาม ประเมินผล
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   ขั้นตอนของการอบรมเมื่อกลุมอาชีพหรือประชาชนมีความประสงคขอรับ
การสงเสริม สนับสนุนดานอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย เชน เครื่องจักรสาน 
กระเปาหญาลิเภา เครื่องปนดินเผา การทอผาไหม เปนตน เพื่อใหมีการสรางความรูแกประชาชน
ในทองถ่ินและสรางรายได สรางอาชีพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เห็นสมควรใหการสงเสริม
สนับสนุน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดตั้งงบประมาณ เสนอตอผูบริหารทองถิ่น 
เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ จึงติดตอประสานงานหาวิทยากร จากหนวยงานเดิม ซ่ึงมีศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาค โดยดําเนินการติดตออุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อเตรียมความพรอมแลว 
และทราบวันเวลาของการอบรมใหแจงผลตอประชาชนกลุมเปาหมายหรือประชาชนที่ตองการ
ขอรับการสนับสนุน  
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การฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย 
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แผนภูมิแสดงการสนับสนุน 
การฝกอาชพีอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

จัดทําแผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ศึกษาวิเคราะหความเปนไปได / ประเภทอุตสาหกรรม 

ประสานงาน/จัดหาวิทยากร 
วัสดุอุปกรณ 

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-17 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  75 

จังหวัด 

กลุมอาชีพ/ประชาชน 

กําหนดวัน เวลาของการฝกอบรม

พิจารณา

ผูบริหารทองถิ่น

กลุมอาชีพ/ประชาชน 

ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปรึกษา/หารอื 
 

สนับสนุน 

กลุมอาชีพ/ประชาชน 
แจงความประสงค 

ขอมูลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับจากการสํารวจความตองการ

ของกลุมอาชีพ/ประชาชน 

ไมสนับสนุน 
 

แจง 
สนับสนุน 

ไมอนุมัต ิ
 

แจง 

อนุมัต ิ
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 2.5.2  การเตรียมความพรอมของประชาชนเพื่อขอรับ สนับสนุนดานวิชาการ 
การดําเนินงานในภาคประชาชน เพื่อขอการสนับสนุนทางวิชาการตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนดังนี้ คือ  
  ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุมเพื่อขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ เมื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความตองการ/ความประสงคจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกร/
กลุมสงเสริมอาชีพ/กลุมแมบาน เปนตน กลุมอาชีพทองถ่ินนําเสนอความตองการการอบรม เรียนรู 
ฝกทักษะ การพัฒนาอาชีพ ตามความประสงคของกลุมอาชีพโดยการรวมกลุม โดยกําหนดหัวขอ 
ประเด็นความรูทักษะ ที่เปนประโยชนตอประชาชน เชน 
  - การจัดทําโครงการ/แผนพัฒนากลุม 
  - การบริหารจัดการกลุม 
  - เทคนิคการสํารวจขอมูล/การจัดทําขอมูลกลุมเพื่อการพัฒนา 
  - เทคนิคดานการตลาด/การวิเคราะห/แหลงขอมูลทางการตลาด 
  - เทคนิคการพัฒนาและเพิ่มผลผลิต/ผลิตภัณฑ 
  - การดําเนินการเพื่อขอการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก/ธนาคารพาณิชย 
  - การดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  - การพัฒนาอาชีพหัตถกรรม/อุตสาหกรรมในครัวเรือน เปนตน 
  - การพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคา เปนตน 
  ขั้นตอนที่ 2 เมื่อประชาชนรวมกลุมและประชาชนมีขอตกลงเพื่อขอรับการ
สนับสนุนการฝกอบรมอาชีพใหแจงตัวแทนกลุมยื่นเรื่องโดยขอแบบฟอรมเพื่อแจงความประสงค
ขอรับการสนับสนุนวิชาการเพื่อการฝกอบรม ฝกอาชีพในดานตางๆ ตอเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับเรื่องความตองการ หรือ 
ความประสงคของกลุมอาชีพในการฝกอบรม ฝกอาชีพ ใหมีการลงทะเบียนการขอความชวยเหลือ
จากกลุมอาชีพ ดําเนินการรวบรวมและจัดลําดับหัวขอประเด็นตางๆ ตามที่กลุมอาชีพ ในทองถ่ิน
แจงความประสงค หรือหัวขอที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดขึ้น และเปดโอกาสใหประชาชน
เลือก นําเสนอเปนระดับขั้นตอนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ 
และบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการประสานงานจัดหาวิทยากร
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จากสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน หรือตามความเหมาะสม โดยใหอยูในดุลยพินิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  ขั้นตอนที่ 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินประสานงานและแจงผลการใหการ
สนับสนุนแกกลุมอาชีพ ในกรณีที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน ใหแจงตอตัวแทนกลุมอาชีพ 
ทันที โดยระบุประเภทของการสนับสนุนทางวิชาการ ระบุสถานที่ ระยะเวลา หัวขอของการอบรม 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการอบรม เปนตน 
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 2 สวน คือ ในสวนของกลุมอาชพี 
ใหรายงานการดําเนินงาน การบริหารจัดการโดยรวมในสวนที่เกี่ยวของกับการอบรม ตอเจาหนาที่ 
ภายในระยะเวลา 3 เดือน และในสวนของเจาหนาที่ ใหดําเนินการติดตามโดยการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวม ดานการบริหารจัดการอยางเปนระบบผลผลิต/ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
อบรม การทํางานเปนทีม หรือการพัฒนาอาชีพที่ไดรับจากการฝกอบรมอาชีพ โดยวิเคราะห
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง  

 ตัวอยางของการสํารวจความตองการในการฝกอบรมของกลุมอาชีพขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

 1.  การกําหนดพื้นท่ีเปาหมาย 
  เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการกําหนดพื้นที่เปาหมาย 
มุงเนนที่สมาชิกของกลุมอาชีพ โดยพิจารณาถึงความตองการพัฒนาอาชีพ ความเหมาะสม 
ดานพื้นที่ สภาพของดิน ภูมิอากาศ แหลงน้ํา และวัตถุดิบของทองถ่ิน รวมทั้งวิธีการที่จะนํามาใช 
เชน การพัฒนาความรูโดยการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชไดหรือไมอยางไร เปนการพัฒนา
อาชีพใหม/หรือเปนการสงเสริมอาชีพเดิมที่มีอยูใหไดระดับมาตรฐาน เปนตน 
 2.  การเก็บรวบรวมขอมูลหรือความตองการ 
  การเก็บรวบรวมขอมูลหรือความตองการในการสงเสริมอาชีพ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถดําเนินการในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานของประชาชน/กลุม
อาชีพ เชน 
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  1) สํารวจและรวบรวมขอมูลจากขอมูลของหนวยงานราชการ กลุมอาชีพ หรือ
หนวยงานตางๆ ที่มีการเก็บรวบรวมไวแลว (Secondary data) 
  2) การเก็บขอมูลสภาพชุมชน เชน ขอมูลทางดานการเกษตร ลักษณะของที่ดิน 
แหลงน้ํา แรงงานภาคการเกษตร ศักยภาพที่สงเสริมการผลิต/เพิ่มผลผลิตในกลุมอาชีพของทองถ่ิน 
และการรวบรวมความตองการการสงเสริมอาชีพ โดยตรงจากกลุมอาชีพของทองถ่ิน โดยใชวิธีการ 
เชน การสัมภาษณ จัดทําแบบสํารวจ แบบประเมิน การสังเกต (Observation) การประชุมกลุม 
สนทนากลุม (Focus group) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เปนตน  
  3)  ไดรับการแจงความประสงคจากกลุมสงเสริมอาชีพ หรือขอมูลจากประชาชน
ในชุมชนโดยตรง 
  3.  การวิเคราะหขอมูล 
   ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถดําเนินการโดยการกลั่นกรองขอมูล เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินการ
ของกลุมอาชีพโดยแยกสวนของปญหา ประเด็นที่ควรพิจารณา ลําดับเหตุการณ กระบวนการ
ดําเนินงาน การผลิต การตลาด ผลกระทบ/ผลลัพธของการฝกขยายอาชีพสงผลตอเศรษฐกิจของ
ชุมชน และสังคม เชน เพิ่มรายได สรางอาชีพใหกับทองถ่ิน ทําใหรอยละของการมีรายไดเพิ่มขึ้น
รอยละของการมีงานทํา รอยละการยกระดับมาตรฐานอาชีพ รอยละความพึงพอใจของกลุมอาชีพ 
เปนตน 
  4.  การสังเคราะหขอมูล 
   เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแนวทางการฝกขยายอาชีพ วางแนวทาง
และกลยุทธที่เปนทางเลือกใหแกกลุมอาชีพ มีความสอดคลองกับความตองการวัตถุประสงคของ
สมาชิกกลุมทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ขอที่ควรคํานึง คือ 
   1) ปจจัยทางดานแรงงาน/กําลังการผลิต/การใชเครื่องจักร  
   2) ปจจัยการสงเสริมการตลาด การจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑ สถานที่
ของการจําหนาย การขนสง และอื่นๆ เปนตน 
   3) การจัดการกลุมอาชีพ/และการแบงภาระงานของสมาชิกกลุม 
   4) การติดตามและการประเมินผลของกลุม 
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  5.  การนําเสนอขอมูล 
   เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเสนอขอมูลเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ของกลุมอาชีพของชุมชน โดยความรวมมือกับเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร เจาหนาที่
ประจําศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ หรือเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีหนาที่และมีความเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของวางแผนจัดการ
ฝกอบรมตอไป 
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การนําเสนอขอมูล 
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2.6   แนวทางการจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑ 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มาตรา 16 กําหนดให เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง เชน การจัด
ใหมีและควบคุมตลาด การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ การพาณิชย และการสงเสริม 
การลงทุน และการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น เปนตน ดังนั้น เมื่อ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับโอนภารกิจดานการสงเสริมอาชีพ เพื่อเปนการสงเสริมดานการ
รวมกลุมการผลิตในพื้นที่แลวส่ิงที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกประการหนึ่ง คือ 
ดําเนินการ จัดหาตลาด สถานที่จําหนายผลผลิตแกกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพ
การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย โดยประสานงาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการคาภายใน ศูนยบริการและศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดและภาคเอกชน ผูประกอบการ เชน รานคา หางสรรพสินคา ศูนยการคา
ทองถ่ิน ขอความรวมมือการวางจําหนายสินคา/ผลผลิต/ผลิตภัณฑของชุมชนจําหนาย หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดที่สาธารณะ1จําหนายสินคา2ของชุมชน โดยการนําสินคาที่ผลิตในหมูบาน 
และชุมชนใกลเคียงมาวางจําหนาย ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2.6.1  แนวทางการดําเนินการการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ 
  แนวทางการดําเนินการการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ตลอดจนเปดโอกาสใหผูมีรายไดนอยไดรับโอกาสเขาจําหนายสินคาในที่สาธารณะ

                                                 
1 ที่สาธารณะ หมายความวา ที่สาธารณะ และสถานสาธารณะ ตามความหมายในกฎหมาย วาดวยการรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และใหรวมถึงสถานที่อื่นใดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการจําหนายสินคาไดโดย
ชอบดวยกฎหมาย 
2 การจําหนายสินคา หมายความวา การขาย การใหบริการ การปรุงอาหาร รวมทั้งการใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนที่จําหนายสินคาใน
ที่สาธารณะ หรือในสถานที่อื่นใดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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บริเวณจุดผอนผัน และสามารถนําโอกาสที่ไดรับจากการเขาจําหนายสินคาในที่สาธารณะนี้ไปใช
ในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ โดยไมขัดตอระเบียบกฎหมาย
ที่บังคับใชอยู จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน การจัดระเบียบ
การจําหนายสินคาในที่สาธารณะ 
 2.6.2  การดําเนินการการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรดําเนินการจัดระเบียบการจําหนายสินคา ผลผลิต 
ผลิตภัณฑชุมชน หรือ พืชผลทางการเกษตรเพื่อบรรเทาปญหาของประชาชนในดานการจําหนาย 
การตลาด โดยการจัดพื้นที่ สถานที่จําหนายสินคาเปนพื้นที่ผอนผัน หรืออาจกําหนดพื้นที่ผอนผัน
เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะตองไมเปนอุปสรรคตอการใชที่สาธารณะในการสัญจร โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ตลอดจนไมเปนอุปสรรคตอการทําความสะอาด ในการ
กําหนดพื้นที่ผอนผัน ควรกําหนดระยะเวลา วัน และเวลาที่ผอนผัน และประกาศใหประชาชน
ทราบ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนผูผลิต ผูปลูก สามารถนําสินคามาจําหนายไดโดยตรงตอ
ผูบริโภค เปนการประหยัดคาใชจายและสงเสริมการขาย ในการกําหนดหลักเกณฑและรายละเอียด
อ่ืนขอใหเปนไปตามความเหมาะสมในพื้นที่ และอยูในดุลพินิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2.6.3  การสงเสริมสินคา/ผลผลิต /ผลิตภัณฑ 
  การสงเสริมสินคา ผลผลิต ผลิตภัณฑ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจดําเนินการ
ในรูปของการใหความรู ทักษะ การฝกอบรม การสงเสริมการวิจัยเบื้องตนเพื่อสงเสริมคุณภาพของ
สินคา ผลผลิต ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด ใหสินคามีรูปแบบ ตามความตองการ
ของตลาด และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตเปนแนวทางหนึ่ง 
 2.6.4  การสงเสริมการขาย 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจัดใหมีโครงการฝกอบรม ใหความรูทักษะ
ทางดานการตลาด เพื่อสรางแนวคิดการเปนผูประกอบการโดยการนําผูประสบความสําเร็จใน
ภาคธุรกิจ ปราชญชาวบาน หนวยงานราชการอื่น สถาบันการศึกษาในทองถ่ิน ที่มีวิทยากรความรู
ความสามารถมาใหความรูแกประชาชนในทองถ่ิน การประสานงานกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เชน
ศูนยการคา เปนตน และการสรางเครือขาย ระหวางพื้นที่ เพื่อการหาสถานที่การวางจําหนายสินคา 
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โดยมีขอตกลงที่เหมาะสมและสามารถดําเนินการได นอกจากนี้ การดําเนินการพัฒนาและสงเสริม 
รูปแบบการบรรจุภัณฑ (packaging) เปนแนวทางการสรางรูปลักษณใหนาสนใจตอผูบริโภค ควร
ศึกษารูปแบบการจัดทําบรรจุภัณฑ ที่สวยงามและเหมาะสมกับสินคา ผลผลิต/ผลิตภัณฑนั้น 
โดยขอความรวมมือหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาและบรรจุภัณฑ เชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม จัดอบรมการจัดทําบรรจุภัณฑตัวอยางใหผูประกอบการหรือกลุมอาชีพ เปนตน 
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การสงเสริมการขาย  
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2.7   แนวทางการพัฒนากลุมอาชีพและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
 แนวทางการพัฒนากลุมอาชีพ ควรตองมีความเขาใจถึงสถานการณ สภาพปญหาของผูรับ วา
มีปญหาและความตองการอยางไร ตามแนวพระราชดํารัส คือ “การเขาใจถึงสถานการณของผูที่เรา
จะชวยเหลือนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด การชวยเหลือใหเขาไดรับสิ่งที่เขาควรจะไดรับตามความจําเปน
อยางเหมาะสม จะเปนการชวยเหลือที่ไดผลดีที่สุดเพราะฉะนั้นในการชวยเหลือแตละครั้ง แตละ
กรณี จําเปนที่เราจะพิจารณาถึงความตองการและความจําเปนกอน และตองทําความเขาใจกับผูที่
เราจะชวย ใหเขาใจ ดวยวาเขาอยูในฐานะอยางไร สมควรที่จะไดรับความชวยเหลืออยางไร เพียงใด 
อีกประการหนึ่งในการชวยเหลือนั้น ควรยึดหลักสําคัญวา เราจะชวยเขาเพื่อใหเขาสามารถชวย
ตนเองไดตอไป” ดังนั้นการพัฒนากลุมอาชีพ ควรมีหลักการ คือ เนนการพัฒนาที่มุงสรางความ
เขมแข็งใหแกชุมชนในลักษณะการพึ่งตนเอง 
 ในการกําหนดแนวทางการพัฒนากลุมอาชีพ เปนภารกิจที่ไดรับการถายโอน เพื่อการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ในทองถ่ินทั้งในระดับบุคคลและกลุมอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
อาชีพของประชาชนในทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน
ประชาชนที่มีอาชีพเดียวกันรวมกันดําเนินกิจกรรมที่พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหมีศักยภาพ ในการ
ผลิต การจําหนาย และกลุมอาชีพที่ดําเนินกิจกรรมอยูแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
สงเสริม สนับสนุน ใหมีการดําเนินการบริหารจัดการกลุมอาชีพ ที่มีความเขมแข็ง มีรายไดเพิ่มขึ้น 
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชุมชน โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนิน
ชีวิตแบบสายกลาง คือ ทําเพื่อพอกิน เล้ียงชีพไดตามความเหมาะสมกับครอบครัว เหลือจากการ
ดํารงชีพแลว จึงไดขาย โดยสวนหนึ่งเก็บออมไวเพื่อบริโภคและเพื่อการลงทุนครั้งตอไป เชน
การทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม การทําเกษตรแบบผสมผสาน เปนตน  
 2.7.1 หลักการการพัฒนากลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1.  รูเรา คือ รูศักยภาพ กําลังของกลุม การสํารวจขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหศักยภาพ 
จุดแข็ง จุดออนของกลุมอาชีพ จัดเวทีแกนนําเกษตรกร สํารวจความตองการ สภาพปญหาของ
เกษตรกรระดับครัวเรือน ระดับกลุม เพื่อการพัฒนากลุมและกําหนดแนวรวมอาสาพัฒนา 
การพัฒนากลุมอาชีพ เพื่อการจัดกลุมการเรียนรูของเกษตรกร  
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  2.  รูการบริหารจัดการ การบริหารจัดการมี 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง ดานการ
จัดการภายในกลุม วางระบบการทํางาน วางตําแหนงงานความรับผิดชอบ และมอบหมายภาระงาน
ของกลุมใหแกกลุมผูบริหารงานกลุม สมาชิกกลุม สวนที่สอง คือ การบริหารงานการผลิต สงเสริม
การผลิต ผลผลิต/ผลิตภัณฑ โดยการหาแหลง/สถานที่จําหนายในชุมชนและบริเวณจังหวัด
ใกลเคียง เปนตน 
  3.  รูหลักวิชาการ ดานการบริหารจัดการ การนาํเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี 
การเกษตร การจัดการ และหาแหลงจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล เพื่อใหความรูและ
สํารวจความรู ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมเทคนิคดานวิชาการในการวางแผนการเพาะปลูก 
ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและถูกตองตามฤดูกาล เปนตน 
 2.7.2 หนวยงานสนับสนุนการรวมกลุมและพัฒนากลุม 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและสนับสนุน การรวมกลุมและการพัฒนา
กลุมอาชีพ โดยบูรณาการงานดานสงเสริมอาชีพ ที่มีในระดับพื้นที่ประสานงานและขอความรวมมือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบและเพื่อไมใหเกิด
ความซ้ําซอนของการสนับสนุนในการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพที่อยูในพื้นที่เดียวกันและ
กระจายการใหความชวยเหลือ สนับสนุนไดอยางทั่วถึง จึงควรที่จะดําเนินการจัดทําแผนการ
สงเสริมอาชีพรวม เปนแผนเดียวกัน ซ่ึงอาจดําเนินการในเชิงบูรณาการ ดังนี้ 
  1. ทําการสํารวจหาปญหาความตองการของประชาชน กลุมอาชีพในพื้นที่ 
  2. ดําเนินการคัดเลือกแกนนําในการรวมกลุม เพื่อจัดตั้งเปนคณะทํางานและ
เปนตัวแทนประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับกลุมอาชีพและระหวางกลุมอาชีพ
กับกลุมอาชีพ 
  3. จัดเวทีแกนนํากลุมอาชีพ เพื่อหาแนวทางรวมในการสงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมของกลุม การบริหารจัดการกลุม เปนตน 
   4. สรางแรงจูงใจและสรางคานิยม ที่มีตอทัศนคติในการสรางแกนนําในการ
รวมกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพในทองถ่ิน ใหมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได 
  5. รวบรวมสมาชิกและจัดทําทะเบียน กลุมอาชีพ ตลอดจนสภาพปญหา 
ความตองการของประชาชนและกลุมอาชีพ เพื่อเขารับการสนับสนุนและพัฒนา เรียนรูการเปลี่ยนแปลง
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การดําเนินงานของกลุมอาชีพ อันนําไปสูการบริหารจัดการกลุมอยางเปนระบบและสามารถ
บริหารจัดการและพัฒนามาตรฐานของกลุมอาชีพ ที่มีการจดทะเบียนโดยมีกฎหมายรองรับ เชน
กลุมสหกรณ เปนตน 
  6. การอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ การตลาด และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุผลและมีประสิทธิภาพดานการสงเสริมอาชีพ
ของทองถ่ิน 
  7. แนะนํารณรงคใหสมาชิกกลุมรวมออมทรัพยหรือลงหุนเปนทุนดําเนินการ 
  8. สนับสนุนกลุมเพื่อเพิ่มรายไดของสมาชิก 
  9. จัดตั้งคณะประเมินผลและการดําเนินการประเมินผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําการสํารวจหาปญหาและ
ความตองการของเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ กลุมสงเสริมอาชีพของทองถ่ิน เพื่อใหทราบ
ถึงสภาพปญหาของกลุม หาแนวทางความชวยเหลือใหตรงกับความตองการของกลุมเกษตรกร 
กลุมสงเสริมอาชีพ รวบรวมเกษตรกร สมาชิกกลุม เขารวมกิจกรรม โครงการสงเสริมอาชีพ 
ความรู หรือกลุมการเรียนรูเพื่อแกปญหาที่สอดคลองกับปญหาของกลุมและถาเปนปญหาที่
ไมสามารถดําเนินการไดในระดับพื้นที่ ใหคณะทํางานนําเสนอตอคณะทํางานในระดับขั้นสูงกวา
ตอไป  
 2.7.3  ขั้นตอนของการสํารวจปญหาความตองการของประชาชน 
  1.  จัดตั้งคณะทํางานการพัฒนากลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวย เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 คน ตัวแทนกลุมอาชีพที่ลงทะเบียนกับ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 คน 
  2.  คณะทํางานการพัฒนากลุมอาชีพ ดําเนินงานตามขั้นตอน 8 ขั้นตอน ตาม
ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการถายโอน 
  3.  การดําเนินงาน 
   3.1  สํารวจความตองการของประชาชน 
    1.  จัดประชุมสัมมนา  ประชุมประชาคม  ประกอบดวยตัวแทน
ประชาชนตัวแทนกลุมอาชีพในทองถิ่น เชน กลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพย กลุมเลี้ยงสัตวน้ํา 
กลุมสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน เปนตน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการพัฒนากลุมอาชีพและสํารวจ
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ความตองการของกลุมอาชีพ ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ทิศทาง แนวโนมของการพัฒนาการ
สงเสริมอาชีพในชุมชน 
    2.  กําหนดรูปแบบของการสํารวจความตองการ 
     2.1  สัมภาษณโดยมีแบบสํารวจ หรือ แบบสอบถาม สภาพปญหา 
กําหนดกรอบประเด็นที่เกี่ยวของกับ อาชีพ/ผลิตภัณฑ ปจจัยโครงสรางพื้นฐานภาวะการตลาด 
การขนสง หรือดานอื่นๆ ที่จําเปน และขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีพหลัก อาชีพเสริมของประชาชน
ในชุมชน 
     2.2  ระดมสมองระดมความคิดเห็น  รวมกันเสนอแนวทาง 
การพัฒนาแบบสนทนากลุม ( Focus group) โดยมีผูดําเนินการ มีกรอบประเด็น เชน ดานการเพิ่ม
ผลผลิต/ผลิตภัณท ดานการตลาด ดานการบริหารจัดการ ใหมีระบบแบบสหกรณ เปนตน 
     2.3  จัดทําลําดับความสําคัญและเรียงลําดับของการจัดทําแผน 
เพื่อการพัฒนาสูแผนพัฒนาอาชีพของชุมชน 
     เมื่อไดประเด็นของหัวขอพัฒนา จัดทําลําดับความสําคัญและเรียงลําดับ
การพัฒนาจัดทําโครงการ กิจกรรมการพัฒนา โดยมีกรอบของเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน และรวบรวม
แกนนําของกลุมที่มีความตองการพัฒนากลุม จัดกลุมการพัฒนาและการเรียนรู ดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ไดจัดลําดับ ใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุม
ที่มีสมาชิก หรือแกนนําเขารวมพัฒนา 
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แผนผัง บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนากลุมอาชีพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามผล
ของโครงการและนําเสนอผลสรุป      

ตอกลุม 

สํารวจสภาพปญหาและความตองการทิศทางการพัฒนาของกลุมอาชพี  

จัดลําดับความสําคัญของความตองการ
ของการพัฒนากลุมอาชีพ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับแกนนาํ
กลุมวางแผนงานและจดัทําโครงการ/กิจการอยู

ในอํานาจหนาที่ 

1) อยูในกรอบวสัิยทัศนภารกจิขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2) อยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนา
สามป 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกินอํานาจ
หนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนงานโครงการนําเสนอตอหนวยงาน

ตามลําดับขั้นตอน 

ดําเนินการและจัดทําไดทันที 
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 2.7.4  ประเด็นพิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ 
  ในการพัฒนากลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริม สนับสนุน ใหกลุมอาชีพมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการอยางมีหลักเกณฑและ
สามารถพึ่งพาตนเองได อันนําไปสูการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม การสรางผูนํากลุมที่เกิดจากการ
ยอมรับของสมาชิกในการบริหารจัดการ และการสรางความสามัคคีในกลุมอาชีพ  
  ลักษณะของกลุมที่มีความเขมแข็ง คือ 
  1. ประชาชนในชุมชน มีความประสงคหรือความตองการที่จะดําเนินกิจกรรม
รวมกันโดยความสมัครใจของสมาชิก 
   2. มีวัตถุประสงค เปาหมายรวมของสมาชิก เปนหลัก 
   3. สมาชิกมีการยอมรับและความสัมพันธเชิงบวกตอกัน  
   4. มีรูปแบบกติกา ขอตกลง หรือระเบียบของกลุมที่ชัดเจนและเขาใจงาย
สมาชิกสวนใหญยอมรับ 
  5. สมาชิกมารวมกิจกรรมในกลุมอยางตอเนื่อง 
  6. มีหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชนที่ชัดเจนและโปรงใส  
   7. สมาชิกมีความสามัคคี 
   8. มีเงินออมสามารถพึ่งตนเองได 
ประเด็นพิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ ประกอบดวย 12 องคประกอบ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางประเดน็พิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ 
องคประกอบ องคประกอบยอย เปาประสงค 

1. โครงสรางของกลุมอาชีพ 1. เปาหมาย 1. มีการกําหนด เปาหมายจุดประสงค
ของการทํางานอยางชัดเจน 
2. มีการพัฒนาการบริหารจัดการและ
สรางความเขมแข็งของกลุม 
3. มีแผนพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ 
อยางตอเนื่อง มุงสูมาตรฐานในระดับ
จังหวัด ระดับประเทศและระดับสากล 
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ตารางประเดน็พิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ 
องคประกอบ องคประกอบยอย เปาประสงค 

 2. คณะทํางาน 1. มีโครงสราง ของคณะทํางานที่ชัดเจน  
2. มีระเบียบ แนวปฏิบัติของกลุม        
เปนลายลักษณอักษร 
3. สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการ
เลือกสรรคณะทํางานของกลุม 

 3. แผนการทํางาน 1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน  
2. สมาชิกมีสวนรวมในการจดัทําแผน
และเขาใจแผนการทํางานของกลุม 
3. มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว 

 4. ท่ีตั้งของกลุม มีสถานที่ตั้งกลุม/ท่ีทําการของกลุม            
ท่ีแนนอนและมั่นคง 

 5. รูปแบบการทํางาน มีรูปแบบการทํางานแบบมีสวนรวม
(participation) ของสมาชิก 

 6. การประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอสมาชิก 

มีการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจการของกลุมอาชีพ/
กลุมสงเสริมอาชีพ ท้ังจาก การประชุม
และขาวสารประชาสัมพันธของรัฐ ของ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของใหสมาชิก
ทราบความกาวหนา ความเคลื่อนไหว
ของการทํางาน 

 7. มีการจัดทําระบบ
เอกสารและเก็บไวอยาง
เปนระเบียบ 

จัดทําขอมูลสมาชิก ประวัติความเปนมา 
วัตถุประสงค โครงสราง ของคณะทํางาน 
สถิติ จํานวนสมาชิก ผลผลิต/ผลิตภัณฑ 
การพัฒนากระบวนการผลิต การตลาด
การยกระดับมาตรฐานของกลุม ของ
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ตารางประเดน็พิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ 
องคประกอบ องคประกอบยอย เปาประสงค 

ผลิตภัณฑความกาวหนาของกลุมสรุป
รายป รายงานตอสมาชิกกลุม เปนตน 

 8. การประชุม มีการกําหนดระยะเวลาของการประชุม
กลุม/สมาชิก ท่ีแนนอน เชน เดือนละ 1 ครั้ง 
และมีการบันทึกสรุปการประชุม  

2. คุณภาพของผลผลิต/
ผลิตภัณฑ 

1. กระบวนการ/ข้ันตอน
การผลิต 

มีการวางแผนและจัดทํากระบวนผลิต/
การสรางผลผลติ 

 2. มีการตรวจสอบ
คุณภาพการผลิต 

มีการนําวัตถุดบิ / การใชทรัพยากร เพื่อ
การผลิตในชุมชน/ในจังหวัด 

 3. การจัดทําบรรจุ
ผลิตภัณฑผลผลิต 
( packaging) 

มีการกําหนดการตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิต/ผลิตภณัฑกอนการจําหนาย 

 4. การพัฒนาผลผลิต/
ผลิตภัณฑระดับ
มาตรฐาน 

1. มีการพัฒนาผลผลิต/ผลิตภณัฑ เพื่อ 
เขาสูระดับมาตรฐาน มผช. มอก. อย. 
เปนตน 
2. มีการศึกษา อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ความรูสูระดับมาตรฐานสากล 
 3. มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  
 4. ไดรับมาตรฐาน มผช. OTOP. มอก. 
อย. เปนตน 

3. การบริหารจัดการกลุม 1. ระบบการสื่อสาร  1. มีการสื่อสาร กิจกรรมของกลุมสู
สมาชิกอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 
 2. มีการประชุมคณะทํางานทุกเดือน 
(เดือนละครั้ง) 
3. การพูดคุย/ปรึกษาหารือระหวาง
สมาชิกกลุม 



มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 
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ตารางประเดน็พิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ 
องคประกอบ องคประกอบยอย เปาประสงค 

 2. การประชุม 1. สรางกลุมท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอกัน 
2. สมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น 
3. ความคิดเห็นของสมาชิกไดรับการ
ยอมรับและมีขอสรุปที่ชัดเจนในการ
ประชุม 
4. มีการปฏิบัติงานและดําเนินงาน 

4. การบริหารเงินทุนและ
ทรัพยากรของกลุม 

1. ระบบบัญชีรายรับ-
รายจาย 

1. มีการจัดทําสรุปผลดําเนินงาน/เงินทุน/
รายรับ/รายจาย ตอสมาชิกอยางนอยปละ 
1 ครั้ง 
2. มีการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ 

 2. มีการจัดทะเบียน 
สตอค/วัตถุดิบ 

มีการจัดทําทะเบียนวัสดุอุปกรณ 
ครุภัณฑของกลุม 

 3. มีการจัดทําทะเบียน
ผลผลิต/ผลิตภณัฑ 

มีรายงานความเคลื่อนไหวของผลผลิต/
ผลิตภัณฑ 

5. การพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกร 

1. การพัฒนาความรูดาน
ตางๆ  

มีการศึกษา อบรม ดูงานและ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณการผลิต/การสรางผลผลิต  

 2. พัฒนาดานการบริหาร
กลุมอยางมรีะบบ 

จัดทําแผนพัฒนากระบวนการผลิตได
ระดับมาตรฐาน 

 3. สามารถพึ่งตนเองได ขยายเครือขาย 
 - ดานสมาชิกของกลุม 
 - ดานการตลาด 
 - ดานองคประกอบวัตถุดิบ 

 4. สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน  มีผลกําไรเพิ่มข้ึน 
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ตารางประเดน็พิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ 
องคประกอบ องคประกอบยอย เปาประสงค 

 5. สรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 
 

 1. มีเงินออมสะสมของกลุม 
 2. มีการจดทะเบียนกลุม 
 3. เปนที่ยอมรับและรูจักของชุมชน 
 4. การดําเนินงานเขาสูระดับมาตรฐาน 
มผช. มอก. OTOP อย. และอื่นๆ 
 5. ขยายการตลาดสูตลาดภายในประเทศ
และตางประเทศ 
6. สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน 
7. สมาชิกมีทัศนคติเชิงบวกตอกลุม 

6. การแบงปนผลประโยชน
ตอสมาชิกและชุมชน 

1. การบริหารจดัการดาน
การเงินและผลตอบแทน
ของสมาชิกกลุมท่ี
เหมาะสม 

1. มีการกําหนดหลักเกณฑและสัดสวน
ในการแบงรายไดและผลประโยชนอื่น 
ท่ีเกิดจากการรวมกันทํากิจกรรมใหกับ
สมาชิกอยางชัดเจน 
2. มีจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานของกลุม 
3. มีการจัดทําเอกสารและรายงาน      
การดําเนินการ ตามหลักเกณฑในการ
แบงปนผลประโยชนตอสมาชิก 
4. มีความโปรงใสและยุติธรรม 

7. การออมของกลุม 1. มีการจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจาย 

1. เงินรายไดท่ีเกิดจากผลการดาํเนินงาน
ของกลุม มีการสะสมทุนสํารองใหกับ
กลุม 
2. จัดทําบัญชีเงินฝากของกลุม 
3. มีหลักเกณฑการออมที่เกิดจากรายได
ของสมาชิกกลุมท่ีชัดเจนและมีการ
ดําเนินงานตามหลักเกณฑนั้น  
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ตารางประเดน็พิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ 
องคประกอบ องคประกอบยอย เปาประสงค 

8. การนําเทคโนโลยี/
สารสนเทศ ในการจัดทํา
ระบบขอมูลของกลุม 

1. ระบบขอมูลของกลุม
ดานตางๆ 
 - ดานการบริหารงานกลุม 
 - ดานการตลาด 
 - ขอมูลสงเสรมิการผลิต
และการดําเนินงาน          
เปนตน 

1. มีระบบฐานขอมูล 
2. มีการจัดเก็บฐานขอมูลของกลุม ลงใน
คอมพิวเตอร 
3. มีการจัดระดบัของการเขาระบบ            
ท่ีเหมาะสม 
4. สมาชิกสามารถทราบขอมูลตางๆ         
ท่ีสงเสริมความรูไดทันเหตุการณ 

9. การสงเสริมและพัฒนา
ชุมชน/ทองถิ่น 

1. โครงการ/กจิกรรมที่
เปนประโยชนตอ
สาธารณะ 

1. เขารวมโครงการ/กิจกรรมของชุมชน/
ทองถิ่น 
2. มีการกําหนดในแผนการพัฒนากลุม 
ซึ่งเปนการดําเนินงาน/บําเพ็ญประโยชน
ตอชุมชนอยางนอยปละ 3 ครั้ง 
3. บันทึกการเขารวมโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาชุมชนของสมาชิกกลุม 
4. มีการระบุสถานที่/อาณาบริเวณ ท่ีกลุม
รับผิดชอบดูแลอยางเปนทางการ (กรณีท่ี
เปนสาธารณะของชุมชน) 

10. แนวโนมของการพัฒนา
กลุมอาชีพ 

1. กําหนดแผนเปาหมาย
ของกลุมการพฒันา 
(เสนทางสูความสําเร็จ
ของกลุม) 

1. จํานวนรางวลัท่ีไดรับของกลุมอาชีพ 
2. ระดับมาตรฐานของผลผลิตสูงข้ึน 

 2. ความยั่งยืนของกลุม 1. กลุมดําเนินการและพึ่งตนเอง 
11. ความสุขกลุม 1. สรางรายไดท่ีมั่นคง

ใหกับสมาชิก 
ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินของสมาชิก       
ดีข้ึนรอยละ 50 

 2. ความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการของกลุม 

ความถี่/จํานวนครั้ง ตอการเขารวม
กิจกรรมของสมาชิกมีมากขึ้น 
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ตารางประเดน็พิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ 
องคประกอบ องคประกอบยอย เปาประสงค 

 3. สมาชิกมีความพึง
พอใจ และมีความสุขใน 
การทํากิจกรรมกลุม 

การขยายตัวของกลุมในดานตางๆ เชน 
 - จํานวนสมาชิก 
 - จํานวนผลผลติ/ผลิตภัณฑ 
 - การบริหารงานอยางเปนระบบ 
 - คุณภาพของผลิตภัณฑ 

 4. มีความรวมมอืของ
สมาชิกในการทํา 
สาธารณประโยชน 
ตอชุมชน 

1. กลุมเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได 
2. มีเงินทุนสํารองของกลุมท่ีเกดิจากการ
สะสมเงินทุนของสมาชิก 
3. มีการชวยเหลือชุมชนและสังคมของ
กลุมอยางตอเนือ่ง 
4. ชุมชนนาอยู/อบอุน 

12 .ความเขมแข็งของกลุม 1.สมาชิกกลุมเขมแข็ง 1. สมาชิกมีความขยัน อดทนในการ
ทํางาน 
2 สมาชิกมีรายไดเพิ่มข้ึน 
3. สมาชิกมีความสามัคคี 
4. สมาชิกมีสวนรวมในการบรหิารจัดการ 
รวมวางแผนการดําเนินงานของกลุม 
5. การดําเนินงานของกลุมมีความโปรงใส 

 2. มีงบประมาณที่ไดจาก
การดําเนินกิจกรรมของ
กลุมและสมาชกิสนับสนุน 
เปนทุนสงเสริมและ
พัฒนามาตรฐานกลุม 

 1. สมาชิกสามารถสะสมเงินใหกลุมได 
 2. กลุมมีเครดิตท่ีดี 
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ตารางประเดน็พิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ 
องคประกอบ องคประกอบยอย เปาประสงค 

 3. ผลผลิต/ผลิตภัณฑ 1. ปริมาณการจําหนายมากขึ้น 
2. สถานที่จําหนาย/แหลงจําหนาย 

 4. มีการบริหารกลุมอยาง
เปนระบบ 

1. สมาชิกแบงความรับผิดชอบ ท่ีชัดเจน 
2 สามารถกําหนดและควบคุมการผลิต 
ไดสอดคลองกบักลไกทางการตลาด 
3. จํานวนสมาชิกมีความพึงพอใจตอการ
เปนสมาชิกของกลุม รอยละ 70  

 5. คณะทํางาน/ผูบริหาร   
มีความรู ความสามารถ
ในการบริหารจดัการ 

1. มีการประชุมสมาชิกและมีตารางการ
ประชุมท่ีชัดเจน 
2. รูเทาทัน ขาวสารและการเปลี่ยนแปลง
อันอาจมีผลกระทบ ตอกลุม 
3. การศึกษาหาความรู และพัฒนาอยูเสมอ 
4. สมาชิกมีความพึงพอใจตอ การ
บริหารงาน รอยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 2  มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 63 

2.8   การบริหารจัดการกลุมอาชีพ 
 การบริหารจัดการกลุมอาชีพ อาจแบงได 2 สวน คือ การบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนการสงเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการของกลุมอาชีพเพื่อการ
พึ่งตนเอง 
 2.8.1  การบริหารจัดการกลุมอาชีพโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   ตามภารกิจและบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อรับโอนภารกิจ 
จากหนวยงานเดิม คือ กรมสงเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กลุมอาชีพ ประกอบดวย งานกลุมอาชีพ 3 สวน คือ การบริหารจัดการดานการสํารวจขอมูลกลุมอาชีพ 
การสํารวจขอมูลเพื่อการสงเสริมอาชีพ เชน การจัดทําทะเบียนขอมูลทางการเกษตร ขอมูล 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ขอมูลปราชญชาวบาน การสํารวจความตองการพัฒนากลุมอาชีพในระดับ
ครัวเรือน ระดับกลุมอาชีพ  
 2.8.2  การบริหารจัดการภายในกลุมอาชีพ  
   การบริหารงานดานการกําหนดกิจกรรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนา 
ดานการตลาด การบริหารจัดการดานการแบงปนผลประโยชนของกลุม  
   การบริหารจัดการ หมายถึง การวางแผนการจัดการกลุมอาชีพและควบคุม 
การดําเนินงานเพื่ออํานวยการและการควบคุมกิจการที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในขอบังคับของกลุม โดยมีหลักเกณฑของการบริหารจัดการ 
ตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล มีความรู รอบคอบ และมีภูมิคุมกัน
ของกลุม คือ การรวมพลังสามัคคีในกลุม เปนกิจกรรมของกลุมอาชีพที่ปฏิบัติงานรวมกัน 
เพื่อบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันและดําเนินงาน 
   องคประกอบของการบริหารจัดการกลุม องคประกอบ 3 ประการ คือ 
   1.  มีคณะกรรมการดําเนินงานของกลุม 
   2.  มีการกําหนดกิจกรรมของกลุมที่เกี่ยวกับการอาชีพ สงเสริมอาชีพ โดยการ
รวมทํากิจกรรมมีลักษณะเปนความพยายามรวมกันระหวางบุคคลกลุมนั้นที่จะทําใหกลุมมีความสําเร็จ 
และมีหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติของกลุม หรือขอบังคับของกลุม  
   3. การแบงปนผลประโยชนของกลุม คณะกรรมการและสมาชิกรวมประชุม
เพื่อกําหนดหลักเกณฑของการแบงปนผลประโยชน โดยการกําหนดสัดสวนตามภาระงาน 
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กิจกรรม ของสมาชิกของกลุม เชน อาจแบงเปน 5 สวน เชน 1) การผลิต 2) เงินปนผล 3) คาตอบแทน
คณะกรรมการ 4) คาสวัสดิการของสมาชิก 5) สาธารณประโยชน 
   ซ่ึงในการดําเนินการตองจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย ของการดําเนินกิจกรรมของ
กลุม ที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
   ตัวอยางของการแบงปนผลประโยชนของกลุม คิดเปนรอยละของเงินรายไดสุทธิ
ของกลุม  
   1. ตอบแทนผูผลิต  รอยละ 60 
   2. ปนผลสมาชิก   รอยละ 20  
   3. ตอบแทนกรรมการ  รอยละ 10 
   4. สวัสดิการสมาชิก  รอยละ 3 
   5. สาธารณประโยชน  รอยละ 2 
   6. เงินออมของกลุม  รอยละ 5 
   4.  การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย และชองทางการจําหนาย
สินคา ผลผลิตและผลิตภัณฑ 
   5. จัดทําเอกสารการดําเนินงานกลุม จัดทําทะเบียนวัตถุดิบของกลุม 
  แนวคิดการบริหารจัดการ แบงออกไดเปน 4 ลักษณะ คือ 
  1.  การบริหารจัดการกลุมบุคคล 
  มีการบริหารงาน บริหารบุคคล ซ่ึงประกอบดวยคณะทํางานของกลุมอาชีพ/ 
สมาชิกกลุม มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุม ดําเนินงานในรูป
ของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการไดรับการคัดเลือกจากสมาชิก และมีผูนํากลุม การบริหารงาน
บุคคล เปนการกําหนดหนาที่ของแตละคนที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาทํางาน โดยการยึดถือความ
ชํานาญเฉพาะอยางและยึดถือความชํานาญเฉพาะบุคคล ในการจัดบุคลากรจะตองจัดใหมีการ
ฝกอบรม การรักษาวัฒนธรรมที่ดีขององคกรเพื่อใหเกิดเสถียรภาพในการทํางาน 
 2.  การบริหารจัดการดานการเงิน 
   เปนการจัดการเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ เพื่อนํามาใชจายในแตละงานของกลุม
อาชีพ ในแตละสวนของงาน เปนกระบวนการที่จัดทําขึ้นมาเพื่อใหไดเงิน รายได ผลกําไรมาใชจาย
ในการดําเนินงาน ตามแผนงานที่ไดวางไว  
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  3.  การบริหารจัดการดานวัสดุ อุปกรณ 
   วัสดุหรือทรัพยากรในรูปของเครื่องมือเครื่องใชของกลุมอาชีพ องคกรประชาชน 
ตองบริหารจัดการใชวัสดุ โดยจัดทําทะเบียนวัสดุ อุปกรณ และจัดทําระเบียบการใชวัสดุ อุปกรณ
ของกลุม และวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และสัตวเลี้ยงที่เอื้อตอการผลิตเชน โค เปนตน 
ที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมควรตองมีการบํารุงรักษาและดูแล 
ใหสามารถใชงานไดในระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อสรางลักษณะนิสัยการประหยัดและการบํารุงรักษา 
แกประชาชนและสมาชิกที่ไดรับการชวยเหลือ สนับสนุน 
  4.  การจัดการ 
   การจัดการ หมายถึง การสรางรูปแบบหรือโครงสรางตามแบบแผนอยางมีระบบ 
เพื่อทําใหเกิดความรับผิดชอบและเกิดอํานาจในการปฏิบัติงานตามบทบาทของกลุมและองคกร 
นั้นๆ มีการกําหนดภารกิจงานยอยของกลุม กําหนดกรอบตามความสามารถและความถนัด ความรู 
และความสามารถของสมาชิกกลุม การจัดกลุม/องคกร ตองอาศัยความรวมมือของหลายๆ ฝาย 
จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด โดยยึดถือจุดมุงหมายของกลุม หรือองคกร เปน
แนวทางการบริหารจัดการกลุม ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ  

2.9   การวิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการ  
 บทบาทภาระงานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับภารกิจถายโอนและตามบทบาท
หนาที่ตามกฎหมายเดิม เปนงานดานสงเสริม สนับสนุน บํารุง สรางและพัฒนาอาชีพเพื่อใหประชาชน
ระดับฐานราก มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได อาจดําเนินโครงการ /กิจกรรม 
ที่สําคัญในการสงเสริมอาชีพ โดยวิเคราะหความจําเปนในพื้นที่ ความเหมาะสมตลอดจนผลกระทบ
หรือประโยชนสูงสุดที่ประชาชนจะพึงไดรับ เปนหลักของการสงเสริมและสนับสนุน เชน 
 1. การสํารวจขอมูลและการจัดทําทะเบียนเกษตรกร ขอมูลดานกําลังการผลิต ขอมูล
กลุมอาชีพ กลุมสงเสริมอาชีพ การจัดทําระบบฐานขอมูลกลุมอาชีพ 
 2. การสงเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของกลุมอาชีพที่ถายโอนภารกิจ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับ 
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 3.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล จัดสรรงบประมาณในการสงเสริมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของกลุมอาชีพ ตามรายไดและงบประมาณที่ไดรับอุดหนุน  
  หลักเกณฑการวิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการ ควรคํานึงถึง 
องคประกอบตางๆของโครงการดังนี้  
  2.9.1 ลักษณะของโครงการ  
  1) เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหรือ
อยูในแผนพัฒนาอําเภอและหรืออยูในแผนพัฒนาจังหวัด หรือเปนแผนงานฉุกเฉิน หรือแกไข
ปญหาเรงดวนของประชาชนในพื้นที่  
  2) จุดประสงคโครงการสอดคลองและมีความเปนไปไดกับลักษณะการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมอาชีพ  
  3) มีการกําหนดระยะเวลาความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมของกลุมที่ชัดเจน 
โดยระบุระยะเวลาในการดําเนินการผูรับผิดชอบโครงการ แนววิธีปฏิบัติของโครงการ 
 2.9.2  ประเภทของโครงการ 
   ประเภทโครงการสงเสริมอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรเปนโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้ 
  1) เปนอาชีพหลัก อาชีพที่เพิ่มรายได ใหกับประชาชนในระดับครัวเรือนและ
ระดับกลุมอาชีพ และเปนการนําวัตถุดิบหรือทรัพยากรในทองถ่ิน มาใชหรือเปนสวนหนึ่งการผลิต  
  2) เปนโครงการที่สงเสริมสนับสนุนการผลิต/เพิ่มผลผลิต/ผลิตภัณฑ (Product 
Development Project) การบริหารจัดการกลุม เชน การพัฒนาเครื่องมือการผลิต การลดเวลา 
ประหยัดการใชเวลาในการผลิตแตยังคงรักษาคุณภาพและการใชภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสม 
  3) เปนการพัฒนาการตลาด การพัฒนารูปแบบการผลิตใหไดมาตรฐาน นําเสนอ
รูปแบบการจําหนาย การบรรจุภัณฑ (Packaging) การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ผูรับบริการ 
หรือการตลาด (Marketing Development Project) การสงเสริมสถานที่จําหนายผลิตภัณฑชุมชน 
เชน รานคาชุมชน 
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  4) โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีพ (Research and Development Project) เปน
โครงการทดลองผลิตสินคา/ผลิตภัณฑ ที่ดําเนินการโดยกลุมอาชีพ เชน การแปรรูปผลผลิต
เกษตรกรรม การพัฒนารูปแบบการผลิตและผลิตภัณฑ เปนตน 
   5) โครงการพัฒนาความรู ทักษะ ตอสมาชิกของกลุมดานตางๆ เชน ดานการ
บริการ ดานการบัญชี ดานการตลาด เปนตน 
  6)  โครงการฝกอบรม งานดานสงเสริมอาชีพของชุมชน 
  7)  การฝก ที่เปนตามความตองการของประชาชนในทองถ่ิน หรือเปนการฝก
อาชีพที่เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เห็นวาควรสงเสริมและเพิ่มรายไดประชาชนในทองถ่ิน
โดยโครงการพัฒนาระบบงานขอมูล สารสนเทศของกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
การบริการ การสืบคนขอมูลการตลาด ผานอินเตอรเน็ต การรับ–การสงขอมูลระหวางกลุมอาชีพ 
และเครือขายกลุมอาชีพ/เครือขายกลุมสงเสริมอาชีพ และเครือขายสนับสนุนอาชีพ เปนตน 
 2.9.3  ลักษณะของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล และ/หรือ
แผนชุมชน แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด สามารถแกปญหาหรือสงเสริมกระตุน เศรษฐกิจ
ของประชาชนในระดับกลุม และเพิ่มผลผลิต/ผลิตภัณฑ การตลาด คุณภาพของการจัดการกลุม ทํา
ใหการบริหารมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากขึ้น  
 2.9.4  การติดตามและประเมินผล  
  มีการวางแผนการดําเนินงานและแผนการปฏิบัติตามโครงการ 
 หลักเกณฑของการวิเคราะหโครงการ 
  1.  ความเปนไปไดของโครงการ (Realism) คํานึงถึงหลักความเปนจริงระดับ
ความสามารถของประชาชนหรือกลุม ความสอดคลองและเปนไปไดที่สงผลดานการผลิต 
(เพิ่มผลผลิต / ผลิตภัณฑ) และพัฒนาดานการตลาด ศักยภาพของกลุมโดยรวม 
  2.  โครงการสงผลตอชุมชนระดับใด โดยพิจารณาลักษณะเดนของโครงการ 
โครงการมีลักษณะเดนที่สงผลตอเศรษฐกิจ/เพิ่มรายไดของสมาชิก/ของกลุมอาชีพเพียงใด 
สรางงาน ขยายโอกาสใหกับสมาชิกในทองถ่ิน 
  3.  การบริหารการจัดการกลุมอาชีพ ระบบการบริหารงานของกลุมใหมี
ประสิทธิภาพ 
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  4.  ศักยภาพของกลุมอาชีพ ที่สามารถดําเนินงานไปสูเปาหมาย และสามารถ
ขจัด /แกไขปญหาความยากจนของประชาชนในทองถ่ินไดในระดับหนึ่ง 
  5.  การประเมินปจจัยที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ เชน ความรู ความสามารถ
ของผูนํากลุมอาชีพ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญของสมาชิกกลุม ความสามัคคีของกลุมอาชีพ 
  6.  กําหนดสัดสวน/ใหคะแนนน้ําหนัก การวิเคราะหโครงการตามความเหมาะสม 
สภาพแวดลอมของพื้นที่กลุมอาชีพ 
 

ตาราง เกณฑการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนบัสนุน 
 

เกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนประเมนิ 
1. ความเปนไปไดของโครงการ 40  
2. การสงผลทางดานเศรษฐกิจ สังคมตอชุมชน 15  
3. ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 15  
4. ศักยภาพโดยรวมของกลุม เชน 

- การผลิต 
- การตลาด 
- การจําหนาย 
- การบรรจภุัณฑ 
- การบริหารจัดการกลุม เชน คณะทํางาน และ
บทบาทหนาท่ี และโครงสรางการบริหารงาน 
เปนตน 

20  

5. ศักยภาพของผูนํากลุม 10  
6. กําหนดสัดสวน / การใหน้ําหนัก ของโครงการ ท่ี

สงผลตอเศรษฐกิจในระดับครัวเรอืน กลุมและ
ชุมชน เปนตน 

10  

รวม 100  
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ตัวอยาง การวเิคราะหโครงการและความเหมาะสมโครงการ 
 

ขอความ เหมาะสม ไมเหมาะสม/ ระบุเหตุผล 
1. ลักษณะของโครงการ  
1.1 สอดคลองนโยบายรัฐ 
1.2 สอดคลองแผนสามป /แผนยุทธศาสตร 
1.3 สอดคลองกับยทุธศาสตร………….. 
1.4 แกปญหาเรงดวนที่มีผลตอการประกอบอาชีพ

ของประชาชน 
1.5 อื่นๆระบุ........................................... 
2. ประเภทของโครงการ 
2.1 สงเสริมอาชีพหลัก 
2.2 สรางงาน สรางอาชีพ 
2.3 สงเสริมการผลติ 
2.4 พัฒนาการผลิต 
2.5  พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ 
2.6  อื่นๆระบุ................................... 
3. ลักษณะของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1.1 แกปญหาเรงดวน 
1.2  กระตุนเศรษฐกิจชุมชน 
1.3 สงเสริมการรวมกลุม เครือขายชุมชน 
1.4 สรางงาน สรางอาชีพ 
1.5 สงเสริม สนับสนุนการผลิต 
1.6 สงเสริมดานการบริหารจัดการอาชีพ 
1.7 สงเสริมการใชเวลาวางของประชาชน ท่ีวางเวน

จากการผลิตหรอื รอผลผลิต 
1.8 อื่นๆ ระบุ......................................... 
4. การติดตามและประเมินผล  
 4.1 ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 4.2 ผลประโยชนท่ีไดรับที่มีตอประชาชน 
 4.3. อื่นๆ ระบุ............................................. 
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2.10   การสํารวจขอมูลและการจัดทําทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน 
 การสงเสริมอาชีพ โดยคํานึงถึงวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน ทําใหประหยัดคาใชจายและลด
ตนทุนการผลิตทั้งทางตรงและทางออม และประหยัดพลังงานในการขนสง องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจึงควรสํารวจขอมูลและจัดทําทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน เพื่อเปนการศึกษาและ
จัดระบบขอมูล แหลงวัตถุดิบในชุมชน การคํานวณปริมาณของวัตถุดิบที่ตองการและที่มีอยู 
ในทองถิ่น และการพัฒนาสรางวัตถุดิบใหเกิดขึ้น เชน ในการสํารวจขอมูลดานการเกษตร 
การจัดทําทะเบียนวัตถุดิบทางการเกษตรและการจัดทําขอมูลการเกษตรประจําตําบล องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคการบริหารสวนตําบล อาจดําเนินการรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ทําการสํารวจขอมูลในระดับทองถ่ิน แหลงวัตถุดิบ พื้นที่ที่เปน
การสงเสริมการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุมอาชีพ ตลอดจนสถานการณภายในทองถ่ิน 
และภายนอกทองถ่ินที่มีผลกระทบ หรือเปนปญหาอุปสรรคตอการประกอบอาชีพของประชาชน
ในทองถ่ิน  
 การสํารวจขอมูลและจัดทําทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน จะเปนประโยชนตอการสรางศักยภาพ
การผลิตและการดําเนินกิจกรรมของประชาชน/กลุมในพื้นที่ เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของสมาชิกกลุมอาชีพไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันเหตุการณ  
 2.10.1 ขั้นตอนของการสํารวจขอมูลและการจัดทําทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน 
   1)  การจัดองคกร บุคลากรในการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารดานการอาชีพ 
ที่เกี่ยวกับกลุมอาชีพของชุมชน และวางระบบการดําเนินงานดานฐานขอมูลทางการการเกษตร 
ดานการแปรรูปผลผลิต หรือดานการตลาด ราคา ศูนยจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑ สภาพภูมิอากาศ 
สถานการณสินคาเกษตรเปนตน และวางระบบการบริหารจัดการขอมูล การเผยแพรประชาสัมพันธ 
และรูปแบบของการเผยแพรที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 
  2)  การบริหารจัดการขอมูล ในการจัดทําขอมูลการสงเสริมอาชีพของทองถ่ิน 
ควรดําเนินการ ดังนี้ 
    2.1) สํารวจขอมูล และวิเคราะหขอมูล กลุมอาชีพในชุมชน ดานความตองการ
ของกลุม และสถานการณตางๆ เชน การตลาด การผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งดานการผลิต 
การจําหนาย ดานการสงเสริมการจําหนายและการยกระดับมาตรฐานของการบริหารจัดการกลุม 
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตมีความกาวหนา และประหยัดเวลา แรงงาน 
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    2.2) การกําหนดขอบเขตของการจัดทําขอมูล ศึกษาขอมลูทีม่กีารเกบ็รวบรวม
เกี่ยวกับสถานการณของอาชีพ กลุมอาชีพ อาชีพเสริมของทองถ่ิน เปนการวิเคราะหสภาพปจจุบัน 
และวิเคราะหสถานการณในอดีตและปจจุบัน เพื่อนํามาเปนแนวทางการวางแผนการจัดทําระบบ
ขอมูล เชน ขอมูลทางดานการเกษตรที่สําคัญ เชน  
     สถานการณสินคาเกษตรที่สําคัญของทองถ่ิน 
     เทคโนโลยีการเกษตรที่สงเสริมการผลิตและเปนความตองการของ

ทองถ่ิน 
     ภูมิปญญาทองถ่ินที่เหมาะสมกับการสงเสริมอาชีพราคาสินคา/

ราคาปจจัยการผลิต 
     แหลงจําหนายผลิตทางการเกษตรในชุมชน อําเภอ จังหวัด และ 

ตางจังหวัด หรือจังหวัดใกลเคียง ความตองการแตละจุดเปนอยางไร 
     สถิติ/สถานการณทางการเกษตรที่เกิดตามธรรมชาติ ตามชวง

ฤดูกาลตางๆ ที่อาจสงผลตอการผลิต ควรนําเสนอใหกับ เกษตรกร 
เชน ขอมูลทางภูมิศาสตร สภาพอากาศ ปริมาณน้ําฝน เปนตน 

    2.3) คัดเลือกบุคคล หรือตัวแทนกลุมอาชีพ เพื่อทําหนาที่เปนผูรวบรวม 
ติดตาม กระแสขาว และสื่อสารใหกับชุมชน ทราบถึงสถานการณที่สงผล หรือมีผลกระทบตอ 
การผลิต การจําหนาย เปนตน 
   3)  การใหบริการขอมูลขาวสาร 
   3.1) จัดหาสถานที่ เพื่อเปนศูนยกลางของการกระจายขาวแกประชาชน 
กลุมอาชีพ กลุมสงเสริมอาชีพ ควรเปนสถานที่สะดวกตอการเขาถึงขอมูล และการติดตอ ซ่ึงอาจเปน
ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล  
   3.2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ เชน คอมพิวเตอร 
ที่สามารถเขาถึงขอมูลโดยประชาชนหรือมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก ชวยสืบคนขอมูล บอรด
ประชาสัมพันธ การจัดรายการเผยแพรขาวสาร ที่หอกระจายขาวประจําตําบล เปนตน  
   3.3) มีเจาหนาที่ดูแลระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของทองถ่ิน 
ใหเปนปจจุบันและทันสมัย ที่เปนประโยชนตอการสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน 
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 2.10.2 การจัดทําทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน 
  วัตถุดิบ หมายถึง สวนประกอบของผลิตภัณฑที่มีอยูในพื้นที่ ชุมชน ภายในจังหวัด
ที่นํามาเปนองคประกอบหลักในการผลิต 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํารวจวัตถุดิบ ในชุมชนที่เปนปจจัยการผลิต 
ของการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อสงเสริมสนับสนุนขอมูล และการบริหารจัดการวัตถุดิบ
เชน แหลงน้ํา ที่ดิน พื้นที่ทางการเกษตร ปุยชีวภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมมือกับ
ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดทําและสํารวจขอมูลวัตถุดิบในชุมชนอยางเปนระบบ 
เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลการสงเสริมการผลิต ขอมูลการผลิต และขอจํากัดในทองถ่ิน ตลอดจน
กําลังการผลิตของชุมชน  
 2.10.3 ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําทะเบียนวัตถุดิบ 
  1)  ศึกษาขอมูล เก็บรวบรวมที่เกี่ยวกับอาชีพ/กลุมอาชีพ ของทองถิ่น เชน 
อาชีพเกษตรกร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย 
อาชีพทางการเกษตร เชน พืชสวน พืชไร ไมดอกไมประดับ เปนตน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เชน หมวดอาหาร กลวยตาก ขาวแตน หมวดเครื่องใช ไมกวาด เสื่อ เครื่องจักสาน เปนตน 
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย เชน ผลิตภัณฑจากไมไผและหวาย ผลิตภัณฑส่ิงทอ
และผา ผลิตภัณฑจากเสนใยพืช เปนตน ผลิตภัณฑศิลปะประดิษฐ ชางซอมบริการและ ผลิตภัณฑ
โลหะ เปนตน 
  2)  จัดระบบทะเบียนวัตถุดิบของชุมชน เปนหมวดหมู แยกตามกลุมอาชีพ 
ประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลที่จําเปนตอการใชประโยชนในทองถ่ิน เชน ปริมาณการผลิต
ในแตละหมูบาน ตําบล ตามชวงฤดูกาล สถิติหรือปริมาณการใชเพื่อการผลิต เปนตน และบันทึก
ขอมูลลงในคอมพิวเตอรเพื่อการเผยแพร ขอมูลสูสาธารณะและกลุมอาชีพ นํามาใชการในการ
ทํางานตอ รวมทั้งปรับปรุงระบบขอมูลใหเปนปจจุบัน (update) อยูเสมอ 
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2.11   การจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน 
 “ปราชญชาวบาน” หมายถึง บุคคลผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณในการ
ทํางานนั้นๆ มาอยางมากมาย ความรูดังกลาวเปนความรูที่นํามาปฏิบัติ มีผลผลิตที่เปนรูปธรรม 
เปนความรู ที่มีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น เกี่ยวของกับวิถีชีวิต เปนความรู
ที่สะสม มานาน เปนโครงสรางความรูที่มีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองที่นาศึกษา ควรอนุรักษและ
สืบทอด ผูที่ไดช่ือวาเปนภูมิปญญาทองถ่ิน นั้นมีอยูมากมายในทองถ่ิน แตละคนตางมีความรู
ความสามารถ มีประสบการณมีผลงานเพื่อการดํารงชีวิตที่แตกตางออกไปหลายดาน 
 “ภูมิปญญาทองถ่ิน” หมายถึง ความสามารถในการใชพื้นความรูสรางสรรคงานเพื่อพัฒนา
และดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน 
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 หลักการของการจัดทําทะเบียนปราชญชาวบานเพื่อการสงเสริมอาชีพ 
   ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจที่ไดรับการถายโอน ดานการสงเสริม
และพัฒนาองคความรูของทองถ่ิน การรวบรวม สงเสริมพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และจัดทํา
ทะเบียนปราชญชาวบานของทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการจัดทําระบบฐานขอมูล 
คลังความรูของชุมชน ในการพัฒนาสงเสริมอาชีพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจดําเนินการ
ดังนี้ 
  1.  การพัฒนาบริหารจัดการความรูทองถ่ิน โดยหวังผลใหเกิดบุคลากรของ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
  2.  จัดทําชุดความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ที่เปนประโยชนตอการประกอบ
อาชีพ และ/หรือสงเสริมอาชีพในทองถ่ิน 
  3.  ประสานความรวมมือในภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน โดยรวบรวมระดมความคิด 
จัดทําองคความรูของทองถ่ิน ในดานตางๆ ที่เปนจุดเดน และมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพของทองถ่ิน  
  4.  จัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 
  5.  สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบฐานขอมูลภูมิปญญาชาวบาน และปราชญ
ชาวบานเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริม สนับสนุนและเปนแหลงเรียนรู และเปนแหลงของ 
การพัฒนาอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน 
  6.  ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาชาวบาน ปราชญชาวบาน 
แกประชาชนและเยาวชนในทองถ่ิน 
  7.  พัฒนาระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน ใหงายและ
สะดวกตอการเขาถึงขอมูล 
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 ประเภทปราชญชาวบาน  
  อาจแบงประเภทกลุมของการปราชญชาวบานในดานการอาชีพ/สงเสริมอาชีพ 
ที่เปนภารกิจที่ไดรับการถายโอน และที่เปนปราชญชาวบานที่สงเสริมองคความรูในดานตางๆ อาจ
แบงกลุมของปราชญชาวบาน ดังนี้  
  1. ดานเกษตรกรรม เชน การทําไร ทํานา เล้ียงสัตว ประมง ทําไรนาสวนผสม  
  2. ดานการแปรรูปผลผลิตดานการเกษตร 
  3. ดานอาหาร 
   4. ดานหัตถกรรม ผูที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานในสิ่งที่ทําดวยมือ เชน เครื่อง
จักสาน การทอผาไหม เครื่องปนดินเผา เปนตน  
  5. ดานดนตรี นาฏศิลปและการละเลนพื้นบาน ผูที่มีความรู ความสามารถและ
ประสบการณดานการเลนดนตรี การขับรอง การฟอนรํา การคิดวิธีการเลนพื้นบาน หมอลํา การเลน
หนัง ลิเก เพลง เปนตน 
  6. ดานจิตรกรรม คือ การวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงบนผา การสักลาย ฯลฯ 
  7. ดานประติมากรรม คือ ผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณและมีฝมือ 
ในการปน แกะสลัก การหลอ เชน หลอพระพุทธรูป ปนโอง สลักลวดลาย ประดับตนเทียน 
ส่ิงกอสราง ฯลฯ 
  8. ดานสถาปตยกรรม คือ ผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณเรื่อง
การกอสรางอาคารบานเรือน โบสถ ศาลา ศาลพระภูมิ ฯลฯ 
  9. ดานสาธารณสุข คือ ผูมีความรู ความสามารถมีประสบการณดานการใชยา
สมุนไพร การรักษาโรคแผนโบราณ การรักษาสุขภาพอนามัยรางกาย การสืบสานตําราสมุนไพร 
หมอนวดแผนโบราณ เปนตน  
  10. ดานสงเสริมการทองเที่ยว เชน ผูมีความรูความเขาในประวัติของโบราณสถาน 
สถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน มีความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม เปนตน  
  11. ดานภาษาและวรรณกรรม คือ ผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณใน
การแตงวรรณกรรมพื้นบาน การคิดประดิษฐอักษรภาษาถิ่น การสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรม
ทองถ่ิน ฯลฯ  
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  12. ดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญของทองถ่ิน 
 ภูมิปญญาดานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ไดแก ภูมิปญญาหรือผูที่มีความรู 
ความสามารถ ประสบการณในดานตอไปนี้ 
  1)  ดานพิธีกรรมตางๆ ไดแกผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ มีผลงาน
เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมตางๆ เชน หมอสูตรขวัญ การกวนขาวทิพย 
  2)  ดานโหราศาสตร ไดแก ผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณและมีผลงาน
ดานโหราศาสตรหรือหมอดู ฯลฯ 
  3)  ดานขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก ผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ
ในการปฏิบัติตามขนบประเพณีของทองถ่ินนั้นๆ 
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 แหลงของการศึกษาและรวบรวมปราชญชาวบาน 
  1.  สถานศึกษา โรงเรียน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน วัด 
  2.  สถาบันการศึกษาของทองถ่ิน เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เปนตน 
  3.  หนวยงานของรัฐ เชน ฐานขอมูลของกรมการพัฒนาชุมชน กรมการสงเสริม
การเกษตร กรมศิลปกร เปนตน 
 แนวทางการจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล เมื่อรับภารกิจการถายโอนการรวบรวมสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและจัดทํา
ทะเบียนปราชญชาวบาน รวมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอ ศูนยบริการการถายทอดเทคโนโลยี 
รวมกันวางแผน จัดเวทีชุมชน เพื่อจัดการขอความเห็น และกําหนดแนวทางการสํารวจ คือ 
  1. การเตรียมการ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของอาชีพ/กลุมอาชีพ/กลุมสงเสริม
อาชีพของทองถ่ิน 
  2. สืบคนปราชญชาวบาน โดยการสอบถาม สังเกต คนหา  
  3. การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน โดยการสํารวจ 
จัดเวทีประชาคม ของหมูบาน ชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน ที่ควรรักษา
และถายทอดเพื่อการสรางอาชีพของทองถ่ิน เพื่อนําเปนศูนยความรู ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 
ปราชญชาวบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4. การจัดเตรียมขอมูล ระบบฐานขอมูลของปราชญชาวบาน โดยจัดหมวดหมู
ของปราชญชาวบานดานอาชีพ เชน กลุมเกษตรกรรม ประกอบดวย พืชไร พืชสวน การประมง ปศุสัตว 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรมพื้นบาน ศิลปวัฒนธรรม อาหารพื้นบาน ยาและ
สมุนไพรพื้นบาน เปนตน 
  5. รวบรวม ระดมปราชญชาวบาน เพื่อศึกษาวิจัย การพัฒนา และทดสอบ
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อจัดทําองคความรูของทองถ่ินโดยการสัมภาษณโดยตรง จัดทําเปนเอกสาร 
หนังสือภูมิปญญาทองถ่ินของหมูบาน ชุมชน บันทึกขอมูล บันทึกภาพถายของ/โครงการ/
กิจกรรม/ที่ดําเนินงาน 
  6. ตั้งศูนยปราชญชาวบานของทองถ่ิน ที่เกี่ยวของกับอาชีพ โดยการมีสวนรวม
ของปราชญชาวบาน และกลุมอาชีพ สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด และประชาชนในชุมชน 
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2.12   ดานบุคลากร 
 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับโอนภารกิจดานการสงเสริมอาชีพจากหนวยงานเดิม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพื่อดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูล
ทางการเกษตร กลุมเกษตรกรและกลุมสงเสริมอาชีพ เปนตน ในระยะแรก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจมอบหมายใหเจาหนาที่เดิมที่มีความรู ความสามารถ และเขาใจประชาชนในทองถ่ินรวมกันกับ
เจาหนาที่ของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดําเนินงาน 
 ขอควรคํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะของเจาหนาท่ี 
  1)  มีความรู ความสามารถและเขาใจงานดานเกษตรกรรม หัตถกรรม การบริหาร
จัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการดานชุมชนสัมพันธ มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
  2)  มีความรู ความเขาใจในงานอาชีพของชุมชน สามารถประสานงานเชื่อมโยง
หนวยงานที่เกี่ยวของใหคําปรึกษา ชวยเหลือเกษตรกร ประชาชน แบบครบวงจร (One stop service) 
  3)  มีทักษะการเปนผูประกอบการ  เพื่อใหคําปรึกษาสนับสนุนการสราง
เครือขาย ดานการสงเสริมอาชีพชุมชนระหวางชุมชนระหวางพื้นที่อําเภอ ระหวางพื้นที่จังหวัด 
แนะนําดานการตลาดการบริหารจัดการกลุมอาชีพเชิงธุรกิจ 
  4)  มีความตั้งใจ มุงมั่น ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละเพื่อใหงานพัฒนาและสงเสริม
อาชีพของประชาชนในชุมชนพนจากความยากจน การเปนหนี้ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุขและพอเพียง 
  5)  มีใจรักในชนบท มีทัศนะคติที่ดี มีใจชวยเหลือ เพื่อชนบทอยางแทจริง 
 การจัดโครงสรางการบริหารงานดานการสงเสริมอาชีพ 
  1)  งานดานบุคลากรระบบฐานขอมูล/การสํารวจ/การจัดระเบียบขอมูล
สารสนเทศ/งานกลุมอาชีพในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด 
  2)  งานดานพัฒนาสงเสริมอาชีพ/การบริการวิชาการ/การฝกอบรม/งาน
เครือขายกลุมอาชีพ/งานสงเสริมแนะแนวการอาชีพ การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
  3)  งานดานประชาสัมพันธเผยแพร 
 


