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สําหรับ มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับ สถาบัน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 เหตุผลและความจําเปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดใหความสําคัญ
กับการสรางรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ประการหนึ่งคือการสรางความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต บนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชน
อยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการ
รวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการ
สรางสรรค คุณคาสินคา บริการ และสรางความรวมมือกับภาคเอกชน ในการลงทุนสรางอาชีพ
และรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนที่เปนธรรมแกชุมชน รวมทั้งสรางระบบบมเพาะวิสาหกิจ
ชุมชน ควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนสวนใหญ ของ
ประเทศซึ่งมีฐานะยากจน และรับทราบถึงปญหาความตองการตางๆ ของประชาชนในพื้นที่เปน
อยางดี จึงมีบทบาทสําคัญ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่งเปนภารกิจหนาที่ที่สําคัญ
ประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานการสงเสริมอาชีพ ไวดังนี้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคกรบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
 ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
 สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้
(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้
(3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา 54 ได


พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
 จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูใน
เขตองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด และกิจ การนั้น เปน การสมควรใหร าชการสว นทอ งถิ่น อื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ.2540
“ให กิ จ การดั งตอไปนี้เ ปน กิจ การที่ ร าชการท องถิ่ น อื่ น สมควรให อ งค ก าร
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(17) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ


 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(16) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
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(15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ
เองหรือรวมกับบุคคลอื่น หรือจากสหการ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดกําหนดใหกรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ถายโอน
ภารกิจดานการพัฒนาอาชีพ ใหแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัด
เชน งานสงเสริมการพัฒนาอาชีพแกก ลุมอาชีพ การสนับสนุน ทุน ดําเนิน การกลุมออมทรัพ ย
เพื่อ การผลิ ต การส ง เสริ ม อาชีพ ดา นการเกษตร งานฝก อาชีพ อุ ต สาหกรรมในครอบครั ว และ
หัตถกรรมไทย เปนตน โดยกําหนดประเภทของกลุมงานภารกิจ ถา ยโอนดัง กลาว เปน หนาที่
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกทําโดยอิสระ
ภารกิจการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน มีเปาหมายสําคัญเพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นโดยการเพิ่มรายได ลดรายจายและเพิ่มศักยภาพของชุมชน
ให มี ค วามสามารถในการพึ่ ง พาตนเองได มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละเหมาะสมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานฉบับนี้จึงจัดทําขึ้น เพื่อเปนแนวทางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในฐานะเป น ผู ส นั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนได มี ก ารรวมกลุ ม และพั ฒ นากลุ ม อาชี พ ให มี
ความสามารถในการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการกลุมใหมีความเข็มแข็งตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนทองถิ่น อันเปนภารกิจที่สําคัญ
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อ เป น แนวทางปฏิ บั ติสํ าหรับ ผู บ ริห ารขององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น และ
เจาหนาที่ ใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาและใหการสนับสนุนการสงเสริมอาชีพในระดับบุคคล
กลุมอาชีพ ชุมชน
3. เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช เ ป น หลั ก เกณฑ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ
สนับสนุนดานการพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ ที่ไดมาตรฐานอาชีพ
4. เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนากลุมอาชีพ ผลิตภัณฑและชองทาง
การจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑ
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1.3 ประโยชนของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ
1. ทํ า ให ป ระชาชนรวมกลุ ม เพื่ อ พั ฒ นากลุ ม และมาตรฐานอาชี พ พั ฒ นาผลผลิ ต /
ผลิตภัณฑ อันนําไปสูความเขมแข็งของอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกรอบและทิศทางการพัฒนาและสงเสริมการทํางาน
ระหวา งภาครัฐ และภาคประชาชนอยา งเปน รูป ธรรม เพื่อ ใหก ารพัฒ นาและสง เสริม อาชีพ มี
ประสิทธิภาพ
3. องค กรปกครองสวนทองถิ่น มีก ารบริ หารจัดการที่ ดี สามารถสรางความเขา ใจ
ระหวาง เจาหนาที่ของรัฐและประชาชน

1.4 กรอบมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ
มาตรฐานการสงเสริมอาชีพเปนแนวปฏิบัติในการสงเสริมอาชีพและสนับสนุนกลุม
อาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับการถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ ประกอบดวย 2 สวน คือ
- สวนที่เกี่ยวของกับประชาชน ประกอบดวย
: หลักเกณฑการจัดตั้งกลุมอาชีพ
: หลักเกณฑการจัดทําแผน/การของบประมาณตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
: หลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ
: การบริหารจัดการกลุมอาชีพ
: แนวทางการจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑ
: แนวทางการพัฒนากลุมอาชีพและการเผยแพรประชาสัมพันธ
- ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได แ ก การสํ า รวจกลุ ม อาชี พ
วัตถุดิบ ปราชญชาวบาน เพื่อสงเสริมสนับสนุน ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือดานตางๆ
แกกลุมอาชีพ ซึ่งประกอบดวย
: การวิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการ
: การสํารวจขอมูล/การจัดทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน
: การจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน
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: หลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนกลุมอาชีพ
: บทบาทและอํานาจหนาที่ของเจ าหนาที่ ในการสงเสริมอาชีพ การบริห าร
จัดการกลุมอาชีพ

1.5 แนวคิดการสงเสริมอาชีพในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดยึดหลักทางสายกลางและการพัฒนา
อยางเปนขั้นตอน โดยมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี โดยมีเงื่อนไขอยูบนพื้นฐานของความรอบรู ความเขาใจ ในความแตกตางกันโดยธรรมชาติ
ทั้งระดับพื้นที่ ระดับชุมชน ระดับครัวเรือนและระดับบุคคล ดังนั้นการสงเสริมอาชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงควรทําการสํารวจขอมูลและวิเคราะหเพื่อจัดระดับความสําคัญของการ
สงเสริมอาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น โดยคํานึงถึงปจจัยและองคประกอบ
ที่สงเสริมและเอื้อตอการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ เชน ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค แหลงทุนในทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
ปราชญชาวบาน เปนตน
2. การจัดแบงกลุมอาชีพ อาจแบงตามประเภทของการสงเสริมสนับสนุน คือ
1) กลุมอาชีพที่ตองใหความชวยเหลือพิเศษ
2) กลุมอาชีพพึ่งตนเองไดแตยังไมแข็งแรง
3) กลุมอาชีพที่มีความเขมแข็ง
1) กลุมอาชีพที่ตองใหความชวยเหลือพิเศษ คือ กลุมอาชีพที่ขาดปจจัยการผลิต
เชน ที่ดินทํากิน มีหนี้สิ้นหรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ขาดอุปกรณสงเสริมการผลิต ขาดทักษะ
ความรู การใหการสงเสริมประชาชนกลุมนี้ตองใหความชวยเหลือเปนพิเศษเนนการขยายโอกาส
และจัดทําแผนการชวยเหลืออยางตอเนื่อง โดยการสงเสริมและใหคําแนะนําในการหาแหลงทุน
ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีที่ทํากิน สงเสริมความรู ทักษะอาชีพ ประสานงาน และดําเนินการ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเชิงบูรณาการงบประมาณและบูรณาการแผนการชวยเหลือ ติดตาม
และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางใกลชิดเพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
และกาวสูคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น
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2) กลุมอาชีพ พึ่งตนเองได แตยังไมแ ข็งแรง ควรใหการสนับสนุน เพื่อสราง
ความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ ในกลุมนี้อยูในขั้นของการทดลอง ตองใหความสนับสนุนที่เอื้อ
ตอการดําเนินงาน เชน การบริหารจัดการอยางเปนระบบและการพัฒนาการผลิต ปริมาณการผลิต
คุณภาพการผลิต การใหความรูทักษะอาชีพ การบัญชี การตลาด
3) กลุ ม อาชีพ ที ่ม ีค วามเขม แข็ง การสง เสริม อาชีพ ในกลุ ม นี ้ค วรเปน การ
สงเสริมคุณ ภาพ ที่มีม าตรฐานสูงขึ้น ตามลําดับ เชน การสง เสริมคุณ ภาพผลิตภัณ ฑสูร ะดับ ที่
สูง ขึ้น มีมาตรฐานการรับรองจากหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ สงเสริมการบริหาร
จัดการขบวนการผลิต ระบบการตลาด ระบบการขนสง การคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค
และ ควรสงเสริมในเชิงนโยบาย การบริหารจัดการตลาด การบริหารระบบขนสง (logistics)
3. การรวบรวมและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ โดยแยกประเภทของอาชีพตามระดับ
ของการใหความชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และประเภทของกลุมอาชีพ โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อ เปนฐานขอมูลในการสงเสริมอาชีพ จัดทําแผนการสงเสริมอาชีพ และขอมูลที่จําเปนและ
สอดคลองกับพื้นที่ในแตละพื้นที่ซึ่งมีความแตกตางกัน ควรมีการจัดทํา ทะเบียนวัตถุดิบ สถิติ
การผลิต การจําหนาย แหลงความรูสงเสริมการผลิต ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เปนทุนและเปนปจจัยของการผลิต นําไปสูการวิเคราะหศักยภาพของชุมชน
การกําหนดกรอบของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพบนพื้นฐานขอมูลของทองถิ่น
4. การจัดระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีพของประชาชนในทองถิ่น เพื่อเปนการ
สงเสริมชุมชนแหงการเรียนรู การพัฒนาระบบฐานขอมูลทองถิ่น เปนสังคมของการเรียนรูและ
การศึก ษา และเป น การส ง เสริ ม ขอ มูล ใหกั บ ประชาชนในการกํา หนดทิศ ทาง การตั ด สิ น ใจ
การวางแผนการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสรางระบบฐานขอมูลดานการสงเสริม
อาชีพในทองถิ่น ในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุม ระดับชุมชน และสรางเครือขาย
ทางธุรกิจชุมชนที่เกื้อหนุนกันในพื้นที่ระหวางพื้นที่ อันจะนําไปสูการพึ่งตนเองและความยั่งยืน
5. การจัดทําแผนการพัฒนาการสงเสริมอาชีพ เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการสงเสริม
อาชีพอยางเปนระบบ ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
ที่เกี่ยวของ ในระดับตางๆ อาจใชขบวนการประชาคมในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ
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6. สง เสริม และสนับ สนุน การรวมกลุม อาชีพ เพื่อ สรา งความเขม แข็ง ของ
การประกอบอาชีพและสรางพลังของการบริหารจัดการการพัฒนาอาชีพในทองถิ่น ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนความรู ความสามารถ ประสบการณ การแกปญหา ดานอาชีพในทองถิ่น โดย
สงเสริม ใหมีห รือ ใหเ กิด ผูนําชุมชน เชื่อ มโยงเครือขายอาชีพ และกระตุน ใหเ กิดความสามัค คี
ในชุมชน
7. การสงเสริมและพัฒนา ความรู ทักษะการประกอบอาชีพ สรางและพัฒนา
ผลผลิต หรือ ผลิต ภัณ ฑข องชุม ชนใหเ ปน ที่ตอ งการและตรงตามความตอ งการของผูบ ริโ ภค
ในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียง จนถึงระดับประเทศ ตางประเทศ
8. การสงเสริมและการสรางความรู ความเขาใจ คานิยม ทัศนคติ ตอการประกอบ
อาชี พ และต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ให กั บ ประชาชนในทุ ก ระดั บ อั น เป น ภู มิ คุ ม กั น ให ป ระชาชน
โดยเฉพาะการสรางลักษณะนิสัยการจดบันทึก การสังเกต การพัฒนาเรียนรู ความขยัน การประหยัด
และออม ใหมีในระดับปจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน เชน รายได คาใชจาย การจดบันทึก
บัญชีครัวเรือน บัญชีตนทุนการผลิตแยกจากบัญชีครัวเรือน เปนตน
9. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารประสบการณ และการใหขอมูลตางๆ ที่เปน
ประโยชน แ ละหรื อ ที่ มี ผ ลกระทบต อ การประกอบอาชี พ ของประชาชนแบบเข า ถึ ง ครั ว เรื อ น
ระหวางประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับองคกรปกครองสว นทองถิ่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สนับสนุนอาชีพและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อันเปนการสรางความรวมมือ
และความเขาใจตอกันในระดับชุนชนและระดับทองถิ่น
10. การติดตามประเมินผล การสงเสริมอาชีพของทองถิ่น เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน และพัฒนาอาชีพ ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เปนประโยชนตอประชาชน
ในทองถิ่น

บทที่ 1 บทนํา
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การสงเสริมอาชีพในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวางยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนา

ประเภทกลุมอาชีพ

มุงเนน
1. แกไขปญหาความ
ยากจน
2. พึ่งตนเองได มีอาชีพ
มีรายได มีเงินออม
3. มีความสุขแบบพอเพียง

กลุมอาชีพที่ตองให
ความชวยเหลือพิเศษ
 ไมมีที่ดินทํากิน
 มีหนี้สิน

เปาหมาย






กลุมอาชีพพึ่งตนเองได
แตยังไมแข็งแรง
กลุมอาชีพที่มีความ
เขมแข็ง






การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
การพัฒนาองคความรู
การพัฒนาคน
พัฒนาทุน
พัฒนาการบริหาร
จัดการ
ระดับ
ปจเจกบุคคล
ครัวเรือน
กลุม
ชุมชน

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

บทที่ 1 บทนํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 2
มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 หลักการของการสงเสริมอาชีพ
ตามหลักการแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ตั้งอยูบนพื้นฐานทางสายกลาง
ความไมประมาท คํานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล โดยมีความรู มีขอมูล มีภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนทุนของทองถิ่นสรางความมั่นคงเขมแข็งใหกับประชาชน รูเทาทัน เขาใจ การเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก ที่สงผลตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มีความรอบคอบทั้ง
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ วิถีการดําเนินชีวิตที่มีคุณ ธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
ความขยัน ความอดทน มุงมั่นเพื่อใหประสบความสําเร็จ มีรายได อาชีพ พึ่งตนเองไดและมีกําลัง
ที่สนับสนุนแบงปน สงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมสภาพแวดลอมของประชาชน ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับครอบครัวและชุมชน สังคม อยางมีความสุข
แนวทางการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. การสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพและสงเสริมอาชีพของประชาชนใน
ทองถิ่น จัดทําทะเบียนอาชีพ ทะเบียนวัตถุดิบ ทะเบียนปราชญชาวบาน การสรางระบบฐานขอมูลเพื่อ
การสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การฝกอาชีพ ฝกอบรมตามความตองการของประชาชน กลุมอาชีพ ในทองถิ่นเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการผลิต การปลูก การสรางผลผลิต ผลิตภัณฑ ตลอดจนสงเสริมอาชีพและ
สรางโอกาสใหเกิดการทํางาน สรางรายได แกประชาชนอยูในวัยทํางาน สตรีและผูดอยโอกาสใน
พื้นที่รับผิดชอบของทองถิ่น
3. สงเสริม สนับสนุน การรวมกลุมอาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งในอาชีพ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน อันเปนประโยชน
ตอการพัฒนาอาชีพและสงเสริมกลุมอาชีพในทองถิ่นที่มีอยูแลวในพื้นที่รับผิดชอบของทองถิ่นให
มีความเขมแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี

บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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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. การสง เสริม สนับ สนุน ประชาสัม พัน ธ สรา งความเขา ใจ ในการจัด ทํา แผน
การสง เสริม อาชีพ ที่ส อดคลองกับ แผนการพัฒ นาขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น โดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชน องคกรประชาชน สวนราชการที่เกี่ยวของ
7. มีการติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสงเสริมอาชีพในทองถิ่น
และปรับปรุงแกไขพัฒนาไปสูความตองการของประชาชนในทุกระดับ
นอกจากแนวทางการสงเสริมอาชีพดังกลาวขางตนแลว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.4/ว 658 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ยังไดกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีบทบาทดานการพัฒนาและแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับบุคคลและ
ครัวเรือน ระดับชุมชน โดยนําปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางหลัก
ในการดําเนินงานภายใตหลักการ การลดรายจาย สรางรายได ขยายโอกาสใหแกประชาชนบนพื้นฐาน
ความสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางและวิธีการดําเนินงาน คือ
1. การพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
1) การลดรายจ าย ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี ก ารดํ า รงชี วิต แบบพอเพี ย ง มีก าร
สงเสริมสนับสนุนวิชาการและนําแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่ 1สงเสริมการใชปุยอินทรีย
แทนปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิตและเปนการเสริมสรางสุขภาพอนามัยแกประชาชน สงเสริม
จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและสงเสริมกิจกรรมตางๆ อันนําไปสูการลดตนทุนของการทํา
การเกษตรในระดับชุมชน เชน การจัดตั้งโรงงานผลิตปุยอินทรีย ลานตากขาวชุมชน เปนตน
2) การเพิ่มรายได สงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ
จัดหาเครื่ องมื อเครื่ องใช ในการประกอบอาชีพ ติ ด ตอประสานงานกับภาคเอกชน เชน สถาน
ประกอบการ โรงงานอุ ต สาหกรรมในท อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ใกล เ คี ย ง เพื่ อ รั บ การผลิ ต
ที่สามารถใชแรงงานแมบานหรืองานที่สามารถดําเนินการภายในครัวเรือนได โดยเพิ่มการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑและพื้นที่ นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดําเนินการ
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สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ในระดับชุมชนเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน เชน
การตั้งโรงสีชุมชน การจัดตั้งโรงงาน การสรางเครือขายเชื่อมโยงสินคาและการตลาดในพื้นที่
และการสงเสริมการตลาดสินคาโดยผานอินเตอรเน็ตตําบล เปนตน
3) การขยายโอกาส องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดําเนินการหรือสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงปจจัยในการประกอบอาชีพ ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและ
ระดับชุมชน เชน การสงเสริมสนับสนุนการแปลงสินทรัพยเปนทุน การกําหนดพื้นที่ผอนผัน
เพื่อใหประชาชนมีสถานที่จําหนายสินคาและผลิตภัณฑ เชน ตลาดสาธารณะ ทางสาธารณะ เปนตน
(รายละเอียดภาคผนวก ฉ)

2.2 การสํารวจขอมูลและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ
เพื่อใหมีศูนยกลางในการบริการขอมูลขาวสารของชุมชนที่ประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารที่จําเปนในการประกอบอาชีพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรศึกษาและจัดทํา
ขอมูลเพื่อการบริการขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธ ตลอดจนเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการจัดทําแผนพัฒนาการสงเสริมอาชีพของทองถิ่น ในการนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงควรจัด
ใหมีทะเบียนขอมูลดานอาชีพและวัตถุดิบในทองถิ่นขึ้น โดยดําเนินงานรวมกับประชาชนและ
หนว ยงานราชการที่เ กี่ย วขอ งหรือ สถาบัน การศึก ษา รว มจัด การสํา รวจขอ มูล ดา นอาชีพ และ
กลุมอาชีพในทองถิ่น เพื่อศึกษาศักยภาพของทองถิ่นในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ เชน ขอมูล
พื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคม โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน
แหลงทุน กําลังแรงงาน กําลังการผลิต วัตถุดิบ ภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพดิน แหลงน้ํา ปาไม แรธาตุ สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ความสําคัญทางประวัติศาสตร
วัตถุดิบในชุมชนที่สนับสนุนการประกอบอาชีพในทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณา
ตอบสนองความตองการการสงเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชน รวมถึงการกําหนดแนวทาง
การสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถิ่น โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้
แนวทางการสํารวจขอมูลชุมชนและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ
การสํารวจขอมูลดานอาชีพเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานขอมูลดานอาชีพ
และกลุมอาชีพของทองถิ่น สําหรับวางแผนเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพใหแก
ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งตรงกับความตองการของประชาชนและใชประโยชนในการพิจารณา
บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จัดสรรงบประมาณที่ถูกตองและเหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงควรมีการสํารวจขอมูล
ดานอาชีพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล จะเปนการเก็บขอมูลพื้นที่ มีการสํารวจขอมูลดานอาชีพ
กลุมอาชีพ สถานภาพการดําเนินกิจกรรมของกลุมและขอมูลอื่น อันเปนการสงเสริม สนับสนุน
ในการประกอบอาชีพ ทําการประสานงานและประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยราชการ
ที่เกี่ยวของกับขอมูลที่ตองการ โดยใชแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ ดังตัวอยางแบบฟอรมของ
การสํารวจขอมูลชุมชนและตัวอยางการรายงานผลคือ
แบบฟอรมที่ 1 แบบสํ า รวจข อ มู ล ชุ ม ชนในเขตองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
(ภาคผนวก ก)
แบบฟอรมที่ 2 แบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนากลุมอาชีพ
กลุมสงเสริมอาชีพในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ภาคผนวก ข)
2. การวิเคราะหขอมูลและจัดทําระบบฐานขอมูลการสงเสริมอาชีพการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานตางๆ ที่จะเปนการจัดระบบงานดานอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
ขอมูลโครงสรางพื้นฐาน แหลงวัตถุดิบ แหลงทุนในทองถิ่น แหลงทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ํา
ธรรมชาติและปจจัยพื้นฐานดานแรงงาน ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานและขอมูลของ
กลุมอาชีพ เปนตน โดยการพิจารณาจุดแข็ง จุดออน และขอจํากัดตลอดจนโอกาส และศักยภาพ
ในดานตางๆ ในพื้นที่ โดยกําหนดพื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย ในพื้นที่อันนําไปสู การแกไข
ปญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัว อย า งการรายงานผลการสํา รวจขอ มู ล ชุ ม ชนในเขตองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
(ภาคผนวก ค)
3. การเตรี ย มความพร อ มด า นบุ ค ลากร เพื่ อ ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม อาชี พ ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยกลางการจัดทําระบบฐานขอมูลอาชีพของทองถิ่นและประสานงาน
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. กลุม อาชีพ ที่มีก ารรวมตัว กัน แตไ มไ ดจ ดทะเบีย นนิติบุค คล เชน กลุม แมบา น
กลุมอาชีพการแปรรูปผลผลิต กลุมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย
2. กลุมอาชีพที่มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล เชน กลุมสหกรณ สหกรณออมทรัพย
กลุมยุวเกษตรกร เปนตน โดยมีกฎเกณฑขอบังคับของกลุมอาชีพที่ถือเปนแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริม
การดําเนินกิจกรรมของกลุมใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดและสงเสริมความเขมแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น
 แนวทางการจัดตั้งกลุมอาชีพ
เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน ใหมีความเขมแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนที่มี
อาชีพเดียวกัน รวมกลุมเพื่อสรางพลังของการพัฒนา การเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณ รวม
ดําเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นที่คลายกันหรือเหมือนกัน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชนในทองถิ่นหรือเปนแนวทางความรวมมือระหวางประชาชนและ
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมประชุม ปรึกษา หารือ มองภาพรวมดานอาชีพของ
ทองถิ่น เพื่อการสงเสริมความรวมมือระหวางพื้นที่ เครือขาย อยางเปนทางการและไมเปนทางการ
และแกไขปญหาไดตรงตามความตองการของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือนและ
ระดับกลุม ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการใหความชวยเหลือและการติดตามประเมินผล องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ควรสงเสริมใหมีการจดทะเบียนอาชีพในเขตพื้นที่ โดยมีแนวทางการจด
ทะเบียนของกลุมอาชีพ ซึ่งอาจแบงไดดังนี้ คือ
1. กลุมอาชีพที่มีการขึ้นทะเบียนตอหนวยงานอื่น หรือกลุมที่มีอยูแลวในพื้นที่
เมื่อมีความประสงคที่จะขอรับการสงเสริม สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรแจง
บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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หรือขอจดทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อแสดงวากลุมยังมีกิจกรรมและดําเนินการอยู
โดยการนําเอกสารหลักฐานผูนํากลุม สมาชิกกลุม สําเนาทะเบียนบาน ที่อยูและรายละเอียดตางๆ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของกลุมอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ หรืองบประมาณ
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. กลุ ม อาชี พ ที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว กั น ของประชาชนในพื้ น ที่ มิ ไ ด มี ก ารจด
ทะเบียน แตมีความประสงคที่จะขอจดทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีหลักเกณฑ
และเอกสารประกอบดวย
(1) เปนประชาชนที่มีภูมิลําเนาในทองถิ่น และมีสัญชาติไทย
(2) มีจํานวนสมาชิกตั้งแต 7 คนขึ้นไป
(3) มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
(4) มีขอบังคับ หรือระเบียบของกลุมที่ชัดเจนและสมาชิกรับทราบ
(5) มีการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกโดยรวม
มิใชเพื่อประโยชนตอบุคคลใดเปนการเฉพาะ
(6) มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมที่ชัดเจน
(7) มีบันทึกรายงานการประชุมไมนอยกวา 2 ครั้ง
2.3.1 การสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ
การส ง เสริ ม ความเขม แข็ง ของกลุม อาชี พ ในท อ งถิ่ น เพื่อ ความรวดเร็ว และ
มีป ระสิท ธิภ าพในการสนับ สนุน องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ควรสนับ สนุน สง เสริม สรา ง
ความเขาใจ และสรางทัศนคติเชิงบวกตอการรวมกลุมอาชีพของประชาชนที่ดําเนินการประกอบ
อาชีพเดียวกัน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานของการขอรับการขึ้นทะเบียน คือ
ขั้นตอนในการเสนอขอจดทะเบียน
1. การรับจดทะเบียนกลุมอาชีพ
เพื่อเปนการสงเสริมและจัดระเบียบของกลุมอาชีพและใหการสนับสนุน
กลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรประชาสัมพันธใหประชาชนและกลุมอาชีพในเขต
พื้นที่ที่มีการจดทะเบียนจากหนวยงานราชการเดิมหรือรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมแตไมมีการ
จดทะเบียน ใหมาขอรับการขึ้นทะเบียนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2. การยื่นคํารองขอจดทะเบียนกลุมอาชีพ
กลุมอาชีพที่มีความประสงคจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งกลุม ใหรวบรวมสมาชิก
กอตั้งรวมกลุมไมนอยกวา 7 คน ประชุมปรึกษาหารือจัดตั้งกลุมและเตรียมเอกสารประชุม จัดตั้ง
คณะทํางานหรือคณะกรรมการดําเนินงานของกลุมและยื่นคํารองขอจดทะเบียนกลุมอาชีพตาม
แบบฟอรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด (ตัวอยางแบบฟอรมในภาคผนวก ง) ตอเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมเอกสารของกลุมอาชีพ ซึ่งประกอบดวย
1) บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุม
2) คณะทํางานหรือกรรมการบริหารของกลุมที่ไดรับการเลือกจากสมาชิก
ใหเปนตัวแทน พรอมระบุตัวแทนเพื่อการติดตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับกลุมอาชีพ
และกลุมอาชีพกับสมาชิกกลุมอาชีพ
3) กิจกรรมหลักของกลุมผลผลิตหรือผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ วัตถุประสงค
ของการจัดตั้งกลุม เปาหมายและการดําเนินกิจกรรมของกลุม
4) ขอบังคับ ระเบียบหรือขอตกลงของกลุมอาชีพ
5) รายงานการประชุมของกลุมไมนอยกวา 2 ครั้ง
6) เอกสารอื่นๆที่เ กี่ย วของ เชน รูปถายผลผลิต ผลิตภัณ ฑ ในกรณีที่มี
การดําเนินการอยูแลว เปนตน
3. เมื่อเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รับแบบคํารองขอจดทะเบียน
การจัดตั้งกลุมอาชีพ ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารกอนขึ้นบัญชีกลุมอาชีพ
ในกรณีที่แบบคําขอ หรือเอกสารประกอบไมถูกตอง หรือควรแกไขเพิ่มเติม
ใหพนักงานแจงตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากกลุมอาชีพใหดําเนินการและใหกลุมดําเนินการ
แกไขเมื่อแกไขแลวนํายื่นตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่การตรวจรับเอกสารไมผาน ใหเจาหนาที่แจงตอประธานกลุม/หรือ
ตัวแทนผูยื่นเอกสารทันที เพื่อใหกลุมอาชีพดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไปและสามารถนํามายื่นใหม
เมื่อมีการแกไขปรับปรุงเอกสาร
4. เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการยื่นเอกสารเพื่อรายงาน
การจัดตั้งกลุมตอผูบริหารทองถิ่นภายใน 2 วัน
บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5. เมื่อผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ ใหเจาหนาที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการจัดเขาแผนเพื่อสนับสนุนงบประมาณและความชวยเหลือ
6. ผลการดําเนินงานของกลุมอาชีพ รายงานผลการปฏิบัติงาน ขอจํากัด ปญหา
อุปสรรคในการผลิต การบริหารจัดการ แจงตอเจาหนาที่เพื่อขอรับการชวยเหลือ ขอคําแนะนํา
หรือประสานงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรติดตามการดําเนินงานของกลุมเพื่อใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนใหคําแนะนํา การบริหารจัดการและการทํางานของกลุมอาชีพในระยะแรก
จนกลุมอาชีพสามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได (ดูแผนผังการจัดตั้งกลุมอาชีพประกอบ)
การบริหารจัดการและการสงเสริมกลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ควรจัด ทํา ทะเบีย นกลุม อาชีพ ที่ไ ดรับ การ
จดทะเบีย นตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นและจัดระบบขอมูลดานกลุมอาชีพแยกตามประเภท
ของกลุมอาชีพ จัดทําทะเบียนประวัติของกลุมในกรณีของกลุมอาชีพที่มีการจดทะเบียนตอหนวยงาน
ราชการอื่น เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลกลุมอาชีพในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจประสานงาน
ขอความรวมมือในการทําสําเนาเอกสารกลุมอาชีพ เพื่อจัดทะเบียนกลุมอาชีพ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. วิเคราะหและจัดประเภทระดับการใหการสนับสนุนของกลุมอาชีพ
3. ใหการสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ วัตถุดิบ
ปจจัยสงเสริมการผลิตที่ไมขัดกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
4. สงเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา และจัดหาตลาดเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑ
ของกลุมอาชีพ โดยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอื่น และภาคเอกชน
5. ติ ด ตามประเมิน ผลการดํ า เนิน งานและความก า วหน า หรื อ ขอจํ ากั ด ของ
ปญหาอุปสรรคของกลุมอาชีพอยางตอเนื่อง
6. การใหคําปรึกษา แนะนํา กลุมอาชีพที่มีความเข็มแข็งและกลุมอาชีพที่มี
ความประสงคจะยื่นขอจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑหรือมาตรฐานอื่น ที่มีกฎหมายรองรับหรือ
เปนนิติบุคคล เพื่อการสงเสริมใหกลุมสามารถหาแหลงทุนและมีความสามารถในการพัฒนา
ผลผลิตและผลิตภัณฑ ดําเนินการกิจกรรมของกลุมอาชีพหรือพัฒนาอยางตอเนื่อง อันนําไปสู
การพึ่งตนเองได
7. ควรใหการสนับสนุนชวยเหลือ โครงการ กิจกรรม ของกลุม อาชีพอยางทัว่ ถึง
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8. สรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมอาชีพในพื้นที่และสรางเครือขายกลุมอาชีพ
ในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง เชน โดยการศึกษาดูงาน จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
9. ดําเนินการอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นวา เหมาะสมและเปนความ
จําเปนเรงดวน และ/หรือเปนความตองการของกลุมอาชีพ ที่จะสงเสริมใหกลุมอาชีพในทองถิ่นมี
ความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได
2.3.2 การจดทะเบียนกลุมอาชีพตามกฎหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกประชาชนในการไปติดตอ
หนว ยงานที่ดํา เนิน การการจดทะเบีย นกลุม อาชีพ ที่มีฐ านะเปน นิติบุค คล เชน กลุม เกษตรกร
กลุมสหกรณออมทรัพย เปนตน
2.3.3 ขอดี ของการรวมกลุมอาชีพ
1) สามารถแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เทคนิคการประกอบอาชีพ
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ทําใหเกิดความสัมพันธ
ที่ดีอันนําไปสูการสรางเครือขายอาชีพโดยธรรมชาติที่เอื้อประโยชนตอกัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพัฒนา สงเสริมและแกไขปญหาของ
ประชาชนแบบองครวมและตรงกับความตองการและวัตถุประสงคของประชาชนในพื้นที่
3) สร างเสริมการทํางานเปน ทีมอันนําไปสูความสามัคคี ความร ว มมือของ
ประชาชนในชุมชน อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
4) สรางความเขมแข็งใหกับอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถกําหนดราคา
และกลไกทางการตลาด
5) ประหยั ด คาใชจา ยและลดตน ทุ น การผลิ ต เชน การซื้ อปุ ย ถ ารวมกั น ซื้ อ
จํานวนมากสามารถตอรองราคาซื้อขายได
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ประชาคมหมูบาน

18

บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รวมกลุมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

19

มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ

แผนผังขั้นตอนการจัดตัง้ กลุมอาชีพ
การดําเนินงานจัดตัง้ กลุม

ระยะเวลา

การกอตั้งกลุมประชาชนรวบรวมสมาชิก
ไมนอยกวา 7 คน ประชุมปรึกษาจัดตั้ง
กลุมและเตรียมเอกสาร
ยื่นคํารองขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมอาชีพ
แจงใหดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รับคํารองขอจด
ทะเบียน ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของเอกสาร

ภายใน 1 วัน

ไมผาน

ผาน
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเสนอเรื่องตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกลุม
อนุมัติ

ไมอนุมัติ

เจาหนาที่แจงผลตอ
กลุมอาชีพ

เจาหนาที่ชี้แจงและแจง
เหตุผลของปญหาที่ไม
สามารถจัดตั้งกลุมไดและให
ขอเสนอแนะตอกลุมในการ
ดําเนินการแกไข

องคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตาม
และประเมินผล สนับสนุนกลุมอาชีพ
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2.4 หลัก เกณฑก ารจัดทํา แผนและการสนับ สนุน งบประมาณขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น
งบประมาณในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ใช เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการส ง เสริ ม
สนับสนุนกลุมอาชีพของชุมชน โดยใหกลุมนําไปพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ ในกรอบของการเพิ่ม
ปริมาณการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ
การประกอบอาชีพของประชาชนและกิจกรรมกลุมอาชีพ โดยกลุมอาชีพตองจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการพัฒนากลุมที่ไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของกลุมอาชีพ และ
ยื่นคํารองเพื่อขอรับการสนับสนุน พรอมเอกสารหลักฐาน ตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
วัตถุประสงค
1. สนั บ สนุ น กลุ ม อาชี พ ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ด า นการบริ ห าร
จัดการ พัฒนาผลผลิต /ผลิตภัณฑ การสงเสริมความรู ทักษะ การถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริม
กระบวนการกลุม ใหมีความเขมแข็ง
2. เพื่อ สนับ สนุน กลุม การแปรรูป ผลผลิต ทางการเกษตร ใหมีเ งิน ทุน เพื่อ
การแปรรูปผลผลิตแกเกษตรกรและพัฒนาผลผลิต เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรและการแกปญหา
ผลผลิตทางเกษตรลนตลาด
3. เพื่อใหการสนับสนุนแกกลุมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมของ
ทองถิ่นและสนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล กระบวนการผลิต ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเผยแพร
ใหกับกลุมอาชีพในชุมชน
4. เพื่อให ก ารสง เสริม สนับ สนุน กิ จ กรรมอื่ น อั น เป น ประโยชน ตอ การลด
ตนทุน การเพิ่มรายได ขยายโอกาส ใหประชาชนมีอาชีพที่ดีขึ้นตามความตองการและความจําเปน
ของทองถิ่น
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เปาหมาย
1. กลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. กลุมสงเสริมอาชีพแปรรูปการผลิตทางการเกษตรที่จดทะเบียนกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. กลุมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยที่จดทะเบียนกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. องคกรประชาชน ที่มีการบริหารภายในที่มีระเบียบขอบังคับ หรือขอตกลง
ของกลุม หรือชุมชนและมีการดําเนินงานจนเปนที่ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กลุม
หรือชุมชนนั้นตั้งอยู พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบดวย เอกสารการจัดตั้งกลุม
เอกสารรายงานการประชุม สําเนาระเบียบขอบังคับ ขอตกลงของกลุม
คุณสมบัติกลุมอาชีพ
เกณฑการพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของกลุม โดยมีคุณสมบัติที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพิจารณา ประกอบดวย
 มีการจัดตั้งกลุมตามหลักการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 มีคณะกรรมการบริหารกลุม
 มีทุนเดิมของกลุม
 มีการดําเนินกิจกรรมการผลิตอยางตอเนื่อง
 มีการจัดทําทะเบียน บัญชี ถูกตองเปนปจจุบัน พรอมนําเสนอตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อการสงเสริม
อาชีพใหประชาชนในทองถิ่นเปนการสรางอาชีพ รายได แกประชาชนที่เดือดรอน ตามดุลยพินิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองได
2.4.1 ขั้นตอนของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1) กลุมอาชีพ มากกวาหนึ่งกลุมขึ้นไปในพื้นที่ รวมกันจัดทําแผนรวม เพื่อขอรับ
การสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการประชุมสมาชิกกลุม ระดมแนวคิดของ
ปญหา ขอจํากัด การผลิต ผลผลิต/ผลิตภัณฑของกลุม หาแนวทางการพัฒนาเบื้องตน และจัดทํา
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แผนงานโครงการพัฒนา โดยมีกรอบการทํางาน มีสมาชิกเปนแกนหลักของ การดําเนินงานและ
กําหนดระยะเวลาของความสําเร็จของแผนที่ชัดเจน
2) ยื่นคํารอง กรอกรายละเอียดคํารองตามหลักเกณฑการสนับสนุนกลุมอาชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมเอกสารแผนงานจํานวน 1 ชุด
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับเรื่องการขอรับการสนับสนุนจากกลุมอาชีพ
พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร สรุปความเห็นเบื้องตนนําเสนอตอสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่มีความเชื่อมโยงตอเขตพื้นที่หรือเกินอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นําเรื่องเสนอตอผูวาราชการจังหวัดโดยผานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
หัวหนากิ่งอําเภอแลวแตกรณี ตามลําดับ
4) เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาอนุมัติ ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ตอกลุมอาชีพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตอประธานกลุมอาชีพ เพื่อจัดทําขอตกลงการรับ
การสนับสนุน เปนลายลักษณอักษร
5) การเบิก จา ย ใหถือปฏิบัติต ามระเบีย บหนังสือสั่ง การที่เ กี่ย วขอ งและให
กลุมอาชีพ ทําบันทึกขอตกลงวาจะดําเนินการใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีที่ไดรับการสนับสนุนเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สนับสนุน
การผลิต และ/หรือ สนับสนุนการพัฒนาการผลิต ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมอาชีพ จัดทํา
ทะเบียนวัสดุที่ใชเฉพาะการสงเสริมอาชีพ การเบิกจายวัสดุใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนตําบล พ.ศ.2538
6) กลุ มอาชีพ จัด ทําเอกสาร ใบเสร็จรั บเงิน (ถามี) และ/หรือ ใบสําคั ญจาย
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) การติดตามผลและประเมินผลของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่ไ ดรับ
การสนับสนุน โดยใหกลุมอาชีพ รายงานผลการดําเนินงานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ระยะๆ
8) เมื่อสิ้นสุดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมของกลุม ในกรณีที่เปนการสนับสนุน
ทางการเงิน สงรายงานผลสําเร็จของโครงการ พรอมเอกสารหลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงิน/
ใบสํา คั ญ รั บ เงิ น ) พรอ มรับ รองสํา เนาถูก ตอ งทุ ก รายการที่ ใ ช จา ยพร อ มเงิ น เหลื อ จา ย(ถ า มี )
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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การสงเสริมเครื่องมืออุปกรณของกลุมแมบาน

2.4.2 องคประกอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. กลุ ม อาชี พ จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ/ กิ จ กรรม ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระบุรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย
1) ชื่อกลุมอาชีพ
2) ชื่อโครงการ/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
หรือขอตกลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
สํา หรับรายละเอีย ดสําคัญในการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของ
กลุมอาชีพ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นของกลุมอาชีพ
ประกอบด ว ยองค ป ระกอบและรายละเอี ย ดเพื่ อ ใช ใ นการพิ จ ารณาของเจ า หน า ที่ ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล : องคประกอบแรกนี้เปนสวนที่จะบงชี้เหตุผล
และความจํ า เปน ในการขอรับ การสนับ สนุน วา โครงการที ่ข อรับ การสนับ สนุน นั ้น มีที ่ม า
อยา งไร มีปญ หาและอุป สรรคประการใดจากการดํา เนิน งานที่ผา นมาหรือ เปน โครงการที่มี
ความสําคัญ ตอการพัฒนาประชาชนในพื้น ที่ เชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ
เปนตน เพื่อใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาและผูที่เกี่ยวของกับสนับสนุน
งบประมาณไดเขาใจและทราบถึงพื้นฐานของเหตุผลและความจําเปนของกลุมอาชีพเสียกอน
ผูเขียนโครงการจะตองพยายามระลึกอยูตลอดเวลาวาตองหาทางเขียนแสดงเหตุผลและความ
จําเปนตามสภาพความเปนจริง โดยอางอิงขอมูลสนับสนุน ที่มีความนาเชื่อถือ มิใชสรางหรือ
แตงขึ้น โดยใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณ
ไดเห็นและเขาใจอยางแทจริงวาโครงการนั้นๆ มีความสําคัญมากตอกลุมอาชีพ โครงการที่ไมอาจ
แสดงใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณเขาใจ
ถึงเหตุผลและความจําเปนในการแกไขปญหาหรือความสําคัญของโครงการนั้นๆ ได โครงการนั้น
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ก็คงไมไดรับการสนับสนุนและอนุมัติใหดําเนินการไดในที่สุด นอกจากนั้น สิ่งที่ควรกําหนดระบุไว
คือ ความเรงดวนของโครงการ โดยผูเสนอโครงการจะตองระบุความเรงดวนหรือลําดับความสําคัญ
ของโครงการไวใหแนชัด
การระบุถึงความสําคัญ กับ ความเรงดวนของโครงการนี้อ าจระบุไ ว
ในแงทางบวกหรือในแงทางลบก็ได กลาวคือในแงทางบวกนั้น ผูเสนอโครงการอาจระบุถึงผลดี
ผลได ห รื อ ประโยชน ที่ จ ะได รั บ จากการดํ า เนิ น การตามโครงการนั้ น ๆ จนแล ว เสร็ จ ภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งๆ กลาวงายๆ ก็คือระบุในทํานองที่วา ถาหากโครงการนี้ไดรับการอนุมัติและ
สนับสนุนแลวจะมีผลดีตางๆ นานาประการ ในแงทางลบนั้นจะมีลักษณะตรงกันขาม กลาวคือ
ผูจัดทําโครงการจะบรรยายในทํานองที่วา ถาหากไมไดดําเนินการตามโครงการนั้นๆ แลว จะเกิด
ผลเสีย หรือ เกิด ความเสีย หายแกก ลุม อาชีพ ชุม ชน สัง คมและประเทศชาติใ นแงม ุม ใดและ
อยางไรบาง โดยเฉพาะถาหากไมไดดําเนินการตามโครงการอาจเลือกเขียนแสดงความสําคัญและ
ความเรงดวนของโครงการทั้งในแงทางบวกและในแงทางลบพรอมๆ กันไป ก็ได สําหรับเกณฑ
ในการที่จะเขียนระบุชี้ถึงความสําคัญของโครงการนั้นอาจกําหนดเปนหลักเกณฑตายตัวไมได
ทั้งนี้เพราะโครงการตางๆ จะมีลักษณะแตกตางกันไป
2. วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน : แผนงาน/
โครงการที่ก ลุมอาชี พ ตองการขอรับการสนั บสนุนงบประมาณจากองค ปกครองสวนทองถิ่ น
จะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดแจง เนื่องจากวัตถุประสงคหรือความมุงหมายเปนเปาหมายสุดยอด
ที่จะตองดําเนินการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ในการที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
เปนความจําเปนจะตองครอบคลุมไปยังเปาหมายหลัก นอกจากนั้น ในการวางเปาหมาย และ
วัตถุประสงค ควรจะมีการพิจารณาทั้งเปาหมายระยะยาวและเปาหมายระยะสั้นและในแตละ
วัตถุประสงคของโครงการจะตองมีการพิจารณาถึงเกณฑหรือตัวบงชี้ที่จะใชในการพิจารณาถึง
ความสําเร็จของแผนงานโครงการ หากโครงการหนึ่งๆ มีหลายวัตถุประสงคและวัตถุประสงค
เหลานั้นตางก็มีความสัมพันธที่จะตองพึ่งพาวัตถุประสงคอื่นๆ 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
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถทราบ
ไดทันทีวาโครงการนั้นๆ จะทําอะไรและจะไดรับอะไรบางเมื่อดําเนินการตามโครงการนั้นๆ ไปแลว
ในการระบุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของโครงการนั้ น ผู จั ด ทํ า
โครงการควรระวังดวยวา อะไรเปนวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของโครงการและอะไรเปน
วัตถุประสงคและเปาหมายรองของโครงการและอะไรบางที่จะเปนผลดีที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
การดําเนินการตามโครงการนั้นๆ โดยที่มิใชเปนวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองของ
โครงการเลย ทั้งนี้ถาหากผูจัดทําโครงการมิไดระมัดระวังในเรื่องนี้แลว ก็อาจเขียนโครงการไปใน
ทํานองที่ระบุวัตถุประสงคไวกวางขวางมากเกินไป จนทําใหดูเหมือนวาโครงการเพียงโครงการ
เดียวสามารถแกปญหาไดรอยแปดหรือสามารถพัฒนาไดทั้งหมดทุกสวน ผูจัดทําโครงการจะตอง
ทราบและเขาใจวาโครงการหนึ่งๆ นั้นอาจช วยแกปญหาไดเพียงสวนหนึ่งหรือเพียงบางสว น
เทานั้นและขอเท็จจริงนี้มิไดเปนสิ่งที่เสียหายหรือนาวิตกในแงของผูเสนอโครงการเลย ดังนั้น
การแยกประเด็นที่เปนวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของโครงการออกใหเห็นอยางชัดเจนแยก
ตางหากจากวัตถุประสงคและเปาหมายรองและสวนที่อาจจะเกิดเปนผลไดสืบเนื่องจากการดําเนิน
โครงการนั้นอาจจะทิ้งไวไมตองระบุในโครงการก็ไดห รือถาหากจะระบุก็ควรเขียนกํากับไว
ใหชัดเจนวาสิ่งนั้นมิไดเปนวัตถุประสงคหลักของโครงการ (มิฉะนั้นแลวอาจเกิดปญหาในการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการนั้นๆ ไดในภายหลัง
3. ขอบเขตของโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน : สําหรับรายละเอียดในสวนนี้
จะเปนสิ่งที่ชวยใหผูพิจารณาโครงการไดเห็นชัดเจนถึงความเปนไปไดของโครงการ งานบางอยาง
ไมไดระบุขอบเขต ทําใหเห็นไดวากวางขวางมากจนกระทั่งอาจทําใหโครงการทั้งโครงการไมนาจะ
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ดําเนินการไดในทางปฏิบัติ การระบุความเจาะจงของโครงการในแงของขอบเขตนี้ จึงไมเปนเรื่อง
ที่นาเสียหาย แตกลับจะเปนเครื่องแสดงถึงความรอบคอบของผูจัดทําโครงการ ซึ่งจะสะทอนถึง
ความเปนไปได (Feasible) ของโครงการนั้นๆ ไปในตัว ขอบเขตตางๆ ที่อาจระบุถึงในโครงการนั้น
อาจมาได 4 ลักษณะ โดยทั่วไปกลาวคือ ขอบเขตเรื่องเวลา ขอบเขตทางภูมิศาสตร ขอบเขตในแง
ปฏิบัติและขอบเขตในแงอื่นๆ สําหรับขอบเขตเรื่องเวลานั้น จะหมายความรวมถึงระยะเวลาดําเนิน
โครงการเปนตนวา โครงการนี้จะใชเวลาจากเมื่อใดถึงเมื่อใด กําหนดเวลาแลวเสร็จของโครงการ
ตลอดจนเงื่อนเวลาอื่นๆ ของโครงการ โดยเฉพาะถาหากเปนโครงการประเภทที่เปนการคนควา
สํารวจ ทดลอง หรือวิจัยแลว ขอบเขตเรื่องเวลาจะยิ่งมีความสําคัญมาก ในแงของเงื่อนเวลาที่ใช
สําหรับขอมูล หรือการสํารวจ หรือการทดลองนั้นๆ (แนนอนวาการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาดังกลาว
ยอมมีผลตอขอมูล การสํารวจ หรือการทดลองนั้น ๆ จึงนับว ามีความจําเป น ที่ จะตองกํา หนด
ขอบเขตเรื่องเวลาอยางแนชัด) สวนขอบเขตทางภูมิศาสตร จะหมายถึงความกวางขวางตาม
พื้นที่ที่โครงการนั้นๆ จะครอบคลุมถึง หรือไมครอบคลุมถึง เปนตนวา ในภาค ในจังหวัด หรือ
อํ า เภอ หรื อ ขอบเขตทางภู มิ ศ าสตร อ ย า งอื่ น ๆ ส ว นขอบเขตในทางปฏิ บั ติ นั้ น เป น เพี ย งการ
คาดคะเนหรือประมาณการจากที่คิดวาเมื่อปฏิบัติหรือดําเนินการตามโครงการนั้นๆ แลวจะมี
ปญหาอุปสรรคที่จะตองขีดวงเปนขอบเขตของโครงการไวเสียกอนลวงหนา เพื่อใหโครงการนั้นๆ
สะทอนถึงความเปน จริงในทางปฏิบัติอยา งแทจ ริงมากขึ้น ดว ย 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
หรือประมูลกอสรางหรืออื่นๆ ในการที่จะระบุวิธีดําเนินงานนี้จะตองชี้แจงในรายละเอียดวาจะทํา
อะไร อยางไรเพียงใด จึงจะบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวตามโครงการในสวนที่ 2
ไดภายในกําหนดเวลาที่ตั้งไว ในกรณีที่การดําเนินงานตามโครงการหนึ่งๆ มีไดหลายวิธี โดยที่จะ
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บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกันตามที่ตั้งไวในโครงการ กรณีเชนนี้จะตองระบุไวใหแนชัด
ในโครงการวาจะเลือกปฏิบัติตามวิธีใด ดวยเหตุผลอยางไร กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือจะตองแสดง
การเปรีย บเที ยบผลดี ผ ลเสี ย ของการดํา เนิน งานในแตละวิ ธีไ วด ว ยการแสดงการเปรี ย บเที ย บ
วิธีดําเนินการแตละวิธีนี้ นอกจากจะเปรียบเทียบในเชิงเวลาที่ตองใชในแตละวิธีแลวก็ควรแสดง
การเปรียบเทียบถึงทรัพยากรทุกชนิดที่ตองใชในแตละวิธีและคาใชจายสวนที่เปนตัวเงินของ
แตละวิธีดวย ซึ่งก็คือการแสดงใหเปนวาโครงการนี้เลือกวิธีดําเนินงานเหมาะสมที่สุด 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
ป ง บประมาณได อ ย า งเหมาะสม เพราะเหตุ ที่ เ ป น โครงการที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษแตกต า งไปจาก
โครงการปกติแ ละมีก ารแบง ขั้น ตอนตามลัก ษณะของงานตามโครงการนั้น มากกวา นี้ก็มิใ ช
เรื่องแปลกและอาจทําไดเชนกันในการระบุขั้นตอนการดําเนินงานแตละขั้นตอนนั้น จะตองระบุวา
ในแตละขั้นตอนจะดําเนินการอะไรบางและคาดวาจะดําเนินการไดเพียงใด (ถึงระดับหรือจุดใด
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของโครงสรางที่กําหนดไวในสวนที่ 2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแตละขั้นตอนนั้น สิ่งหนึ่งที่เปนที่นิยมใชกันในปจจุบันก็คือ การเสนอขั้นตอนการดําเนินงาน
สรุปยอในรูปของแผนภูมิหรือตารางเวลาดําเนินการ กติกาหรือหลักเกณฑในการทําแผนภูมิหรือ
ตารางเวลานั้นก็มิไดวางไวตายตัว ผูจัดทําโครงการจัดทําขึ้นตามความเหมาะสมในความเห็นของตน
แตมีขอแมวาจะตองงายและชวยใหเขาใจขั้นตอนการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น ซึ่งการทําแผนภูมิหรือ
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 จะงายและสะดวกแกผูเสนอโครงการและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูเกี่ยวของกับการสนับสนุนงบประมาณ ถาหากทรัพยากรที่ตองใชในโครงการไดรับการพิจารณา
อยางรอบคอบรัดกุม จะชวยใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูเกี่ยวของกับการสนับสนุน
งบประมาณ พิจารณาไดงายขึ้นและสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไดอยางถูกตองเหมาะสม
ยิ่งขึ้นดวย
7. ความสัมพันธกับโครงการอื่น : ในสวนนี้จะมีอยูเฉพาะในโครงการที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ทําไปแลวในอดีต หรือกําลังดําเนินการ หรือจะดําเนินการ
ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อใหการอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณใหโครงการตางๆ นั้น
เปนไปโดยสอดคลองตอเนื่องและใหประโยชนแกองคกรหรือสังคมมากที่สุดและเหมาะสมที่สุด
ในสวนนี้ควรที่ผูจัดทําโครงการจะไดระบุถึงความสัมพันธตอเนื่องกับโครงการอื่นๆ ทั้งหมด
โดยเฉพาะโครงการอื่ น ๆ ที่ อ ยู ภ ายใต แ ผนงานเดี ย วกั น ทั้ ง นี้ โ ดยจะต อ งระบุ ถึ ง ผลดี ผลเสี ย
ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นจากการดําเนินการของโครงการนี้ และการไมดํ าเนิ นการตาม
โครงการนี้ กลาวคือถาดําเนินการอยางไรหรือถาหากไมดําเนินการตามโครงการนี้ จะเปนผลเสีย
ตอโครงการอื่นๆ หรือตอแผนงานหลักหรือไมเพียงใด รวมถึงความเกี่ยวเนื่องในเงื่อนเวลาของ
แตละโครงการดวย ความสัมพันธระหวางโครงการตางๆ ในที่นี้อาจพิจารณาไดเปน 3 ลักษณะ
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ลั ก ษณะแรก เป น ความสั ม พั น ธ ใ นฐานะที่ โ ครงการป จ จุ บั น เป น
โครงการตอเนื่องหรือสืบเนื่องจากโครงการอื่นๆ ที่มีอยู (ซึ่งอาจเปนโครงการในอดีต ปจจุบันหรือ
อนาคตก็ได) ในลักษณะนี้ ผูจัดทําโครงการจะตองระบุเหตุผลและทิศทางของการตอเนื่องนั้นๆ
วาเปนอยางไร จะเกิดผลดีผลเสียอยางไรถาหากไมดําเนินโครงการปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเด็นที่วา โครงการปจจุบันขึ้นอยูกับโครงการอื่นหรือตองอาศัยผลที่ไดจากโครงการอื่น
อยางไร (กลาวคือในกรณีที่การดําเนินงานตามโครงการปจจุบันจะเปนไปไดหรือไมไดนั้น ขึ้นอยู
กับโครงการอื่นโดยสิ้นเชิง) และที่วาโครงการอื่นๆ ในอนาคตขึ้นอยูกับหรือตองอาศัยผลจากโครงการ
ปจจุบันนี้อยางไร
ลักษณะที่สอง เปนความสัมพันธในฐานะที่โครงการปจจุบันจะตอง
ประสานกั บโครงการอื่ นๆ ในช วงเวลาเดี ยวกั น โครงการในลั กษณะนี้ จะต องชี้ แจงให เห็ นถึ ง
ความสําคัญของการดําเนินการพรอมๆ กันหลายๆ โครงการเพื่อประสานงานและใหเกิดผลลัพธตาม
วัตถุประสงคหลักของแผนงานทั้งหมดโดยสวนรวม
ลักษณะที่สาม เปนความสัมพันธอยางกวางๆ ไมแนชัด ซึ่งอาจถือวามี
ความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นๆ ก็ได หรือถือวาไมเกี่ยวเนื่องกันก็ได โครงการในลักษณะนี้ อาจ
ไมใชสาระสําคัญที่ผูจัดทําโครงการจะตองระมัดระวังเหมือนกับสองลักษณะแรกก็ตามแต ก็เปน
สิ่งที่ชวยใหผูจัดทําโครงการระวังในแงของความสัมพันธลวง ที่อาจมีผลใหผูจัดทําโครงการเห็นวา
โครงการปจจุบันมีความสัมพันธกับโครงการอื่น ซึ่งแทจริงแลวมิไดเปนเชนนั้นโดยตรง
8. อื่นๆ : ในสวนนี้เปนสวนที่อาจเพิ่มเติมขึ้นหรืออาจไมมีก็ไดอาจเรียกวา
ภาคผนวกหรืออื่นๆ ก็ได วัตถุประสงคของการมีสวนสุดทายของโครงการในทํานองนี้ ก็เพียงเพื่อ
เปนการนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมอีกบางประการที่อาจชวยสนับสนุนใหเห็นความสําคัญของโครงการ
หรือเสริมใหโครงการมีน้ําหนักและเหตุผลมากขึ้น ทั้งนี้การที่จะนําเอกสารสวนที่เพิ่มเติมนี้ไปแทรก
ไวในเนื้อหาของโครงการในสวนใดสวนหนึ่งในตอนตน อาจจะเปนการไมเหมาะสมเพราะมิได
เปนสาระสําคัญที่เปนหลักของโครงการโดยตรง (แตถาจะตัดทิ้งไปเสียเลย ก็จะทําใหโครงการมี
น้ําหนักและเหตุผลดอยไป) เนื้อหาที่ควรจัดไวในสวนนี้ อาจเกี่ยวของกับผลการศึกษาคนควาวิจัย
โดยเฉพาะผลที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานตามโครงการ การศึกษาวิเคราะหเชิงตนทุน-ผลไดของ
โครงการและของวิธีการดําเนินงานตามโครงการแตละวิธี โดยเฉพาะการวิเคราะหถึงตนทุน
ขององคกรและตนทุนทางสังคม และผลไดขององคกรและผลไดทางสังคมของโครงการนั้นๆ
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และแมแตผลการวิจัยความเปนไปไดของโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งดําเนินการโดยหนวยธุรกิจ
เอกชน ภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคลองหรือสนับสนุนโครงการที่เขียนขึ้น เพราะถา
หากนํ า เสนอผลการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ไ ม ส นั บ สนุ น โครงการนั้ น ๆ เสี ย แล ว ก็ ย อ มแสดงอยู เ องว า
โครงการนั้นไมควรไดรับการพิจารณาสนับสนุนใหดําเนินการได เปนตน

2.5 หลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ
ภารกิจ ที่สํา คัญ ประการหนึ่ง ในการดํา เนิน การสง เสริม อาชีพ ขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น คือการใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ทักษะในการ
ประกอบอาชีพใหแกประชาชน โดยการสงเสริม สนับสนุนงานทางวิชาการ องคกรปกครอง
สว นทองถิ่นสามารถดําเนินการ และ/หรือดําเนินการรวมกับหนวยงานเดิม เชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ซึ่งถายโอนภารกิจการสงเสริมอาชีพดานวิชาการการฝกอบรม ใหแกองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ประกอบด ว ย 1) ภารกิ จ การฝ ก อบรมอาชี พ ทางการเกษตร และ 2) ภารกิ จ การ
ฝกอบรมอุ ตสาหกรรมในครัว เรือนและหัตถกรรมไทย ตามพระราชบั ญญั ติ กํ าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยภารกิจดังกลาวเปน
ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกทําไดโดยอิสระ
ดังนั้น การสงเสริม สนับสนุนงานทางวิชาการ เพื่อเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ชุมชนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองคํานึงถึงนโยบายของรัฐ
ยุท ธศาสตร ข องชาติ ยุท ธศาสตร ข องกลุม จัง หวั ด จัง หวั ด และดุ ลยพินิ จ ของผู บ ริ ห ารองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น และนํามาปรับใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการตอไป
หลักเกณฑการขอรับการสนับสนุน
1. เปนสมาชิกกลุมอาชีพ สมาชิกของสถาบันเกษตรกร องคกรประชาชนหรือประชาชน
ที่มีสัญชาติไทย มีสําเนาทะเบียนบานอยูพื้นที่ขององคกรปกครองสวนถิ่น
2. การสนับสนุนทางวิชาการสอดคลองกับหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 16 (6) และมาตรา 17 (15)
รูปแบบของการสนับสนุนทางวิชาการ
รูปแบบที่ 1 การฝกอบรม ประชาชน กลุมอาชีพ ตามที่กลุมรองขอ
รูปแบบที่ 2 การฝกอบรม กลุมอาชีพ ตามหนวยงานที่เกี่ยวของจัดอบรมรองขอ
รูปแบบที่ 3 การดู ง าน ทั ศ นศึ ก ษา องค ก รประชาชน หรื อ กลุ ม อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง
ประสบความสําเร็จเปนแบบอยางใหกับประชาชน สําหรับกลุมอาชีพที่เริ่มกอตั้งและ/หรือกลุมที่
กําลังพัฒนา
รูปแบบที่ 4 การอบรมระยะสั้นกับหนวยงานกลางของภาครัฐที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน กิจกรรมของกลุมอาชีพ
รูปแบบที่ 5 การจัดทําเอกสารเผยแพร ความรู หรือองคความรูของทองถิ่นที่เปนประโยชน
ตอการประกอบอาชีพ
รูปแบบที่ 6 การเขารวมโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงานและวิจัย
รูปแบบที่ 7 การสงเสริม สนับสนุน ทักษะการวิจัยขั้นพื้นฐานใหประชาชนและ/หรือ
กลุมอาชีพในทองถิ่น เพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูและพัฒนา
การสง เสริม สนับ สนุน ดา นวิช าการขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ควรคํา นึง ถึง
ความตองการของประชาชน และการพัฒนาเพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในความเชื่อมโยง
และเสนทางของความเปลี่ยนแปลงตั้งแตผูผลิตจนถึงผูบริโภค และการผลิต การแปรรูป การนํา
เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น กลไกทางตลาด การกําหนดและควบคุมการผลิตที่สอดคลองกับ
พื้นที่และศักยภาพของทองถิ่น การบริหารจัดการอาจมีรูปแบบแบบเชิงเดี่ยว หรือแบบบูรณาการ
หรือในเชิงพหุ ดังตัวอยางแผนผังขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการฝกอบรม
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการฝกอบรมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนของการดําเนินงานเพื่อการฝกอบรมอาชีพ

ประชาชนรวมกลุม/อาชีพ
เพื่อขอรับการอบรม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํารวจความตองการฝกอบรม
สํารวจความตองการ
ฝกอบรมอาชีพของทองถิ่น
ชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสานงานประชาชน/กลุมอาชีพ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รับเรื่องและวิเคราะห

1. กําหนดพื้นที่เปาหมาย
2. การเก็บรวมขอมูลหรือ
ความตองการ
3. การวิเคราะหความตองการ สรุป
การฝกอบรม
4. การสังเคราะหขอมูล
5. การนําเสนอขอมูลหรือ
ความตองการ

จัดทําโครงการฝกอาชีพกําหนด
ประเด็นและวัตถุประสงค
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชน/กลุมอาชีพ
รวมกันจัดทําแผนฝกอบรมงาน
ระยะสั้น

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการ
- จัดงบประมาณ
- จัดหาบุคลากร
- ติดตอประสานงาน
สถาบันการศึกษาภายใน
ทองถิ่น

ดําเนินการฝกอบรม

ประเมินผลความพึง
พอใจของผูเขารับการ
อบรม
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2.5.1 ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทางวิชาการตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดําเนินการจัดทําแผนการฝกอบรม ฝกอาชีพ และ
จัดสรรงบประมาณ ดําเนินการฝกอบรม และหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดหา
วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งดั ง กล า วจากหน ว ยงานต า งๆทั้ ง ภาครั ฐ และ/หรื อ
ภาคเอกชน ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน แนวทางการดําเนินงานและขั้นตอน
การจัดการฝกอบรม ดังนี้
ขั้นตอนของการจัดการฝกอบรม : กรณีทั่วไป
ขั้นตอนที่ 1 การกํา หนดหัว ขอ การฝก อบรมที ่สง เสริม อาชีพ ทัก ษะอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 2 ศึก ษาขอ มูล ของกลุม เปา หมายในพื้น ที่ เพื่อ ซัก ซอ มและเตรีย ม
ความพร อ มของกลุ ม ผู เ ข า รั บ การอบรม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลา
ช ว งเวลาของการอบรม เนื้ อ หาหรื อ หลั ก สู ต รของการอบรมให
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายเปนหลัก
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น เพื่ อการ
บริหารจัดการโครงการ ประสานงานจัดหาวิทยากร ปราชญชาวบาน
เอกสารตางๆ ที่ใ ชในการฝ กอบรม เชน เอกสารการอบรม วัสดุ
อุป กรณ แบบรายชื่อ ผูเ ขา รับ อบรม แบบประเมิน การฝก อบรม
เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนงาน/โครงการ งบประมาณ การฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 5 การนํ า แผนงาน/โครงการสู ส ภาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พิจารณางบประมาณ และจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 6 การนําแผนงานสูการปฏิบัติ ดําเนินการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการฝกอบรม ระยะการฝกอบรม การทดสอบความรู
ทัก ษะที่ ไ ด รับ จากการฝก อบรม เวลาในการเขา รับ การฝ ก อบรม
(80% ขึ้นไป)
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ขั้นตอนที่ 8 ออกใบรับรอง/หนังสือรับรอง/ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ใหแกผูเขา
รับการฝกอบรมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถาบันการศึกษา
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ดําเนินการจัด
ขั้นตอนที่ 9 ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจต อ การรั บ การอบรมโดยผู เ ข า รับ การ
อบรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรุป ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการพัฒนางานตอไป
ขั้นตอนที่ 10 จัดทําทะเบียน รายชื่อ ของประชาชนผูเขารับการอบรม เพื่อการ
ติดตามประเมินผลการนําไปใชประโยชนตอการประกอบอาชีพ
หรือเสริมสรางอาชีพใหประชาชนในทองถิ่น
ขั้นตอนของการจัดการฝกอบรม : กรณีรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
1) ดานการเกษตร
การฝกอบรมอาชีพดานการเกษตร องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการเพื่อใหความรู ทักษะการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร และ/หรือการแปรรูป
ทางการเกษตร เชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรออกจําหนายเปนการเพิ่มรายไดแกเกษตรกร
การสงเสริมใหความรูดานการพัฒนาการเกษตรแนวใหม เกษตรกาวหนา การทําไรนาสวนผสม
การสง เสริม การเกษตรทฤษฎีใ หม การสง เสริม การประกอบอาชีพ ดา นปศุสัต ว การประมง
การสงเสริมความรู การบริหารจัดการใหมีผลผลิต ที่มีประสิทธิภาพ เปนตน องคกรปกครอง
สว นทองถิ่นอาจดําเนินการเอง และ/หรือรวมดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
การบูรณาการดานการดําเนินงาน บูรณาการการวิเคราะหปญหารวมกันทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
อันจะเปนประโยชนตอเกษตรกรในทองถิ่น แนวทางการฝกอบรมเชนเดียวกับกรณีทั่วไป แตเพิ่ม
ขบวนการการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนการทํางานรวมกันระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น กับกรมสงเสริม
การเกษตร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจความตองการของเกษตรกรในการพัฒนา
อาชีพการเกษตร
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

กรมสงเสริม
การเกษตร

- สํารวจความตองการฝกอบรมอาชีพการเกษตรของเกษตรกร

- จัดทําโครงการ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
- วางแผนการดําเนินงานการจัดการฝกอบรบ

- จัดหลักสูตรการฝกอบรม
- จัดการฝกอบรมพัฒนาอาชีพการเกษตร
- ติดตาม ประเมินผล

2) การฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย
ตามกฎหมายและตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนงานดานการสงเสริมอาชีพ
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การฝ ก อาชี พ อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ นและ
หัต ถกรรมไทย ซึ่ง เปน ภารกิจ ที่อ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น สามารถเลือ กทํา ไดโ ดยอิส ระ
ตามศักยภาพของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสามารถดําเนินการเอง และหรือ
ดําเนินการรวมกับหนวยงานเดิมที่ถายโอน โดยสามารถขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ วิทยากร
และแนวทางการจัดฝกอบรม เสนอตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหนวยงานในสวนภูมิภาค
ของกรมส ง เสริ ม อุต สาหกรรม ซึ่ง มีเ จ าหนา ที่ ใ ห คํา ปรึ ก ษาแนะนํ า และเป น พี่ เ ลี้ ย งในการจั ด
หลักสูตรฝกอบรม บริหารการฝกอบรมและการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดําเนินการสงเสริมอาชีพแกชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนของการอบรมเมื่อกลุมอาชีพหรือประชาชนมีความประสงคขอรับ
การสงเสริม สนับสนุนดานอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย เชน เครื่องจักรสาน
กระเปาหญาลิเภา เครื่องปนดินเผา การทอผาไหม เปนตน เพื่อใหมีการสรางความรูแกประชาชน
ในทองถิ่นและสรางรายได สรางอาชีพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นสมควรใหการสงเสริม
สนับสนุน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดตั้งงบประมาณ เสนอตอผูบริหารทองถิ่น
เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ จึงติดตอประสานงานหาวิทยากร จากหนวยงานเดิม ซึ่งมีศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาค โดยดําเนินการติดตออุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อเตรียมความพรอมแลว
และทราบวันเวลาของการอบรมใหแจงผลตอประชาชนกลุมเปาหมายหรือประชาชนที่ตองการ
ขอรับการสนับสนุน

38

บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย

บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

39

มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ

แผนภูมิแสดงการสนับสนุน
การฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอมูลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับจากการสํารวจความตองการ
ของกลุมอาชีพ/ประชาชน

กลุมอาชีพ/ประชาชน
แจงความประสงค
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ศึกษาวิเคราะหความเปนไปได / ประเภทอุตสาหกรรม
กลุมอาชีพ/ประชาชน

ไมสนับสนุน
แจง

พิจารณา
สนับสนุน

จัดทําแผนงาน/โครงการ
กิจกรรม และงบประมาณ
ไมอนุมัติ
แจง

ผูบริหารทองถิ่น
อนุมัติ

ประสานงาน/จัดหาวิทยากร
วัสดุอุปกรณ

ปรึกษา/หารือ

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-17
สนับสนุน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 75
จังหวัด

กําหนดวัน เวลาของการฝกอบรม
กลุมอาชีพ/ประชาชน
ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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2.5.2 การเตรียมความพรอมของประชาชนเพื่อขอรับ สนับสนุนดานวิชาการ
การดําเนินงานในภาคประชาชน เพื่อขอการสนับสนุนทางวิชาการตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนดังนี้ คือ
ขั้ น ตอนที่ 1 การรวมกลุ ม เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ เมื่ อ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความตองการ/ความประสงคจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกร/
กลุมสงเสริมอาชีพ/กลุมแมบาน เปนตน กลุมอาชีพทองถิ่นนําเสนอความตองการการอบรม 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
ขั้ น ตอนที่ 2 เมื่ อ ประชาชนรวมกลุ ม และประชาชนมี ข อ ตกลงเพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนการฝกอบรมอาชีพใหแจงตัวแทนกลุมยื่นเรื่องโดยขอแบบฟอรมเพื่อแจงความประสงค
ขอรับการสนับสนุนวิชาการเพื่อการฝกอบรม ฝกอาชีพในดานตางๆ ตอเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับเรื่องความตองการ หรือ
ความประสงคของกลุมอาชีพในการฝกอบรม ฝกอาชีพ ใหมีการลงทะเบียนการขอความชวยเหลือ
จากกลุมอาชีพ ดําเนินการรวบรวมและจัดลําดับหัวขอประเด็นตางๆ ตามที่กลุมอาชีพ ในทองถิ่น
แจงความประสงค หรือหัวขอที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดขึ้น และเปดโอกาสใหประชาชน
เลือก นําเสนอเปนระดับขั้นตอนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
และบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการประสานงานจัดหาวิทยากร
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จากสถาบั นการศึ ก ษาในท องถิ่ น หรือตามความเหมาะสม โดยใหอยู ใ นดุ ลยพิ นิ จขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานงานและแจงผลการใหการ
สนับสนุนแกกลุมอาชีพ ในกรณีที่ไดรับการอนุมัติและสนับสนุน ใหแจงตอตัวแทนกลุมอาชีพ
ทันที โดยระบุประเภทของการสนับสนุนทางวิชาการ ระบุสถานที่ ระยะเวลา หัวขอของการอบรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการอบรม เปนตน
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 2 สวน คือ ในสวนของกลุม อาชีพ
ใหรายงานการดําเนินงาน การบริหารจัดการโดยรวมในสวนที่เกี่ยวของกับการอบรม ตอเจาหนาที่
ภายในระยะเวลา 3 เดือน และในสวนของเจาหนาที่ ใหดําเนินการติดตามโดยการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงโดยรวม ดานการบริหารจัดการอยางเปนระบบผลผลิต/ผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
อบรม การทํางานเปน ทีม หรือการพัฒนาอาชีพที่ ไ ดรับ จากการฝ กอบรมอาชีพ โดยวิเ คราะห
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง
ตัวอยางของการสํารวจความตองการในการฝกอบรมของกลุมอาชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1.

การกําหนดพื้นที่เปาหมาย
เจ าหน าที่ขององค กรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการกําหนดพื้นที่ เปาหมาย
มุง เนน ที่ส มาชิก ของกลุม อาชีพ โดยพิจ ารณาถึง ความตอ งการพัฒ นาอาชีพ ความเหมาะสม
ดานพื้นที่ สภาพของดิน ภูมิอากาศ แหลงน้ํา และวัตถุดิบของทองถิ่น รวมทั้งวิธีการที่จะนํามาใช
เชน การพัฒนาความรูโดยการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชไดหรือไมอยางไร เปนการพัฒนา
อาชีพใหม/หรือเปนการสงเสริมอาชีพเดิมที่มีอยูใหไดระดับมาตรฐาน เปนตน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลหรือความตองการ
การเก็บรวบรวมขอมูลหรือความตองการในการสงเสริมอาชีพ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานของประชาชน/กลุม
อาชีพ เชน
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1) สํารวจและรวบรวมขอมูลจากขอมูลของหนวยงานราชการ กลุมอาชีพ หรือ
หนวยงานตางๆ ที่มีการเก็บรวบรวมไวแลว (Secondary data)
2) การเก็บขอมูลสภาพชุมชน เชน ขอมูลทางดานการเกษตร ลักษณะของที่ดิน
แหลงน้ํา แรงงานภาคการเกษตร ศักยภาพที่สงเสริมการผลิต/เพิ่มผลผลิตในกลุมอาชีพของทองถิ่น
และการรวบรวมความตองการการสงเสริมอาชีพ โดยตรงจากกลุมอาชีพของทองถิ่น โดยใชวิธีการ
เชน การสัมภาษณ จัดทําแบบสํารวจ แบบประเมิน การสังเกต (Observation) การประชุมกลุม
สนทนากลุม (Focus group) หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เปนตน
3) ไดรับการแจงความประสงคจากกลุมสงเสริมอาชีพ หรือขอมูลจากประชาชน
ในชุมชนโดยตรง
3. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการโดยการกลั่นกรองขอมูล เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินการ
ของกลุมอาชีพโดยแยกสวนของปญหา ประเด็นที่ควรพิจารณา ลําดับเหตุการณ กระบวนการ
ดําเนินงาน การผลิต การตลาด ผลกระทบ/ผลลัพธของการฝกขยายอาชีพสงผลตอเศรษฐกิจของ
ชุมชน และสังคม เชน เพิ่มรายได สรางอาชีพใหกับทองถิ่น ทําใหรอยละของการมีรายไดเพิ่มขึ้น
รอยละของการมีงานทํา รอยละการยกระดับมาตรฐานอาชีพ รอยละความพึงพอใจของกลุมอาชีพ
เปนตน
4. การสังเคราะหขอมูล
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5. การนําเสนอขอมูล
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอขอมูลเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ของกลุมอาชีพของชุมชน โดยความรวมมือกับเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร เจาหนาที่
ประจําศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ หรือเจาหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่และมีความเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของวางแผนจัดการ
ฝกอบรมตอไป
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การนําเสนอขอมูล
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2.6 แนวทางการจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มาตรา 16 กําหนดให เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง เชน การจัด
ใหมีและควบคุมตลาด การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ การพาณิชย และการสงเสริม
การลงทุน และการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น เปนตน ดังนั้น เมื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอนภารกิจดานการสงเสริมอาชีพ เพื่อเปนการสงเสริมดานการ
รวมกลุมการผลิตในพื้นที่แลวสิ่งที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกประการหนึ่ง คือ
ดําเนินการ จัดหาตลาด สถานที่จําหนายผลผลิตแกกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพ
การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย โดยประสานงาน
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการคาภายใน ศูน ยบริการและศูน ยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักงานพาณิชยจังหวัดและภาคเอกชน ผูประกอบการ เชน รานคา หางสรรพสินคา ศูนยการคา
ทองถิ่น ขอความรวมมือการวางจําหนายสินคา/ผลผลิต/ผลิตภัณฑของชุมชนจําหนาย หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดที่สาธารณะ1จําหนายสินคา2ของชุมชน โดยการนําสินคาที่ผลิตในหมูบาน
และชุมชนใกลเคียงมาวางจําหนาย ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.6.1 แนวทางการดําเนินการการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
แนวทางการดําเนินการการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 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
ในการขอสิ น เชื่ อ จากสถาบัน การเงิน เพื่อ การประกอบอาชี พ โดยไม ขัด ตอ ระเบี ย บกฎหมาย
ที่บังคับใชอยู จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน การจัดระเบียบ
การจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
2.6.2 การดําเนินการการจัดระเบียบการจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการจัดระเบียบการจําหนายสินคา ผลผลิต
ผลิตภัณฑชุมชน หรือ พืชผลทางการเกษตรเพื่อบรรเทาปญหาของประชาชนในดานการจําหนาย
การตลาด โดยการจัดพื้นที่ สถานที่จําหนายสินคาเปนพื้นที่ผอนผัน หรืออาจกําหนดพื้นที่ผอนผัน
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะตองไมเปนอุปสรรคตอการใชที่สาธารณะในการสัญจร โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ตลอดจนไมเปนอุปสรรคตอการทําความสะอาด ในการ
กําหนดพื้นที่ผอนผัน ควรกําหนดระยะเวลา วัน และเวลาที่ผอนผัน และประกาศใหประชาชน
ทราบ เพื่อ เป ด โอกาสให ป ระชาชนผูผลิ ต ผูป ลูก สามารถนํา สิน คา มาจํ า หน า ยได โ ดยตรงต อ
ผูบริโภค เปนการประหยัดคาใชจายและสงเสริมการขาย ในการกําหนดหลักเกณฑและรายละเอียด
อื่นขอใหเปนไปตามความเหมาะสมในพื้นที่ และอยูในดุลพินิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.6.3 การสงเสริมสินคา/ผลผลิต /ผลิตภัณฑ
การสงเสริมสินคา ผลผลิต ผลิตภัณฑ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจดําเนินการ
ในรูปของการใหความรู ทักษะ การฝกอบรม การสงเสริมการวิจัยเบื้องตนเพื่อสงเสริมคุณภาพของ
สินคา ผลผลิต ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด ใหสินคามีรูปแบบ ตามความตองการ
ของตลาด และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตเปนแนวทางหนึ่ง
2.6.4 การสงเสริมการขาย
องค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น อาจจัด ใหมี โ ครงการฝ ก อบรม ใหค วามรู ทั ก ษะ
ทางดานการตลาด เพื่อสรางแนวคิดการเปนผูประกอบการโดยการนําผูประสบความสําเร็จใน
ภาคธุรกิจ ปราชญชาวบาน หนวยงานราชการอื่น สถาบันการศึกษาในทองถิ่น ที่มีวิทยากรความรู
ความสามารถมาใหความรูแกประชาชนในทองถิ่น การประสานงานกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจ เชน
ศูนยการคา เปนตน และการสรางเครือขาย ระหวางพื้นที่ เพื่อการหาสถานที่การวางจําหนายสินคา
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โดยมีขอตกลงที่เหมาะสมและสามารถดําเนินการได นอกจากนี้ การดําเนินการพัฒนาและสงเสริม
รูปแบบการบรรจุภัณฑ (packaging) เปนแนวทางการสรางรูปลักษณใหนาสนใจตอผูบริโภค ควร
ศึก ษารูปแบบการจัด ทําบรรจุภัณ ฑ ที่สวยงามและเหมาะสมกับสิน คา ผลผลิต /ผลิตภัณ ฑนั้น
โดยขอความร ว มมื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาและบรรจุ ภั ณ ฑ เช น กรมส ง เสริ ม
อุตสาหกรรม จัดอบรมการจัดทําบรรจุภัณฑตัวอยางใหผูประกอบการหรือกลุมอาชีพ เปนตน
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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 ในทองถิ่นทั้งในระดับบุคคลและกลุมอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
อาชีพของประชาชนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน
ประชาชนที่มีอาชีพเดียวกันรวมกันดําเนินกิจกรรมที่พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหมีศักยภาพ ในการ
ผลิ ต การจํา หน า ย และกลุ ม อาชี พ ที่ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมอยู แ ลว องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจ
สงเสริม สนับสนุน ใหมีการดําเนินการบริหารจัดการกลุมอาชีพ ที่มีความเขมแข็ง มีรายไดเพิ่มขึ้น
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชุมชน โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนิน
ชีวิตแบบสายกลาง คือ ทําเพื่อพอกิน เลี้ยงชีพไดตามความเหมาะสมกับครอบครัว เหลือจากการ
ดํารงชีพแลว จึงไดขาย โดยสวนหนึ่งเก็บออมไวเพื่อบริโภคและเพื่อการลงทุนครั้งตอไป เชน
การทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม การทําเกษตรแบบผสมผสาน เปนตน
2.7.1 หลักการการพัฒนากลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. รูเรา คือ รูศักยภาพ กําลังของกลุม การสํารวจขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหศักยภาพ
จุดแข็ง จุดออนของกลุมอาชีพ จัดเวทีแกนนําเกษตรกร สํารวจความตองการ สภาพปญหาของ
เกษตรกรระดับ ครัว เรือ น ระดับ กลุม เพื่อ การพัฒ นากลุม และกํา หนดแนวรว มอาสาพัฒ นา
การพัฒนากลุมอาชีพ เพื่อการจัดกลุมการเรียนรูของเกษตรกร
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2. รูการบริหารจัดการ การบริหารจัดการมี 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง ดานการ
จัดการภายในกลุม วางระบบการทํางาน วางตําแหนงงานความรับผิดชอบ และมอบหมายภาระงาน
ของกลุมใหแกกลุมผูบริหารงานกลุม สมาชิกกลุม สวนที่สอง คือ การบริหารงานการผลิต สงเสริม
การผลิ ต ผลผลิ ต /ผลิ ต ภั ณ ฑ โดยการหาแหล ง /สถานที่ จํ า หน า ยในชุ ม ชนและบริ เ วณจั ง หวั ด
ใกลเคียง เปนตน
3. รูหลักวิชาการ ดานการบริหารจัดการ การนําเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี
การเกษตร การจัดการ และหาแหลงจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล เพื่อใหความรูและ
สํา รวจความรู ภูมิปญ ญาทอ งถิ่น สง เสริม เทคนิค ดา นวิช าการในการวางแผนการเพาะปลูก
ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและถูกตองตามฤดูกาล เปนตน
2.7.2 หนวยงานสนับสนุนการรวมกลุมและพัฒนากลุม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและสนับสนุน การรวมกลุมและการพัฒนา
กลุมอาชีพ โดยบูรณาการงานดานสงเสริมอาชีพ ที่มีในระดับพื้นที่ประสานงานและขอความรวมมือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบและเพื่อไมใหเกิด
ความซ้ําซอนของการสนับสนุนในการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพที่อยูในพื้นที่เดียวกันและ
กระจายการใหความชวยเหลือ สนับสนุนไดอยางทั่วถึง จึงควรที่จะดําเนินการจัดทําแผนการ
สงเสริมอาชีพรวม เปนแผนเดียวกัน ซึ่งอาจดําเนินการในเชิงบูรณาการ ดังนี้
1. ทําการสํารวจหาปญหาความตองการของประชาชน กลุมอาชีพในพื้นที่
2. ดําเนินการคัดเลือกแกนนําในการรวมกลุม เพื่อจัดตั้งเปนคณะทํางานและ
เปนตัวแทนประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับกลุมอาชีพและระหวางกลุมอาชีพ
กับกลุมอาชีพ
3. จัดเวทีแกนนํากลุมอาชีพ เพื่อหาแนวทางรวมในการสงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมของกลุม การบริหารจัดการกลุม เปนตน
4. สรางแรงจูงใจและสรางคานิยม ที่มีตอทัศนคติในการสรางแกนนําในการ
รวมกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพในทองถิ่น ใหมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได
5. รวบรวมสมาชิก และจัด ทํา ทะเบีย น กลุ ม อาชีพ ตลอดจนสภาพปญ หา
ความตองการของประชาชนและกลุมอาชีพ เพื่อเขารับการสนับสนุนและพัฒนา เรียนรูการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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การดํ าเนินงานของกลุมอาชีพ อัน นําไปสูการบริหารจัดการกลุ มอยางเปนระบบและสามารถ
บริหารจัดการและพัฒนามาตรฐานของกลุมอาชีพ ที่มีการจดทะเบียนโดยมีกฎหมายรองรับ เชน
กลุมสหกรณ เปนตน
6. การอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ การตลาด และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุผลและมีประสิทธิภาพดานการสงเสริมอาชีพ
ของทองถิ่น
7. แนะนํารณรงคใหสมาชิกกลุมรวมออมทรัพยหรือลงหุนเปนทุนดําเนินการ
8. สนับสนุนกลุมเพื่อเพิ่มรายไดของสมาชิก
9. จัดตั้งคณะประเมินผลและการดําเนินการประเมินผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําการสํารวจหาปญหาและ
ความตองการของเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ กลุมสงเสริมอาชีพของทองถิ่น เพื่อใหทราบ
ถึงสภาพปญหาของกลุม หาแนวทางความชวยเหลือใหตรงกับความตองการของกลุมเกษตรกร
กลุมส งเสริ มอาชี พ รวบรวมเกษตรกร สมาชิกกลุม เขารวมกิจกรรม โครงการสงเสริมอาชี พ
ความรู หรือกลุม การเรีย นรูเ พื่อ แกปญหาที่ส อดคลอ งกับ ปญ หาของกลุมและถา เปน ปญ หาที่
ไมสามารถดําเนินการไดในระดับพื้นที่ ใหคณะทํางานนําเสนอตอคณะทํางานในระดับขั้นสูงกวา
ตอไป
2.7.3 ขั้นตอนของการสํารวจปญหาความตองการของประชาชน
1. จัดตั้งคณะทํางานการพัฒนากลุมอาชีพขององค กรปกครองสวนทองถิ่ น
ประกอบดวย เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 คน ตัวแทนกลุมอาชีพที่ลงทะเบียนกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 คน
2. คณะทํางานการพัฒนากลุมอาชีพ ดําเนินงานตามขั้นตอน 8 ขั้นตอน ตาม
ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอน
3. การดําเนินงาน
3.1 สํารวจความตองการของประชาชน
1. จั ด ประชุ ม สั ม มนา ประชุ ม ประชาคม ประกอบด ว ยตั ว แทน
ประชาชนตัวแทนกลุมอาชีพในทองถิ่น เชน กลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพย กลุมเลี้ยงสัตวน้ํา
กลุมสงเสริมอาชีพในทองถิ่น เปนตน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการพัฒนากลุมอาชีพและสํารวจ
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ความตองการของกลุ มอาชี พ ป ญหา อุปสรรค ขอจํากั ด ทิศทาง แนวโน มของการพั ฒ นาการ
สงเสริมอาชีพในชุมชน
2. กําหนดรูปแบบของการสํารวจความตองการ
2.1 สัมภาษณโดยมีแบบสํารวจ หรือ แบบสอบถาม สภาพปญหา
กําหนดกรอบประเด็นที่เกี่ยวของกับ อาชีพ/ผลิตภัณฑ ปจจัยโครงสรางพื้นฐานภาวะการตลาด
การขนสง หรือดานอื่นๆ ที่จําเปน และขอมูลที่เกี่ยวของกับอาชีพหลัก อาชีพเสริมของประชาชน
ในชุมชน
2.2 ระดมสมองระดมความคิด เห็น รว มกัน เสนอแนวทาง
การพัฒนาแบบสนทนากลุม ( Focus group) โดยมีผูดําเนินการ มีกรอบประเด็น เชน ดานการเพิ่ม
ผลผลิต/ผลิตภัณท ดานการตลาด ดานการบริหารจัดการ ใหมีระบบแบบสหกรณ เปนตน
2.3 จัด ทําลําดับความสําคัญและเรี ย งลําดับของการจั ด ทําแผน
เพื่อการพัฒนาสูแผนพัฒนาอาชีพของชุมชน
เมื่อไดประเด็นของหัวขอพัฒนา จัดทําลําดับความสําคัญและเรียงลําดับ
การพัฒนาจัดทําโครงการ กิจกรรมการพัฒนา โดยมีกรอบของเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน และรวบรวม
แกนนําของกลุมที่มีความตองการพัฒนากลุม จัดกลุมการพัฒนาและการเรียนรู ดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ไดจัดลําดับ ใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุม
ที่มีสมาชิก หรือแกนนําเขารวมพัฒนา
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แผนผัง บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนากลุมอาชีพ
สํารวจสภาพปญหาและความตองการทิศทางการพัฒนาของกลุมอาชีพ
จัดลําดับความสําคัญของความตองการ
ของการพัฒนากลุมอาชีพ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับแกนนํา
กลุมวางแผนงานและจัดทําโครงการ/กิจการอยู
ในอํานาจหนาที่

1) อยูในกรอบวิสัยทัศนภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) อยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนา
สามป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกินอํานาจ
หนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
แผนงานโครงการนําเสนอตอหนวยงาน
ตามลําดับขั้นตอน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ติดตามผล
ของโครงการและนําเสนอผลสรุป
ตอกลุม

ดําเนินการและจัดทําไดทันที
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2.7.4 ประเด็นพิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ
ในการพัฒนากลุมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่ อ
ส ง เสริ ม สนั บ สนุน ใหก ลุ ม อาชี พ มีค วามเขม แข็ ง มี ก ารบริห ารจั ด การอย า งมีห ลั ก เกณฑ แ ละ
สามารถพึ่งพาตนเองได อันนําไปสูการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม การสรางผูนํากลุมที่เกิดจากการ
ยอมรับของสมาชิกในการบริหารจัดการ และการสรางความสามัคคีในกลุมอาชีพ
ลักษณะของกลุมที่มีความเขมแข็ง คือ
1. ประชาชนในชุมชน มีความประสงคหรือความตองการที่จะดําเนินกิจกรรม
รวมกันโดยความสมัครใจของสมาชิก
2. มีวัตถุประสงค เปาหมายรวมของสมาชิก เปนหลัก
3. สมาชิกมีการยอมรับและความสัมพันธเชิงบวกตอกัน
4. มี รู ป แบบกติ ก า ข อ ตกลง หรื อ ระเบี ย บของกลุ ม ที่ ชั ด เจนและเข า ใจง า ย
สมาชิกสวนใหญยอมรับ
5. สมาชิกมารวมกิจกรรมในกลุมอยางตอเนื่อง
6. มีหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชนที่ชัดเจนและโปรงใส
7. สมาชิกมีความสามัคคี
8. มีเงินออมสามารถพึ่งตนเองได
ประเด็นพิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ ประกอบดวย 12 องคประกอบ รายละเอียดดังตาราง
ตารางประเด็นพิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ
องคประกอบ
1. โครงสรางของกลุมอาชีพ

องคประกอบยอย
1. เปาหมาย

เปาประสงค
1. มีการกําหนด เปาหมายจุดประสงค
ของการทํางานอยางชัดเจน
2. มีการพัฒนาการบริหารจัดการและ
สรางความเขมแข็งของกลุม
3. มีแผนพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง มุงสูมาตรฐานในระดับ
จังหวัด ระดับประเทศและระดับสากล

บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางประเด็นพิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ
องคประกอบ

องคประกอบยอย
2. คณะทํางาน

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

3. แผนการทํางาน

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน
2. สมาชิกมีสวนรวมในการจัดทําแผน
และเขาใจแผนการทํางานของกลุม
3. มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว
มีสถานที่ตั้งกลุม/ที่ทําการของกลุม
ที่แนนอนและมั่นคง
มีรูปแบบการทํางานแบบมีสวนรวม
(participation) ของสมาชิก
มีการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของกลุมอาชีพ/
กลุมสงเสริมอาชีพ ทั้งจาก การประชุม
และขาวสารประชาสัมพันธของรัฐ ของ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของใหสมาชิก
ทราบความกาวหนา ความเคลื่อนไหว
ของการทํางาน

4. ที่ตั้งของกลุม
5. รูปแบบการทํางาน
6. การประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอสมาชิก

7. มีการจัดทําระบบ
เอกสารและเก็บไวอยาง
เปนระเบียบ
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จัดทําขอมูลสมาชิก ประวัติความเปนมา
วัตถุประสงค โครงสราง ของคณะทํางาน
สถิติ จํานวนสมาชิก ผลผลิต/ผลิตภัณฑ
การพัฒนากระบวนการผลิต การตลาด
การยกระดับมาตรฐานของกลุม ของ
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องคประกอบยอย

8. การประชุม

2. คุณภาพของผลผลิต/
ผลิตภัณฑ

3. การบริหารจัดการกลุม

1. กระบวนการ/ขั้นตอน
การผลิต
2. มีการตรวจสอบ
คุณภาพการผลิต
3. การจัดทําบรรจุ
ผลิตภัณฑผลผลิต
( packaging)
4. การพัฒนาผลผลิต/
ผลิตภัณฑระดับ
มาตรฐาน

1. ระบบการสื่อสาร

เปาประสงค
ผลิตภัณฑความกาวหนาของกลุมสรุป
รายป รายงานตอสมาชิกกลุม เปนตน
มีการกําหนดระยะเวลาของการประชุม
กลุม/สมาชิก ที่แนนอน เชน เดือนละ 1 ครั้ง
และมีการบันทึกสรุปการประชุม
มีการวางแผนและจัดทํากระบวนผลิต/
การสรางผลผลิต
มีการนําวัตถุดบิ / การใชทรัพยากร เพื่อ
การผลิตในชุมชน/ในจังหวัด
มีการกําหนดการตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิต/ผลิตภัณฑกอนการจําหนาย
1. มีการพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ เพื่อ
เขาสูระดับมาตรฐาน มผช. มอก. อย.
เปนตน
2. มีการศึกษา อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
ความรูสูระดับมาตรฐานสากล
3. มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
4. ไดรับมาตรฐาน มผช. OTOP. มอก.
อย. เปนตน
1. มีการสื่อสาร กิจกรรมของกลุมสู
สมาชิกอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
2. มีการประชุมคณะทํางานทุกเดือน
(เดือนละครั้ง)
3. การพูดคุย/ปรึกษาหารือระหวาง
สมาชิกกลุม

บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางประเด็นพิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ
องคประกอบ

องคประกอบยอย
2. การประชุม

เปาประสงค
1. สรางกลุมที่มีทัศนคติเชิงบวกตอกัน
2. สมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น
3. ความคิดเห็นของสมาชิกไดรับการ
ยอมรับและมีขอสรุปที่ชัดเจนในการ
ประชุม
4. มีการปฏิบัติงานและดําเนินงาน

1. มีการจัดทําสรุปผลดําเนินงาน/เงินทุน/
รายรับ/รายจาย ตอสมาชิกอยางนอยปละ
1 ครั้ง
2. มีการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ
2. มีการจัดทะเบียน
มีการจัดทําทะเบียนวัสดุอุปกรณ
สตอค/วัตถุดิบ
ครุภัณฑของกลุม
3. มีการจัดทําทะเบียน
มีรายงานความเคลื่อนไหวของผลผลิต/
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
5. การพัฒนาขีดความสามารถ 1. การพัฒนาความรูดาน มีการศึกษา อบรม ดูงานและ
ตางๆ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ขององคกร
ประสบการณการผลิต/การสรางผลผลิต
2. พัฒนาดานการบริหาร จัดทําแผนพัฒนากระบวนการผลิตได
กลุมอยางมีระบบ
ระดับมาตรฐาน
3. สามารถพึ่งตนเองได ขยายเครือขาย
- ดานสมาชิกของกลุม
- ดานการตลาด
- ดานองคประกอบวัตถุดิบ
4. สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น มีผลกําไรเพิ่มขึ้น
4. การบริหารเงินทุนและ
ทรัพยากรของกลุม
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1. ระบบบัญชีรายรับรายจาย
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องคประกอบยอย

เปาประสงค

5. สรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน

6. การแบงปนผลประโยชน
ตอสมาชิกและชุมชน

7. การออมของกลุม

1. มีเงินออมสะสมของกลุม
2. มีการจดทะเบียนกลุม
3. เปนที่ยอมรับและรูจักของชุมชน
4. การดําเนินงานเขาสูระดับมาตรฐาน
มผช. มอก. OTOP อย. และอื่นๆ
5. ขยายการตลาดสูตลาดภายในประเทศ
และตางประเทศ
6. สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น
7. สมาชิกมีทัศนคติเชิงบวกตอกลุม
1. การบริหารจัดการดาน 1. มีการกําหนดหลักเกณฑและสัดสวน
การเงินและผลตอบแทน ในการแบงรายไดและผลประโยชนอื่น
ของสมาชิกกลุมที่
ที่เกิดจากการรวมกันทํากิจกรรมใหกับ
เหมาะสม
สมาชิกอยางชัดเจน
2. มีจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานของกลุม
3. มีการจัดทําเอกสารและรายงาน
การดําเนินการ ตามหลักเกณฑในการ
แบงปนผลประโยชนตอสมาชิก
4. มีความโปรงใสและยุติธรรม
1. มีการจัดทําบัญชี
1. เงินรายไดที่เกิดจากผลการดําเนินงาน
รายรับ-รายจาย
ของกลุม มีการสะสมทุนสํารองใหกับ
กลุม
2. จัดทําบัญชีเงินฝากของกลุม
3. มีหลักเกณฑการออมที่เกิดจากรายได
ของสมาชิกกลุมที่ชัดเจนและมีการ
ดําเนินงานตามหลักเกณฑนั้น
บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางประเด็นพิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ
องคประกอบ
8. การนําเทคโนโลยี/
สารสนเทศ ในการจัดทํา
ระบบขอมูลของกลุม

9. การสงเสริมและพัฒนา
ชุมชน/ทองถิ่น

10. แนวโนมของการพัฒนา
กลุมอาชีพ

11. ความสุขกลุม
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องคประกอบยอย

เปาประสงค

1. ระบบขอมูลของกลุม
ดานตางๆ
- ดานการบริหารงานกลุม
- ดานการตลาด
- ขอมูลสงเสริมการผลิต
และการดําเนินงาน
เปนตน
1. โครงการ/กิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ
สาธารณะ

1. มีระบบฐานขอมูล
2. มีการจัดเก็บฐานขอมูลของกลุม ลงใน
คอมพิวเตอร
3. มีการจัดระดับของการเขาระบบ
ที่เหมาะสม
4. สมาชิกสามารถทราบขอมูลตางๆ
ที่สงเสริมความรูไดทันเหตุการณ
1. เขารวมโครงการ/กิจกรรมของชุมชน/
ทองถิ่น
2. มีการกําหนดในแผนการพัฒนากลุม
ซึ่งเปนการดําเนินงาน/บําเพ็ญประโยชน
ตอชุมชนอยางนอยปละ 3 ครั้ง
3. บันทึกการเขารวมโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาชุมชนของสมาชิกกลุม
4. มีการระบุสถานที่/อาณาบริเวณ ที่กลุม
รับผิดชอบดูแลอยางเปนทางการ (กรณีที่
เปนสาธารณะของชุมชน)
1. จํานวนรางวัลที่ไดรับของกลุมอาชีพ
2. ระดับมาตรฐานของผลผลิตสูงขึ้น

1. กําหนดแผนเปาหมาย
ของกลุมการพัฒนา
(เสนทางสูความสําเร็จ
ของกลุม)
2. ความยั่งยืนของกลุม
1. สรางรายไดที่มั่นคง
ใหกับสมาชิก
2. ความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการของกลุม

1. กลุมดําเนินการและพึ่งตนเอง
ฐานะทางเศรษฐกิจการเงินของสมาชิก
ดีขึ้นรอยละ 50
ความถี่/จํานวนครั้ง ตอการเขารวม
กิจกรรมของสมาชิกมีมากขึ้น
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องคประกอบยอย

เปาประสงค

3. สมาชิกมีความพึง
พอใจ และมีความสุขใน
การทํากิจกรรมกลุม

การขยายตัวของกลุมในดานตางๆ เชน
- จํานวนสมาชิก
- จํานวนผลผลิต/ผลิตภัณฑ
- การบริหารงานอยางเปนระบบ
- คุณภาพของผลิตภัณฑ
1. กลุมเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
2. มีเงินทุนสํารองของกลุมที่เกิดจากการ
สะสมเงินทุนของสมาชิก
3. มีการชวยเหลือชุมชนและสังคมของ
กลุมอยางตอเนือ่ ง
4. ชุมชนนาอยู/อบอุน

4. มีความรวมมือของ
สมาชิกในการทํา
สาธารณประโยชน
ตอชุมชน

12 .ความเขมแข็งของกลุม

1.สมาชิกกลุมเขมแข็ง

1. สมาชิกมีความขยัน อดทนในการ
ทํางาน
2 สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. สมาชิกมีความสามัคคี
4. สมาชิกมีสว นรวมในการบริหารจัดการ
รวมวางแผนการดําเนินงานของกลุม
5. การดําเนินงานของกลุมมีความโปรงใส
2. มีงบประมาณที่ไดจาก 1. สมาชิกสามารถสะสมเงินใหกลุมได
การดําเนินกิจกรรมของ 2. กลุมมีเครดิตที่ดี
กลุมและสมาชิกสนับสนุน
เปนทุนสงเสริมและ
พัฒนามาตรฐานกลุม

บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตารางประเด็นพิจารณาในการพัฒนาของกลุมอาชีพ
องคประกอบ

องคประกอบยอย
3. ผลผลิต/ผลิตภัณฑ

เปาประสงค

1. ปริมาณการจําหนายมากขึ้น
2. สถานที่จําหนาย/แหลงจําหนาย
4. มีการบริหารกลุมอยาง 1. สมาชิกแบงความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน
เปนระบบ
2 สามารถกําหนดและควบคุมการผลิต
ไดสอดคลองกับกลไกทางการตลาด
3. จํานวนสมาชิกมีความพึงพอใจตอการ
เปนสมาชิกของกลุม รอยละ 70
5. คณะทํางาน/ผูบริหาร 1. มีการประชุมสมาชิกและมีตารางการ
มีความรู ความสามารถ ประชุมที่ชัดเจน
ในการบริหารจัดการ
2. รูเทาทัน ขาวสารและการเปลี่ยนแปลง
อันอาจมีผลกระทบ ตอกลุม
3. การศึกษาหาความรู และพัฒนาอยูเสมอ
4. สมาชิกมีความพึงพอใจตอ การ
บริหารงาน รอยละ 80
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2.8 การบริหารจัดการกลุมอาชีพ
การบริห ารจั ด การกลุม อาชีพ อาจแบง ได 2 สว น คือ การบริ หารจั ด การขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในสวนการสงเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการของกลุมอาชีพเพื่อการ
พึ่งตนเอง
2.8.1 การบริหารจัดการกลุมอาชีพโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามภารกิจ และบทบาทขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น เมื่อ รับ โอนภารกิจ
จากหนวยงานเดิม คือ กรมสงเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กลุมอาชีพ ประกอบดวย งานกลุมอาชีพ 3 สวน คือ การบริหารจัดการดานการสํารวจขอมูลกลุมอาชีพ
การสํา รวจขอ มูล เพื่อ การสง เสริม อาชีพ เชน การจัด ทํา ทะเบีย นขอ มูล ทางการเกษตร ขอ มูล
ภูมิปญญาทองถิ่น ขอมูลปราชญชาวบาน การสํารวจความตองการพัฒนากลุมอาชีพในระดั บ
ครัวเรือน ระดับกลุมอาชีพ
2.8.2 การบริหารจัดการภายในกลุมอาชีพ
การบริห ารงานดา นการกํา หนดกิจ กรรม การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ การพัฒ นา
ดานการตลาด การบริหารจัดการดานการแบงปนผลประโยชนของกลุม
การบริห ารจัด การ หมายถึง การวางแผนการจัด การกลุม อาชีพ และควบคุม
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ อํ า นวยการและการควบคุ ม กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานให บ รรลุ
วัต ถุป ระสงคต ามที่กํา หนดไวใ นขอ บัง คับ ของกลุม โดยมีห ลัก เกณฑข องการบริห ารจัด การ
ตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล มีความรู รอบคอบ และมีภูมิคุมกัน
ของกลุม คือ การรวมพลัง สามัค คีใ นกลุม เปน กิจ กรรมของกลุม อาชีพ ที่ป ฏิบัติง านรว มกัน
เพื่อบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันและดําเนินงาน
องคประกอบของการบริหารจัดการกลุม องคประกอบ 3 ประการ คือ
1. มีคณะกรรมการดําเนินงานของกลุม
2. มีการกําหนดกิจกรรมของกลุมที่เกี่ยวกับการอาชีพ สงเสริมอาชีพ โดยการ
รวมทํากิจกรรมมีลักษณะเปนความพยายามรวมกันระหวางบุคคลกลุมนั้นที่จะทําใหกลุมมีความสําเร็จ
และมีหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติของกลุม หรือขอบังคับของกลุม
3. การแบงปนผลประโยชนของกลุม คณะกรรมการและสมาชิกรวมประชุม
เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ ข องการแบ ง ป น ผลประโยชน โดยการกํ า หนดสั ด ส ว นตามภาระงาน
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กิจกรรม ของสมาชิกของกลุม เชน อาจแบงเปน 5 สวน เชน 1) การผลิต 2) เงินปนผล 3) คาตอบแทน
คณะกรรมการ 4) คาสวัสดิการของสมาชิก 5) สาธารณประโยชน
ซึ่งในการดําเนินการตองจัดทําบัญชีรายรับ 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. การกําหนดแนวทางการดําเนิ นงาน เป าหมาย และช องทางการจํ าหนาย
สินคา ผลผลิตและผลิตภัณฑ
5. จัดทําเอกสารการดําเนินงานกลุม จัดทําทะเบียนวัตถุดิบของกลุม
แนวคิดการบริหารจัดการ แบงออกไดเปน 4 ลักษณะ คือ
1. การบริหารจัดการกลุมบุคคล
มี ก ารบริห ารงาน บริห ารบุ ค คล ซึ่ง ประกอบด ว ยคณะทํ า งานของกลุ ม อาชี พ /
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
บทบาทภาระงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรั บภารกิจถายโอนและตามบทบาท
หนาที่ตามกฎหมายเดิม เปนงานดานสงเสริม สนับสนุน บํารุง สรางและพัฒนาอาชีพเพื่อใหประชาชน
ระดับฐานราก มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได อาจดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ที่สําคัญในการสงเสริมอาชีพ โดยวิเคราะหความจําเปนในพื้นที่ ความเหมาะสมตลอดจนผลกระทบ
หรือประโยชนสูงสุดที่ประชาชนจะพึงไดรับ เปนหลักของการสงเสริมและสนับสนุน เชน
1. การสํารวจขอมูลและการจัดทําทะเบียนเกษตรกร ขอมูลดานกําลังการผลิต ขอมูล
กลุมอาชีพ กลุมสงเสริมอาชีพ การจัดทําระบบฐานขอมูลกลุมอาชีพ
2. การส ง เสริ ม สนับ สนุน โครงการ/กิจ กรรมของกลุ ม อาชี พ ที่ถ า ยโอนภารกิ จ
ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับ
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3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคก ารบริห ารสว นตํา บล จัด สรรงบประมาณในการสง เสริม แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม
ของกลุมอาชีพ ตามรายไดและงบประมาณที่ไดรับอุดหนุน
หลักเกณฑการวิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการ ควรคํานึงถึง
องคประกอบตางๆของโครงการดังนี้
2.9.1 ลักษณะของโครงการ
1) เปนโครงการที่อยูในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหรือ
อยูในแผนพัฒนาอําเภอและหรืออยูในแผนพัฒนาจังหวัด หรือเปนแผนงานฉุกเฉิน หรือแกไข
ปญหาเรงดวนของประชาชนในพื้นที่
2) จุดประสงคโครงการสอดคลองและมีความเปนไปไดกับลักษณะการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมอาชีพ
3) มีการกําหนดระยะเวลาความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมของกลุมที่ชัดเจน
โดยระบุระยะเวลาในการดําเนินการผูรับผิดชอบโครงการ แนววิธีปฏิบัติของโครงการ
2.9.2 ประเภทของโครงการ
ประเภทโครงการสง เสริม อาชีพ ที่ข อรับ การสนับ สนุน จากองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นควรเปนโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้
1) เปนอาชีพหลัก อาชีพที่เพิ่มรายได ใหกับประชาชนในระดับครัวเรือนและ
ระดับกลุมอาชีพ และเปนการนําวัตถุดิบหรือทรัพยากรในทองถิ่น มาใชหรือเปนสวนหนึ่งการผลิต
2) เปนโครงการที่สงเสริมสนับสนุนการผลิต/เพิ่มผลผลิต/ผลิตภัณฑ (Product
Development Project) การบริหารจัดการกลุม เชน การพัฒนาเครื่องมือการผลิต การลดเวลา
ประหยัดการใชเวลาในการผลิตแตยังคงรักษาคุณภาพและการใชภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสม
3) เปนการพัฒนาการตลาด การพัฒนารูปแบบการผลิตใหไดมาตรฐาน นําเสนอ
รูปแบบการจําหนาย การบรรจุภัณฑ (Packaging) การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ผูรับบริการ
หรือการตลาด (Marketing Development Project) การสงเสริมสถานที่จําหนายผลิตภัณฑชุมชน
เชน รานคาชุมชน

66

บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4) โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาอาชี พ (Research and Development Project) เป น
โครงการทดลองผลิ ต สิ น ค า /ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ดํ า เนิ น การโดยกลุ ม อาชี พ เช น การแปรรู ป ผลผลิ ต
เกษตรกรรม การพัฒนารูปแบบการผลิตและผลิตภัณฑ เปนตน
5) โครงการพัฒนาความรู ทักษะ ตอสมาชิกของกลุมดานตางๆ เชน ดานการ
บริการ ดานการบัญชี ดานการตลาด เปนตน
6) โครงการฝกอบรม งานดานสงเสริมอาชีพของชุมชน
7) การฝก ที่เปนตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น หรือเปนการฝก
อาชีพที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นวาควรสงเสริมและเพิ่มรายไดประชาชนในทองถิ่น
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
ความสามารถของประชาชนหรือ กลุม ความสอดคลอ งและเปน ไปไดที่สง ผลดา นการผลิต
(เพิ่มผลผลิต / ผลิตภัณฑ) และพัฒนาดานการตลาด ศักยภาพของกลุมโดยรวม
2. โครงการสงผลตอชุมชนระดับใด โดยพิจารณาลักษณะเดนของโครงการ
โครงการมีลัก ษณะเดน ที่สง ผลตอ เศรษฐกิจ /เพิ่ม รายไดข องสมาชิก /ของกลุม อาชีพ เพีย งใด
สรางงาน ขยายโอกาสใหกับสมาชิกในทองถิ่น
3. การบริ ห ารการจั ด การกลุ ม อาชี พ ระบบการบริ ห ารงานของกลุ ม ให มี
ประสิทธิภาพ
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4. ศักยภาพของกลุมอาชีพ ที่สามารถดําเนินงานไปสูเปาหมาย และสามารถ
ขจัด /แกไขปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่นไดในระดับหนึ่ง
5. การประเมินปจจัยที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ เชน ความรู ความสามารถ
ของผูนํากลุมอาชีพ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญของสมาชิกกลุม ความสามัคคีของกลุมอาชีพ
6. กําหนดสัดสวน/ใหคะแนนน้ําหนัก การวิเคราะหโครงการตามความเหมาะสม
สภาพแวดลอมของพื้นที่กลุมอาชีพ
ตาราง เกณฑการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
เกณฑ

คะแนนเต็ม

1. ความเปนไปไดของโครงการ
2. การสงผลทางดานเศรษฐกิจ สังคมตอชุมชน
3. ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม
4. ศักยภาพโดยรวมของกลุม เชน
- การผลิต
- การตลาด
- การจําหนาย
- การบรรจุภัณฑ
- การบริหารจัดการกลุม เชน คณะทํางาน และ
บทบาทหนาที่ และโครงสรางการบริหารงาน
เปนตน
5. ศักยภาพของผูนํากลุม
6. กําหนดสัดสวน / การใหน้ําหนัก ของโครงการ ที่
สงผลตอเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน กลุมและ
ชุมชน เปนตน
รวม

40
15
15
20
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ตัวอยาง การวิเคราะหโครงการและความเหมาะสมโครงการ
ขอความ
1. ลักษณะของโครงการ
1.1 สอดคลองนโยบายรัฐ
1.2 สอดคลองแผนสามป /แผนยุทธศาสตร
1.3 สอดคลองกับยุทธศาสตร…………..
1.4 แกปญหาเรงดวนที่มีผลตอการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
1.5 อื่นๆระบุ...........................................
2. ประเภทของโครงการ
2.1 สงเสริมอาชีพหลัก
2.2 สรางงาน สรางอาชีพ
2.3 สงเสริมการผลิต
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 ที่วางเวน
จากการผลิตหรือ รอผลผลิต
1.8 อื่นๆ ระบุ.........................................
4. การติดตามและประเมินผล
4.1 ระยะเวลาการดําเนินงาน
4.2 ผลประโยชนที่ไดรับที่มีตอประชาชน
4.3. อื่นๆ ระบุ.............................................

เหมาะสม

ไมเหมาะสม/ ระบุเหตุผล
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2.10 การสํารวจขอมูลและการจัดทําทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน
การสงเสริมอาชีพ โดยคํานึงถึงวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น ทําใหประหยัดคาใชจายและลด
ตน ทุนการผลิตทั้งทางตรงและทางออม และประหยัดพลังงานในการขนสง องคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่น จึ ง ควรสํ ารวจข อมูล และจัด ทํา ทะเบี ย นวั ตถุ ดิ บ ในชุม ชน เพื่ อเป น การศึ ก ษาและ
จัดระบบขอมูล แหลงวัตถุดิบ ในชุม ชน การคํา นวณปริมาณของวัตถุดิบที่ตองการและที่มีอ ยู
ในทอ งถิ่น และการพัฒ นาสรา งวัต ถุดิบ ใหเ กิด ขึ้น เชน ในการสํา รวจขอ มูล ดา นการเกษตร
การจัดทําทะเบียนวัตถุดิบทางการเกษตรและการจัดทําขอมูลการเกษตรประจําตําบล องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยองคการบริหารสวนตําบล อาจดําเนินการรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ทําการสํารวจขอมูลในระดับทองถิ่น แหลงวัตถุดิบ พื้นที่ที่เปน
การสงเสริมการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุมอาชีพ ตลอดจนสถานการณภายในทองถิ่น
และภายนอกทองถิ่นที่มีผลกระทบ หรือเปนปญหาอุปสรรคตอการประกอบอาชีพของประชาชน
ในทองถิ่น
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
และรูปแบบของการเผยแพรที่เหมาะสมกับทองถิ่น
2) การบริหารจัดการขอมูล ในการจัดทําขอมูลการสงเสริมอาชีพของทองถิ่น
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 ศึกษาขอมูลทีม่ กี ารเก็บรวบรวม
เกี่ยวกับสถานการณของอาชีพ กลุมอาชีพ อาชีพเสริมของทองถิ่น เปนการวิเคราะหสภาพปจจุบัน
และวิเคราะหสถานการณในอดีตและปจจุบัน เพื่อนํามาเปนแนวทางการวางแผนการจัดทําระบบ
ขอมูล เชน ขอมูลทางดานการเกษตรที่สําคัญ เชน
 สถานการณสินคาเกษตรที่สําคัญของทองถิ่น
 เทคโนโลยีการเกษตรที่สงเสริมการผลิตและเปนความตองการของ
ทองถิ่น
 ภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมกับการสงเสริมอาชีพราคาสินคา/
ราคาปจจัยการผลิต
 แหลงจําหนายผลิตทางการเกษตรในชุมชน อําเภอ จังหวัด และ
ตางจังหวัด หรือจังหวัดใกลเคียง ความตองการแตละจุดเปนอยางไร
 สถิ ติ / สถานการณ ท างการเกษตรที่ เ กิ ด ตามธรรมชาติ ตามช ว ง
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 ซึ่งอาจเปน
ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบล
3.2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ เชน คอมพิวเตอร
ที่สามารถเขาถึงขอมูลโดยประชาชนหรือมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก ชวยสืบคนขอมูล บอรด
ประชาสัมพันธ การจัดรายการเผยแพรขาวสาร ที่หอกระจายขาวประจําตําบล เปนตน
3.3) มีเจาหนาที่ดูแลระบบฐานขอมูล ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของทองถิ่น
ใหเปนปจจุบันและทันสมัย ที่เปนประโยชนตอการสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถิ่น
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2.10.2 การจัดทําทะเบียนวัตถุดิบในชุมชน
วัตถุดิบ หมายถึง สวนประกอบของผลิตภัณฑที่มีอยูในพื้นที่ ชุมชน ภายในจังหวัด
ที่นํามาเปนองคประกอบหลักในการผลิต
องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น สํา รวจวัต ถุดิบ ในชุม ชนที่เ ปน ปจ จัย การผลิต
ของการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อสงเสริมสนับสนุนขอมูล และการบริหารจัดการวัตถุดิบ
เชน แหลงน้ํา ที่ดิน พื้นที่ทางการเกษตร ปุยชีวภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมมือกับ
ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จัดทําและสํารวจขอมูลวัตถุดิบในชุมชนอยางเปนระบบ
เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลการสงเสริมการผลิต ขอมูลการผลิต และขอจํากัดในทองถิ่น ตลอดจน
กําลังการผลิตของชุมชน
2.10.3 ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําทะเบียนวัตถุดิบ
1) ศึก ษาขอ มูล เก็บ รวบรวมที่เ กี่ย วกับ อาชีพ /กลุม อาชีพ ของทอ งถิ่น เชน
อาชีพ เกษตรกร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย
อาชีพทางการเกษตร เชน พืชสวน พืชไร ไมดอกไมประดับ เปนตน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เช น หมวดอาหาร กล ว ยตาก ข า วแตน หมวดเครื่ อ งใช ไม ก วาด เสื่ อ เครื่ อ งจั ก สาน เป น ต น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย เชน ผลิตภัณฑจากไมไผและหวาย ผลิตภัณฑสิ่งทอ
และผา ผลิตภัณฑจากเสนใยพืช เปนตน ผลิตภัณฑศิลปะประดิษฐ ชางซอมบริการและ ผลิตภัณฑ
โลหะ เปนตน
2) จัด ระบบทะเบีย นวัต ถุดิ บ ของชุ ม ชน เป น หมวดหมู แยกตามกลุม อาชี พ
ประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลที่จําเปนตอการใชประโยชนในทองถิ่น เชน ปริมาณการผลิต
ในแตละหมูบาน ตําบล ตามชวงฤดูกาล สถิติหรือปริมาณการใชเพื่อการผลิต เปนตน และบันทึก
ขอมูลลงในคอมพิวเตอรเพื่อการเผยแพร ขอมูลสูสาธารณะและกลุมอาชีพ นํามาใชการในการ
ทํางานตอ รวมทั้งปรับปรุงระบบขอมูลใหเปนปจจุบัน (update) อยูเสมอ
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2.11 การจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน
“ปราชญช าวบาน” หมายถึง บุคคลผูมีความรู ความสามารถ มี ประสบการณ ในการ
ทํางานนั้นๆ มาอยางมากมาย ความรูดังกลาวเปนความรูที่นํามาปฏิบัติ มีผลผลิตที่เปนรูปธรรม
เปนความรู ที่มีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น เกี่ยวของกับวิถีชีวิต เปนความรู
ที่สะสม มานาน เปนโครงสรางความรูที่มีหลักการ มีเหตุผลในตัวเองที่นาศึกษา ควรอนุรักษและ
สืบทอด ผูที่ไดชื่อวาเปนภูมิปญญาทองถิ่น นั้น มีอยูมากมายในทองถิ่น แตละคนตางมีความรู
ความสามารถ มีประสบการณมีผลงานเพื่อการดํารงชีวิตที่แตกตางออกไปหลายดาน
“ภูมิปญญาทองถิ่น” หมายถึง ความสามารถในการใชพื้นความรูสรางสรรคงานเพื่อพัฒนา
และดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น
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หลักการของการจัดทําทะเบียนปราชญชาวบานเพื่อการสงเสริมอาชีพ
ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่ไดรับการถายโอน ดานการสงเสริม
และพัฒ นาองค ค วามรูข องท อ งถิ่น การรวบรวม สง เสริมพั ฒ นาภูมิ ป ญญาทอ งถิ่ น และจัด ทํ า
ทะเบีย นปราชญช าวบา นของทอ งถิ่น โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ เปน การจัด ทํา ระบบฐานขอ มูล
คลังความรูของชุมชน ในการพัฒนาสงเสริมอาชีพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจดําเนินการ
ดังนี้
1. การพัฒนาบริหารจัดการความรูทองถิ่น โดยหวังผลใหเกิดบุ คลากรของ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน
2. จัดทําชุดความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ที่เปนประโยชนตอการประกอบ
อาชีพ และ/หรือสงเสริมอาชีพในทองถิ่น
3. ประสานความรวมมือในภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ และประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน โดยรวบรวมระดมความคิด
จัดทําองคความรูของทองถิ่น ในดานตางๆ ที่เปนจุดเดน และมีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพของทองถิ่น
4. จั ด ทํ า ทะเบี ย นปราชญ ช าวบ า น ตามความเหมาะสมและสอดคล อ งกั บ
ทองถิ่น
5. สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบฐานขอมูลภูมิ ปญญาชาวบาน และปราชญ
ชาวบานเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริม สนับสนุนและเปนแหลงเรียนรู และเปนแหลงของ
การพัฒนาอาชีพของประชาชนในทองถิ่น
6. ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู ภูมิปญญาชาวบาน ปราชญชาวบาน
แกประชาชนและเยาวชนในทองถิ่น
7. พัฒ นาระบบขอ มูล ภูมิปญ ญาทอ งถิ่น และปราชญช าวบา น ใหงา ยและ
สะดวกตอการเขาถึงขอมูล
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ประเภทปราชญชาวบาน
อาจแบงประเภทกลุมของการปราชญชาวบานในดานการอาชีพ/สงเสริมอาชีพ
ที่เปนภารกิจที่ไดรับการถายโอน และที่เปนปราชญชาวบานที่สงเสริมองคความรูในดานตางๆ อาจ
แบงกลุมของปราชญชาวบาน ดังนี้
1. ดานเกษตรกรรม เชน การทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว 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
ในการป น แกะสลั ก การหล อ เชน หล อ พระพุ ท ธรูป ป น โอ ง สลัก ลวดลาย ประดั บ ต น เที ย น
สิ่งกอสราง ฯลฯ
8. ดา นสถาปตยกรรม คือ ผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณเ รื่อง
การกอสรางอาคารบานเรือน โบสถ ศาลา ศาลพระภูมิ ฯลฯ
9. ดานสาธารณสุข คือ ผูมีความรู ความสามารถมีประสบการณดานการใชยา
สมุนไพร การรักษาโรคแผนโบราณ การรักษาสุขภาพอนามัยรางกาย การสืบสานตําราสมุนไพร
หมอนวดแผนโบราณ เปนตน
10. ดานสงเสริมการทองเที่ยว เชน ผูมีความรูความเขาในประวัติของโบราณสถาน
สถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น มีความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เปนตน
11. ดานภาษาและวรรณกรรม คือ ผูมีความรู ความสามารถ มีประสบการณใน
การแตงวรรณกรรมพื้นบาน การคิดประดิษฐอักษรภาษาถิ่น การสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรม
ทองถิ่น ฯลฯ
บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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12. ดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญของทองถิ่น
ภูมิป ญญาดานอื่ น ๆ นอกเหนือจากที่ก ลาวมาแลว ไดแก ภู มิป ญญาหรื อผูที่ มีความรู
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
ในการปฏิบัติตามขนบประเพณีของทองถิ่นนั้นๆ
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แหลงของการศึกษาและรวบรวมปราชญชาวบาน
1. สถานศึกษา โรงเรียน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน วัด
2. สถาบันการศึกษาของทองถิ่น เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เปนตน
3. หนวยงานของรัฐ เชน ฐานขอมูลของกรมการพัฒนาชุมชน กรมการสงเสริม
การเกษตร กรมศิลปกร เปนตน
แนวทางการจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล เมื่อรับภารกิจการถายโอนการรวบรวมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและจัดทํา
ทะเบียนปราชญชาวบาน รวมกับ สํานักงานเกษตรอําเภอ ศูนยบริการการถายทอดเทคโนโลยี
รวมกันวางแผน จัดเวทีชุมชน เพื่อจัดการขอความเห็น และกําหนดแนวทางการสํารวจ คือ
1. การเตรียมการ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของอาชีพ/กลุมอาชีพ/กลุมสงเสริม
อาชีพของทองถิ่น
2. สืบคนปราชญชาวบาน โดยการสอบถาม สังเกต คนหา
3. การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน โดยการสํารวจ
จัดเวทีประชาคม ของหมูบาน ชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ที่ควรรักษา
และถายทอดเพื่อการสรางอาชีพของทองถิ่น เพื่อนําเปน ศูน ยความรู ข อมู ลภูมิป ญญาท องถิ่ น
ปราชญชาวบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การจัดเตรียมขอมูล ระบบฐานขอมูลของปราชญชาวบาน โดยจัดหมวดหมู
ของปราชญชาวบานดานอาชีพ เชน กลุมเกษตรกรรม ประกอบดวย พืชไร พืชสวน การประมง ปศุสัตว
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรมพื้นบาน ศิลปวัฒนธรรม อาหารพื้นบาน ยาและ
สมุนไพรพื้นบาน เปนตน
5. รวบรวม ระดมปราชญช าวบาน เพื่อศึก ษาวิจัย การพัฒ นา และทดสอบ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อจัดทําองคความรูของทองถิ่นโดยการสัมภาษณโดยตรง จัดทําเปนเอกสาร
หนั ง สื อ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของหมู บ า น ชุ ม ชน บั น ทึ ก ข อ มู ล บั น ทึ ก ภาพถ า ยของ/โครงการ/
กิจกรรม/ที่ดําเนินงาน
6. ตั้งศูนยปราชญชาวบานของทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับอาชีพ โดยการมีสวนรวม
ของปราชญชาวบาน และกลุมอาชีพ สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด และประชาชนในชุมชน
บทที่ 2 มาตรฐานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.12 ดานบุคลากร
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับโอนภารกิจดานการสงเสริมอาชีพจากหนวยงานเดิม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพื่อดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูล
ทางการเกษตร กลุมเกษตรกรและกลุมสงเสริมอาชีพ เปนตน ในระยะแรก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจมอบหมายใหเจาหนาที่เดิมที่มีความรู ความสามารถ และเขาใจประชาชนในทองถิ่นรวมกันกับ
เจาหนาที่ของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดําเนินงาน
ขอควรคํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะของเจาหนาที่
1) มีความรู ความสามารถและเขาใจงานดานเกษตรกรรม หัตถกรรม การบริหาร
จัดการสารสนเทศ การบริหารจัดการดานชุมชนสัมพันธ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
2) มีความรู ความเขาใจในงานอาชีพของชุมชน สามารถประสานงานเชื่อมโยง
หนวยงานที่เกี่ยวของใหคําปรึกษา ชวยเหลือเกษตรกร ประชาชน แบบครบวงจร (One stop service)
3) มี ทั ก ษะการเป น ผู ป ระกอบการ เพื่ อ ให คํ า ปรึ ก ษาสนั บ สนุ น การสร า ง
เครือขาย ดานการสงเสริมอาชีพชุมชนระหวางชุมชนระหวางพื้นที่อําเภอ ระหวางพื้นที่จังหวัด
แนะนําดานการตลาดการบริหารจัดการกลุมอาชีพเชิงธุรกิจ
4) มีความตั้งใจ มุงมั่น ซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อใหงานพัฒนาและสงเสริม
อาชีพของประชาชนในชุมชนพนจากความยากจน การเปนหนี้ ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุขและพอเพียง
5) มีใจรักในชนบท มีทัศนะคติที่ดี มีใจชวยเหลือ เพื่อชนบทอยางแทจริง
การจัดโครงสรางการบริหารงานดานการสงเสริมอาชีพ
1) งานด า นบุ ค ลากรระบบฐานข อ มู ล /การสํ า รวจ/การจั ด ระเบี ย บข อ มู ล
สารสนเทศ/งานกลุมอาชีพในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด
2) งานด า นพั ฒ นาส ง เสริ ม อาชี พ /การบริ ก ารวิ ช าการ/การฝ ก อบรม/งาน
เครือขายกลุมอาชีพ/งานสงเสริมแนะแนวการอาชีพ การบริหารจัดการอยางเปนระบบ
3) งานดานประชาสัมพันธเผยแพร
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บทที่ 3
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาของ
มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัว ชี้วัด การสง เสริม อาชีพ อาจแบง ตามกรอบมาตรฐานของการสง เสริม อาชีพ ได
เปน 2 ระดับ คือ
3.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน
3.2 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

3.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน
ตัว ชี้วัด ขั้น พื้น ฐาน เปน เกณฑก ารพิจ ารณาการสง เสริม อาชีพ ขององคก รปกครอง
สว นท องถิ่น ด า นการส งเสริ มอาชี พ โดยมุ ง เน น ประชาชนเป น ศู น ยก ลางของการพั ฒ นา โดย
คํานึงถึงความจําเปนและความสอดคลอง ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชน เปาหมาย
ของการพัฒนาและสงเสริม คือ ประชาชนในระดับรากหญา มีอาชีพ มีรายได สามารถดํารงชีวิต
แบบพอเพียงและเหมาะสมกับศักยภาพ และ การสงเสริม พัฒนาประชาชนที่มีอาชีพหลักใหมี
คุณภาพและมั่นคงยิ่งขึ้นและใหมีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีหลักการบริหาร
จัดการบนพื้นฐานของขอมูล และการวิเคราะหเชิงพหุ โดยการมองในหลายมิติ และความเชื่อมโยง
และเกี่ยวเนื่องดานอาชีพของทองถิ่น ตามกระบวนการขั้นตอนของเสนทาง การประกอบอาชีพ
องคประกอบและตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ
ประกอบดวย 3 องคประกอบ 20 ตัวชี้วัด คือ
(ก) ดานแผนงานโครงการและการบริหารจัดการ
(ข) ดานการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชน
(ค) ดานการสงเสริมดานวิชาการ

บทที่ 3 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ สําหรับ อปท.
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รายละเอียดดังตาราง
ตัวชี้วัดขั้นพืน้ ฐานของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ

มี

ไมมี

(ก) ดานแผนงานโครงการและการบริหารจัดการ
1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมการสงเสริมอาชีพ
2) มีการดําเนินการตามแผน ที่กําหนด
3) มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนอาชีพของทองถิ่น
4) มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนวัตถุดิบ หรือปจจัยการผลิตของทองถิน่
5) มีการจัดทําขอมูล ดานอาชีพในทองถิ่นและเครือขายเชื่อมโยงในพื้นที่
ใกลเคียง
6) มีการวิเคราะห จุดแข็งจุดออน ปญหาอุปสรรค และโอกาสของทองถิ่น
7) มีหลักเกณฑ การใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานการสงเสริมอาชีพ
8) มีการจัดลําดับ ความจําเปนเรงดวน ในการใหความชวยเหลือ สงเสริม
กลุมอาชีพ
9) มีการสงเสริมใหมีการนําทรัพยากรของทองถิน่ มาใชอยางมีเหตุ มีผล
และเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
(ข) ดานการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชน
1) มีการสงเสริม และสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนิน
กิจกรรมที่ทําใหเกิดรายได
2) มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ ตางๆ ที่มีในพื้นที่ อยางเปน
ระบบ
3) มีหลักเกณฑของการแบงกลุมอาชีพตามความตองการและสภาพ
ปญหาของกลุม
4) มีจํานวนกลุมอาชีพที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี ในทองถิ่น
(ค) ดานการสงเสริมดานวิชาการ
1) มีแผนงาน/โครงการ สงเสริมและพัฒนาความรูแกประชาชนในทองถิ่น
2) มีการฝกอบรม พัฒนาทักษะ การอาชีพของทองถิ่น
3) มีการสํารวจและ/หรือรวบรวมขอมูลความตองการการพัฒนาความรู
ของประชาชน
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มี

ไมมี

4) มีการสํารวจจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน และพัฒนาระบบขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่น
5) มีโครงการรวมมือ ดานวิชาการในทองถิ่น ในสถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน
6) ใหความรูทักษะการพัฒนากลุมอาชีพอยางเปนระบบและสามารถ
ตรวจสอบได
7) ใหความรู ดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพอยางมีแบบแผน

3.2 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
ตัว ชี้วัด ขั้น พัฒ นา หมายถึง การสง เสริม อาชีพ บนพื้น ฐานขอ มูล ของทอ งถิ่น และ
ความต อ งการของประชาชนอยา งเปน ระบบ โดยองค ปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการ
สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา และแนะนําตลอดจนสรางและดําเนินการใหเกิดขึ้นในทองถิ่น
ประกอบดวย 4 องคประกอบ 25 ตัวชี้วัด คือ
(ก) ดานระบบฐานขอมูล
(ข ) ดานระบบขนสง
(ค ) ดานการสงเสริมดานเครือขาย
(ง) ดานการบริหารจัดการ

บทที่ 3 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ สําหรับ อปท.
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ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ

มี

ไมมี

(ก) ดานระบบฐานขอมูล
1) การจัดทําทะเบียนขอมูลดานอาชีพของประชาชน ในระดับครัวเรือน
2) การจัดทําทะเบียนขอมูล แยกประเภทตามกลุมอาชีพ
3) การจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ แยกตามประเภทของการใหการสนับสนุน
สงเสริม ตามความตองการของประชาชน
4) การจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ แยกตามประเภทของการใหการสนับสนุน
สงเสริม แยกตามพื้นที่
5) มีการจัดทําแผนการสงเสริมอาชีพ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
6) มีแผนการสงเสริมอาชีพของทองถิ่น สอดคลองกับสภาพปญหาของ
ประชาชนในกลุมอาชีพฐานราก
7) มีการวิเคราะห ขอมูล ภาพรวมทั้งระบบของอาชีพในทองถิ่นเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของการสงเสริม สนับสนุนอาชีพ
8) ในการวิเคราะหปญหา ขอจํากัดของการสงเสริมอาชีพ ประชาชนมีสวนรวม
ในการนําเสนอขอมูลและรวมจัดทําแผนเบื้องตน
9 ) มีการจัดทําระบบฐานขอมูล เศรษฐกิจชุมชน
10) มีการจัดทําระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน
11) มีการเชื่อมโยงขอมูล แลกเปลี่ยน ความรู เพื่อการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
12) มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
13) มีบุคลากรดูแลระบบฐานขอมูลและใหบริการแกประชาชนไดอยาง
ทั่วถึงในงานดานสงเสริมอาชีพของทองถิ่น
(ข) ดานระบบขนสง
1) มีการสงเสริม สนับสนุน ระบบขนสงสินคาไดมาตรฐานและประหยัด
2) มีการสงเสริมและใหความรูดานการขนสงสินคา ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งของ
ตนทุนการผลิต
3) มีการสงเสริม และสนับสนุน แผนงาน โครงการบริหารจัดการ อํานวย
ความสะดวกดานการขนสง
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ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ

มี

ไมมี

(ค) ดานการสงเสริมดานเครือขาย
1) สรางเครือขายของการสงเสริมอาชีพ ในระดับประชาชน
2) สรางเครือขายของการสงเสริมอาชีพ ในระดับหนวยงานรัฐ
3) สรางเครือขายของการสงเสริมอาชีพ ในระดับหนวยงานรัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่
4) สรางเครือขายของการสงเสริมอาชีพ ในระดับหนวยงานรัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียง
(ง) ดานการบริหารจัดการ
1) ผูบริหารมีการสรางความรวมมือในทุกภาคสวนที่สงเสริมและพัฒนา
อาชีพในพื้นที่
2) การสรางคานิยม วัฒนธรรมการพัฒนาอาชีพที่ยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง
3) จัดลําดับความสําคัญแผนยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพที่สอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย พื้นที่ ระยะเวลา และงบประมาณ
4) แผนงาน/โครงการมีผลตอการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน
5) มีการเผยแพรประชาสัมพันธ แผนปฏิบัติการและแนวทางการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมอาชีพใหเจาหนาที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชน
เปาหมายทราบ

3.3 ปจจัยเกื้อหนุนการสงเสริมอาชีพ
ปจจัยเกื้อหนุนในการสงเสริมการทํางานดานการสงเสริมอาชีพขององคกรสวนทองถิ่น คือ
ก. ภาวะผูนําของผูบริหารทองถิ่น
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรของการสงเสริม
อาชีพ โดยยึดหลักบนพื้นฐานขอมูลความตองการและความคาดหวังของประชาชน และสภาพ
ที่เปนจริงในแตละพื้นที่เปนองคประกอบของการตัดสินใจในการวางแผนและการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนสูงสุด ลักษณะของผูนําทองถิ่นที่สงเสริมการทํางาน ที่สําคัญ คือ
บทที่ 3 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ สําหรับ อปท.
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1. มีความรูความเขาใจและวิเคราะหองคประกอบตางๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่อง และ
เชื่อมโยงตอการประกอบอาชีพของทองถิ่น
2. สามารถสื่อสาร สรางความเขาใจและความรวมมือของทองถิ่นในระดับตางๆ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค
3. มีการบริหารจัดการดานการสงเสริมอาชีพ บนฐานขอมูลของทองถิ่น ทั้งขอมูล
เชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณในดานอาชีพ สภาพปญหา อุปสรรค ขอจํากัดตางๆ ในระดับ
บุคคล ระดับกลุม และในระดับพื้นที่
4. สรา งความสัมพัน ธที่ ดีใ หเ กิ ด ขึ้น ในชุม ชนและหน ว ยงานที่เ กี่ย วข องที่ จ ะ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดเครือขายการทํางานและเครือขายระหวางหนวยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะการวิเคราะหขอมูล วัดผล ประเมินผลโครงการ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการสงเสริมอาชีพ และการวางแผนสงเสริมพัฒนางานสงเสริมอาชีพอยางยั่งยืน
6. มีทักษะความรูความเขาใจกลไกการตลาด เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจมหภาค
และความเชื่อมโยงสภาพการณตางๆ ที่สงผลตออาชีพในทองถิ่น
7. มีความตั้งใจและมีความมุงมั่นที่จะใหประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีอาชีพ
มีรายได และมีโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน การบริหารจัดการอาชีพอยางเปนระบบ และมีความ
ตอเนื่อง
ข. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรกําหนดทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตร การ
สงเสริมอาชีพบนฐานขอมูลความตองการและความคาดหวังของประชาชน ทั้งในระดับปจเจก
บุคคล ระดับกลุม ระดับชุมชน มีการกําหนดมาตรฐานความสําเร็จของงานสงเสริมอาชีพในพื้นที่
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทที่สําคัญในการสงเสริม สนับสนุน สื่อสาร และ
ถายทอดยุทธศาสตรใหบุคลากร ประชาชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดแนวทางการ
ปฏิบัติรวม
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การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติพื้นที่
1

2

ที่มาของแผนงาน/โครงการ
การสรางแผนงาน/โครงการการสงเสริม
อาชีพของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
เนนการมีสวนรวมของประชาชน การ
กําหนดแผนงาน/โครงการ โดยมีเงื่อนไข
ของเวลาเพื่อวัดความสําเร็จของแผนงาน
โครงการ เชน แผนระยะสั้น แผนระยะ
กลาง แผนระยะยาว

3

การคัดเลือกโครงการในการจัดลําดับ
ความสําคัญและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยประชาชน
ปราชญชาวบาน หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
บนเวทีประชาคม หรือการประชุม

4

การดําเนินงานแผนงานโครงการ
และติดตาม รวมงานกับประชาชน

5

การติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการ

1. ขอมูลทุติยภูมิของทองถิ่นดานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับอาชีพของทองถิ่น
2. วิเคราะหขอมูลใหทราบขอมูลพื้นฐาน
2.1 อาชีพหลักของประชาชน
2.2 สภาพปญหาความตองการของ
ประชาชน กลุม อาชีพ
2.3 แหลงทุนในทองถิ่น
2.4 ศักยภาพ/อํานาจการซื้อ-ขายใน
ทองถิ่นและจังหวัด
2.5 คนหาแนวทางสงเสริมอาชีพเชิง
บูรณาการ ความเกี่ยวของเชือ่ มโยง
อยางเปนระบบ ทักษะ (แหลง
วัตถุดิบ แหลงทุนผูผลิต คุณภาพ
ของผูผลิต ผูบริโภค)
3. คํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่จะทําใหแผนงาน
โครงการสามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

4. ใหคําปรึกษาแนะแนวทางเมื่อประชาชน
ดําเนินงานและเกิดปญหาขอจํากัด
1. วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ทํางานและของโครงการ
2. วิเคราะหความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการบนพื้นฐานการแกไขปญหา
ขยายโอกาส สรางความมั่นคงในอาชีพ
ของประชาชนในทองถิ่น
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ค. การมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางของการสงเสริมอาชีพ
การสงเสริมอาชีพโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centered) หมายถึง
การสงเสริมอาชีพเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน โดยมุงใหความผาสุก
และประชาชนมีรายได มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีอาชีพ ที่มั่นคงและแนนอน สามารถดํารงชีวิต
ความเปนอยูไดอยางพอเพียง โดยมีหลักการบริหารที่ชัดเจน คือ 1) มีการกําหนดเปาหมายของ
การสงเสริมอาชีพบนฐานความตองการของประชาชนในทองถิ่น 2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและรวมดําเนินงานในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 3) มีการประเมินความพึงพอใจ
ของการไดรับการสงเสริมอาชีพโดยประชาชน กลุมอาชีพในทองถิ่น 4) มีการปรับปรุง ดังแผนภาพ
แนวทางการดําเนินงานโดยมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง
กําหนดกลุมเปาหมาย
พื้นที่เปาหมาย กลุม
อาชีพ ประชาชน
เปาหมาย

คนหาความตองการ
ของประชาชนกลุม
อาชีพในพื้นที่

จัดทําแผนงาน
โครงการโดย
ประชาชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ

ดําเนินงานและ
การบริหาร

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานบนฐานความ
พึงพอใจของประชาชน
ผูไดรับประโยชน

พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการ
สงเสริมอาชีพ

แนวคิดของการพัฒนามาตรฐานการสงเสริมอาชีพในอนาคต การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล เพื่อการใหบริการแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมินผล
การดําเนินงานดานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยผานระบบ e-Government
ซึ่งศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดประยุกตมาจากเกณฑการประเมิน
ของรางวัลคุณภาพ Malcolm Baldridge National Quality Award ป 2003 (MBNQA 2003 Criteria for
Performance Excellence) และตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
กพร.) ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภาครัฐ มากําหนดเปนเกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
ในการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานระบบ e-Government รวม 7 ดาน ไดแก
ด า นภาวะผู นํ า ขององค ก ร ด า นการแปลงยุ ท ธศาสตรสู ก ารปฏิ บั ติ ด า นการมุ ง เน น ประชาชน
ผูรับบริการ ดานการวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู ดานการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย ดานการจัดการกระบวนการ และดานผลลัพธของการใหบริการการสงเสริมอาชีพ
แบบประเมินผลการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผานระบบ e-Government (ภาคผนวก จ)
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บทที่ 4
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทและมีองคความรูดานการพัฒนาในระดับชุมชน
ในการดําเนินงานและจัดทํามาตรฐานการสงเสริมอาชีพ โดยมีเปาหมายคือ การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถิ่นให มีอาชีพ มีรายได มีโอกาส มีการบริหารจัดการดานอาชีพ การสงเสริม
การรวมกลุมใหมีความเขมแข็ง มีระบบฐานความรูดานอาชีพระดับทองถิ่น ระดับครัวเรือน และ
ระดับบุคคล การพัฒนามาตรฐานอาชีพขององคปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต คือ การสงเสริมให
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน โดยการพัฒนา ในดาน
การบริหารจัดการอยางมืออาชีพ การพัฒนาสูมาตรฐานในระดับประเทศ ระดับตางประเทศ พัฒนา
ผลผลิต /ผลิต ภัณ ฑ ที่เ ปน เอกลัก ษณข องทอ งถิ่น และพัฒ นาสง เสริม อาชีพ ใหไ ดม าตรฐาน
ทุก ขั้นตอน และนําภูมิปญญาทองถิ่นเปนองคประกอบหลัก การพัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง
สง เสริม การสรา งเครือ ขา ยการประกอบอาชีพ แบบเกื้อหนุน ซึ่ง กัน และกัน ในระดับหมูบา น
ระดับชุมชน ระดับทองถิ่น ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด

ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนามาตรฐานการสงเสริมอาชีพ ควรมองอยางเปนระบบ โดยคํานึงความ
เชื่อมโยงของภารกิจที่เกี่ยวของกันกับภาคเกษตร องคกรชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาฝกอบรม ปรับปรุงสรางโครงสรางพื้น ฐานทางเกษตร
ที่สอดคลองกับ สภาพแวดลอมของทองถิ่น ปจจัยการผลิต เชน ดินดี น้ําดีและเพียงพอกับความ
ต อ งการ อากาศดี การบํ า รุ ง รั ก ษาดี ผลผลิ ต ดี / ผลิ ต ภั ณ ฑ มี คุ ณ ภาพ ราคาดี ขายมี กํ า ไร มี ก าร
จัดระบบการเงิน การบัญชีที่ดี คือตองมีเงินออมอยางนอยรอยละสิบของรายไดสุทธิ
2. สรางความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพ โดยวิเคราะห ปญหาที่มาจากกลุม สมาชิกกลุม
รวมกันจัดหาแนวทางการแกไข โดยใชการมีสวนรวมของทุกฝายในชุมชน และใชทรัพยากรคน
ทรัพยากรในทองถิ่นที่มี สงเสริมการรวมมือเพื่อสรางเครือขายการเสริมการผลิตระหวางอําเภอ
จังหวัด เปนการเกื้อหนุนปจจัยการผลิตกัน
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3. สรางคานิยมที่เปนคุณธรรมพื้นฐานของการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
อยางยั่งยืน มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย มีมานะ มีความสนใจใฝการเรียนรู สรางชุมชนแหง
การเรียนรู โดยยึดหลักความพอประมาณ ความพอเพียงกับสิ่งที่เกี่ยวของ ทําเพื่อการอยูรอดแบบ
พอเพียง พอประมาณ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูทันเหตุการณการเปลี่ยนแปลงภายนอก
รูวิเคราะห
4. การสรางกลุมใหเขมแข็ง คณะทํางาน/คณะกรรมการบริหารงานกลุมอาชีพ/สมาชิก
รูการทํางานรวมกันเปนกลุมอยางมีคุณภาพ คือ การกําหนดเปาหมายคุณภาพของกลุมและเสนทาง
ของกลุมที่ชัดเจน และมีขอบังคับขอตกลงของกลุม ที่สามารถปฏิบัติได เชน การออม ถาสมาชิก
มีรายไดที่เกิดจากการทํางานของกลุม/กิจกรรมที่สรางรายไดเกิดจากความรวมมือของสมาชิก
ใหหักเงินรายไดรอยละ 6 ของรายไดของสมาชิกกลุมเขากองทุนของกลุม ซึ่งควรมี หลัก เกณฑ
การแบง ปน ผลประโยชนข องกลุม ที่เ กิด จากการดํา เนิน กิจ กรรมการผลิต ของกลุม โดยการ
กํา หนดสัด สว นที่ชัด เจน บัน ทึก ขอ ตกลงของกลุม และประกาศใหสมาชิก ทราบ หรือ การยึด
แบบทางการของสหกรณออมทรัพย เปนตน
5. การพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของของกลุมอาชีพ โดยกลุมอาชีพ เพื่อ กลุมอาชีพ
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนศูนยกลางขอมูลชุมชน สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสนอขอมูลขาวสารทางการเกษตร
6. มีระบบ Call Center ทางการเกษตรเพื่อใหเกษตรกร สมาชิกกลุมเกษตรกร เขาถึง
ขอมูล เปนสังคมแหงการเรียนรู และรวดเร็วตอการสื่อสารเพื่อแกปญหาของกลุมอาชีพและกลุม
สงเสริมอาชีพ
7. สนับสนุนสถานที่และหาแหลงการจําหนายสินคาของกลุม ในระดับชุมชน อําเภอ
จัง หวัด องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น และสรา งเครือ ขา ยของการจํา หนา ยผลผลิต /ผลิต ภัณ ฑ
ของกลุม
8. ประสานหนวยงานภาครัฐ เชน หนวยงานดานพัฒนาชุมชน ระดับอําเภอ ระดับ
จังหวัด หนวยงานดานการเกษตรระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หนวยงานดานการศึกษา
เชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน และสถาบันการศึกษาเพื่อใหความรูแกกลุมอาชีพ เปนตน
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9. องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งศูนยสงเสริมอาชีพทองถิ่น มีคณะกรรมการ
ที่เปนตัวแทนของหนวยงานดานตางๆ มีบทบาทหนาที่ วิเคราะห วิจัย และจัดทําระบบฐานขอมูล
ของกลุมอาชีพ เชน บูรณาการแผนงานโครงการของทองถิ่นเพื่อนําไปแกไขปญหาระดับครัวเรือน
ระดับกลุม โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน โดยกําหนดแผนงานโครงการสอดคลองกับแผนงบประมาณ
และมีผลลัพธวัดไดในเชิงปริมาณ เชน
1) ในระดับครัวเรือน ที่ไดรับการสนับสนุนมีรายไดเพิ่มขึ้น อัตรารอยละ 5
หรืออาชีพมีความมั่นคงระดับสูงขึ้น เปนตน
2) ในระดับชุมชน มีตัวชี้วัดดานการพัฒนาประชาชนในทองถิ่น โดยพิจารณา
จากจํานวนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น พนจากเสนความยากจน
10. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประสานงานกับสรรพากรรวมกันจัดทําขอตกลง
เพื่อกําหนดเปนนโยบายการยกเวนภาษีในระยะแรกของการดําเนินงานสรางกลุม ในการสงเสริม
ความเขมแข็งของกลุมอาชีพใหมีความมั่นคง ในระดับใดระดับหนึ่ง โดยยกเวนภาษีและถากลุม
มีรายไดระดับหนึ่งควรจะดําเนินการเก็บภาษี
แนวทางในระยะ 3 ปแรกควรเปนชวงที่ใหกลุมดําเนินกิจกรรมและมีรายได
ที่สมาชิกสามารถอยูได ในการกําหนดหลักเกณฑควรศึกษาในเชิงลึกตอไป
11. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี ที่มีความเขาใจกลุมชุมชนไดและเปนที่ยอมรับของชุมชน ซึ่งอาจไดรับการเสนอ
จากการประชุมประชาคม เพื่อประสานงานใหบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
12. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรศึกษาวิเคราะหและจัดทําแผนผังเมืองของ
ชุม ชนกํ า หนดพื้ น ที่ (Zoning) พื้น ที่ เ กษตรกรรม พื้น ที่อุ ต สาหกรรม พื้ น ที่ เ ป น แหลงศึ ก ษาภู มิ
ปญญาทองถิ่นไทยที่อนุรักษรักษาไวใหชัดเจน เนื่องจากบางพื้นที่ที่มีการพัฒนาและการขยายของ
ตัวเมืองทําใหที่ดินมีราคาสูง เกษตรกรจึงขายที่ดินเลิกทําเกษตรกรรม
13. การสงเสริมอาชีพในรูปแบบบูรณาการงบประมาณ และการบูรณาการรูปแบบ
แนวคิดการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ที่เปนกลุมเปาหมายเดียวกัน แตมี
หนวยงานของรัฐที่เขาไปสงเสริมสนับสนุนประชาชนหลายหนวยงาน จึงอาจทําใหมีการสงเสริม
ในรูปแบบเดียวกันและประชาชนกลุมเดียวกันที่ไดรับผลประโยชน การใหความชวยเหลือที่ซ้ําซอน
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จึงไมกระจายไปสูประชาชนที่เดือดรอนจริง หนวยงานในชุมชนควรมีการสงเสริม การทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน ผูสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ และสามัคคีในพื้นที่
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ศูนยอํานวยการตอสูเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท. ), 2548, “ จากนโยบายสู
การปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชนขจัดความยากจน กระทรวงมหาดไทย”, กรุงเทพ,
บริษัทขวัญนภัสสร นิลชิเนลกรุป จํากัด
ศูน ย บริ การและถ ายทอดเทคโนโลยีก ารเกษตรประจําตําบล “ เอกสารประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร คณะกรรมการบริการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบล”,
โดยมหาวิทยาลัยเครือขาย ภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (สนง.) 2547 “การ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ : แนวคิดและแนวทางการพัฒนา”, สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กรุงเทพ บริษัทเพชรรุงการพิมพ จํากัด
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, 2548, “คูมือการจดทะเบียนวิสาหกิจและเครือขายวิสาหกิจชุมชน”,
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม, กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2547, “คูมือ
การปฏิบัติงานการฝกอาชีพอุตสาหกรรมไทย”, กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวง
อุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
กรมสงเสริมการเกษตร, กระทรวงสงเสริมการเกษตรและสหกรณ, 2547, “ คูมือการปฏิบัติงานการ
ถายโอนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น”, กรุงเทพ
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
บรรณานุกรม
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สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2547, “คูมือเครือขาย
องค ก รชุ ม ชนกั บ การบริ ก ารจั ด การทุ น แบบมื อ อาชี พ ”, กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพ
สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน, กรมการพัฒนาชุมชน, 2548, “แนวทางการดําเนินงานโครงการ
ส ง เสริ ม กระบวนการประชาชนและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ตามโครงการหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ ประจําป 2548”, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ
อุดม เชยกีวงศ และอนุรักษ สุวรรณลภาพร, 2526, “การบริหารธุรกิจเบื้องตน (เพื่อการสหกรณ)”,
พีระพัฒนา กรุงเทพฯ

92

บรรณานุกรม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

แบบฟอรมที่ 1 แบบสํารวจขอมูลชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบฟอรมที่ 2 แบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนากลุม
อาชีพในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวอยางการรายงานผลการสํารวจขอมูลชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบฟอรม การจัดตั้งกลุมอาชีพ คําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมอาชีพ
การใชระบบ e-Government ในการประเมินผลการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 658 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549
เรื่อง แจงแนวทางการแกไขปญหาความยากจนของประชากรโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ภาคผนวก ก
ตัวอยาง
แบบฟอรมที่ 1
แบบสํารวจขอมูลชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 1 : ขอมูลสภาพทั่วไป
1.1 ขอมูลของชุมชนที่ทําการสํารวจ
ชื่อชุมชนที่ทําการสํารวจ........................................................ หมูที่.............ตําบล............................
อําเภอ.............................................จังหวัด................................................
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทําการสํารวจ
( ) อบจ. ..................................................
( ) เทศบาล .............................................
( ) อบต. ..............................ที่ตั้งเลขที่...........หมู..........ถนน.....................ตําบล...........................
อําเภอ............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย...............................
ชื่อผูสํารวจ.........................................................โทรศัพท.................................................................
e-mail ผูสํารวจ..................................................................................................................................
ชื่อเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทําการสํารวจ
http//:www. .......................................................................................................................................
1.2 สภาพทั่วไปของชุมชนที่ทําการสํารวจ
1.2.1 ลักษณะที่ตั้ง
อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ ............................................. ตารางกิโลเมตร
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เขตการปกครอง
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดตอกับ .................................................................
อาณาเขตทางทิศใต ติดตอกับ .......................................................................
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดตอกับ ..........................................................
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดตอกับ .............................................................
ลักษณะทั่วไป : ………………………………………………………………………....
…………………………….…………………………………………...............................................
………………………………………………………………………................................................
1.2.2 ประชากร
จํานวนหลังคาเรือนในชุมชนที่ทําการสํารวจ ............................................. หลังคาเรือน
จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร........................................ คน
1.2.3 รายละเอียดประชากร
อัตราการเพิ่มของประชากร รอยละ / ป.....................
1.2.4 จํานวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพทั้งหมด.................................... คน
1.2.5 จํานวนคนชรา....................................คน
1.2.6 ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นที่
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป ..................................... บาท
ประมาณการผูประกอบอาชีพดังตอไปนี้
ผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจางทั่วไป อื่นๆ
คิดเปนเปอรเซ็นต (%)

วางงาน

คิดเปนจํานวนราย
1.2.7 ปราชญชาวบานของชุมชน ระบุชื่อที่อยูและสาขาของปราชญชาวบาน
1) ชื่อ…………………………………ที่อยู. ................................................................
สาขา………………………………........................................................................
2) ชื่อ…………………………………ที่อยู. ...............................................................
สาขา………………………………........................................................................
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1.2.8 สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน
1) การจําหนาย พืชผลทางการเกษตร……………………………………………….
2) ตลาด /รานคาชุมชน/ ศูนยการซื้อ ขายของชุมชนมีจํานวน...........................แหลง
ระบุ...........................................................................
3) แหลงทุนของชุมชนประกอบดวย...........................................................................
…..3.1) การรวมทุนของประชาชนในชุมชน
…..3.2) สหกรณออมทรัพย
…..3.3) สหกรณการเกษตร
…..3.4) ธนาคาร ระบุ……………………………………..
…..3.5) อื่นๆ ระบุ………………………………………...
1.2.9 อาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร
…… 1) มี
ระบุ ……………………………………
…… 2) ไมมี
สวนที่ 2 สภาพป ญ หาหลั ก ในท อ งถิ่ น ที่ มี ผ ลต อ การส ง เสริ ม และการประกอบอาชี พ ของ
ประชาชนในชุมชน (โปรดระบุขนาดของปญหา มาก ปานกลาง นอย ไมมีปญหา )
ระดับปญหา
สภาพปญหา
มาก
ปานกลาง
นอย
ไมมีปญหา
1. ปญหาที่ดินทํากิน
2. ปญหาแหลงน้ําทางการเกษตร
3. ปญหาแหลงทุน
3.1 การเขาถึงแหลงทุน
3.2 ขบวนการกูเงิน
3.3 ไมมีหลักทรัพยค้ําในการยื่นกู
4. ปญหาสาธารณูปโภค
4.1 ไฟฟาไมสะดวกในการใช
4.2 โทรศัพท การสื่อสาร
4.3 ถนน / การคมนาคม
4.4 การขนสงพืชผล
ภาคผนวก ก
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สภาพปญหา
5. ปญหาวัตถุดิบ
6. ปญหาแรงงาน
7. ป ญ หาด า นวิ ช าการเพื่ อ การส ง เสริ ม
ประสิทธิภาพของการประกอบอาชีพ
7.1 กลไกตลาด
7.2 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบ
ทางพืชผลทางการเกษตร
7.3 ปจจัยสงผลตอการประกอบอาชีพ
ในดานตางเชนการเกษตร
การปศุสัตว การประมง
ผลิตภัณฑจากครัวเรือน เปนตน
7.4 การจัดทําบัญชี
7.5 การคํานวณองคประกอบของ
ตนทุนการผลิต เปนตน
8. ปญหาดานการตลาด
9. ปญหาดานความรูความเขาใจระบบการ
เสียภาษี
10.ปญหาดานกฎหมายดานการคาที่เกี่ยวของ
11.ไมทราบวาเมื่อมีปญหาเฉพาะจะตอง
ติดตอหนวยงานที่เกี่ยว
12.เจาหนาที่ในหนวยงานของราชการ
ไมใหคําแนะนําตามความตองการของ
ประชาชน เชน
.........................................
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การดําเนินการแกไขปญหาทีผ่ านมา : ………………………………………………………....
………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………................................................
ลักษณะที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน : …………………..…………………………...
………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………..............................................
1. ผูนําชุมชน: ………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………...............................................
2. การบริหารจัดการ : ………………………………………………….……………
………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………...............................................
3. ความเปนหุนสวนกัน : ………………………………..………………………….
………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………...............................................
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของชุมชน : …………………..…………………………..
………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………...............................................
กลไกราชการและองคกรเอกชน กับความเขมแข็งของชุมชน: ………………………………..
………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………...............................................
จุดแข็งของชุมชน :....................................................................................................................
………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………...............................................
ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ข
ตัวอยาง
แบบฟอรมที่ 2
แบบสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนากลุม อาชีพในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น...........................................................................
ชื่อกลุมอาชีพ/กลุมสงเสริมอาชีพ ……………………………….………………………………….
จัดตั้งเมื่อ……………………………………………………………………………………………
ประเภทกลุมอาชีพ ...........................................................................................................................
ชื่อหัวหนากลุม / ประธานกลุม อาชีพ.................................................................................................
สถานที่ติดตอเลขที่ .................หมูที่................. ตําบล.............................อําเภอ...............................
จังหวัด......................................เบอรโทรศัพท...............................................
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ/การบริการของกลุมอาชีพ ระบุชื่อผลผลิต/ผลิตภัณฑ/กิจกรรมของกลุม ………
……………………………………………………………………………………………………..
สภาพปญหาของกลุมในการดําเนินงาน กิจกรรม ของกลุมอาชีพ
1. ไมมีปญหา
2. มีปญหา
…….1) ดานผลผลิต ผลิตภัณฑ คือ …………………………………………………….
…….2) ดานการตลาด คือ ……………………………………………………………....
…….3) ดานการดําเนินงานของกลุม คือ..……………………………………………….
…….4) การหาแหลงทุนสนับสนุน คือ..…………………………………………..……..
…….5) ระเบียบขอบังคับของทางราชการ คือ ….…………………………………..…...
…….6) วัตถุดบิ คือ …..………………………….…………..………….……………….
……. 7) อื่นๆ ระบุ………………………………….……………………………………
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มีความประสงคขอเขารวมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนากลุมอาชีพ ในดาน
1) ……………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………..…………………………………………
3) …………………………………………………………………………………….
ระยะเวลาที่สะดวกในการเขารวมโครงการ/กิจกรรม........................................................................
จํานวนวัน.............................. วัน ชวงเวลา (เสาร อาทิตย วัน อื่นๆระบุ..........................................)
จํานวนสมาชิกที่ขอเขารับการสนับสนุนรวมโครงการ.....................................................................
ประเด็นที่ตองการพัฒนา
ประเด็นที่ตองการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปาหมาย
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การรายงานผลการสํารวจขอมูลชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
ตําบลหนองแจงใหญ จังหวัด นครราชสีมา
ลักษณะทั่วไปตําบลหนองแจงใหญ : หนองแจงใหญเปนตําบลหนึ่งในอําเภอบัวใหญ
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 23.77 ตารางกิโลเมตรหรือ 19,441 ไร จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน
1,100 ครัวเรือน จํานวนประชากร 6,794 คน แยกเปนเพศชาย 3,412 คน และเพศหญิง 3,382 คน
พื้นที่สวนใหญเปนดินเค็ม และดินเสื่อมโทรม ประชาชนประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร
รับจาง (กอสราง แมบาน ปลูกออย ทํานา) มีแหลงสถานศึกษาคือ โรงเรียนประถมและอนุบาล
จํานวน 5 แหง วิทยาลัยการอาชีพ 1 แหง มีสถานีอนามัย 1 แหง วัดและสํานักสงฆ 7 แหง สวนสถานะ
ทางสุขภาพ จํานวนผูปวยเฉลี่ยเดือนละ 168 คน เจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออก อุจจาระรวง บิด
ปอดบวม ไขไมทราบสาเหตุ และมีการยกฐานะสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 และมีรายไดในปเดียวกันนี้ เปนจํานวนเงิน 2,446,870 บาท
วิก ฤตหรือ ปญ หาของชุม ชน: ตํา บลหนองแจง ใหญ เปน ชุม ชนที่ป ระสบกับ ปญ หา
หลายประการ ซึ่งชุม ชนเองไดวิเ คราะหแ ละมองเห็น ปญ หาพรอมทั้งจัด หมวดหมู โดยอาศัย
ความเปนผูนําที่มีการพัฒนามาโดยตลอด กับความรวมมือของชุมชน ไดมีการวิเคราะหปญหาและ
แนวทางการแกไขดวยภูมิปญญาของตนเองและการสนับสนุนของหนวยงานตางๆ โดยมีการมอง
ถึงอนาคต ดวยการสรางวิสัยทัศนของตําบลรวมกัน ซึ่งสรุปสภาพปญหาได 6 ประการดังนี้
1. ปญหาเศรษฐกิจ : สภาพเศรษฐกิจของเกือบทุกครัวเรือนในตําบลหนองแจงใหญ
พบวามีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) โดยเฉลี่ยครอบครัวละ
30,000 บาท และมีบางครอบครัวที่เปนหนี้ โดยกูยืมจากนายทุน ซึ่งเสียดอกเบี้ยรอยละ 5 บาท
ตอเดือนอีกจํานวนหนึ่ง โดยที่มาของปญหามีหลายประการ เชน เรื่องภัยแลงการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตร ทําใหผลิตผลทางการเกษตรและรายไดลดลง นอกจากนี้เรื่องปจจัยการผลิตที่มีตนทุน
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สูงขึ้น ตลอดจนสินคาในตลาดมีราคาแพง ทําใหเกษตรกรตองกูยืมเงินมาเพื่อลงทุนสูงขึ้น และ
ในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ําในปจจุบัน ไดมีการอพยพแรงงานกลับหมูบาน โดยเฉลี่ยประมาณ
หมูบานละ 10 คน มากที่สุด 25 คน ในหมูที่ 7 และนอยที่สุด 5 คน ในหมูที่ 6 กอใหเกิดการวางงาน
และทําใหครอบครัวขาดรายไดไปสวนหนึ่ง
2. ปญหาคนพิการ: จากการสํารวจมีผูพิการในตําบลทั้งหมดประมาณ 70 คน ซึ่งมี
ความพิการทางตา แขนขาด ขาขาด และปญญาออน จุดเริ่มตนที่ทําใหชุมชนไดเห็นปญหาและ
สานตอแนวทางแกไขก็คือเนื่องจากไดมีโครงการฟนฟูเด็กพิการของมูลนิธิเด็กกับโรงพยาบาล
ในพื้นที่ ไดสํารวจผูพิการในตําบลหนองแจงใหญ พบทั้งหมด 70 คน เปนเด็กปญหาออน 14 คน
และผูพิการ อื่นๆ 56 คน
3. ปญหาครอบครัวและเยาวชน: ปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากครอบครัวแตกแยก เยาวชน
ขาดความรัก ความอบอุน เยาวชนบางสวนมั่วสุมอบายมุข ติดยาบา และนิยมขับรถมอเตอรไซด
ซึ่งการแกปญหาของชุมชนโดยไดรวมกับ อบต. ไดกําหนดแผนงานในอนาคต ในเรื่องการอบรม
เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด ไวเพื่อแกปญหาดังกลาว
4. ปญหาการรวมพัฒนาชุมชน: ชุมชนยังขาดความรู ความเขาใจ ในการพัฒนา
ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น ขาดการวางแผน ขาดความรวมมือ ยังเนนผลประโยชน
สว นตัว มากกวา สว นรวมชุม ชนเองไดกํา หนดแผนอนาคตในเรื่อ งการพัฒ นาการมีสว นรว ม
เปนหนึ่งในแผนปฏิบัติการ “การพัฒนาการมีสวนรวม” ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาตําบล
5. ปญหาการคมนาคมไมสะดวก: การคมนาคมตําบล สภาพถนนบางแหงยังเปนหลุม
เปนบอ และเปนถนนลูกรัง โดยเฉพาะหมูที่ 6, 7, 8 และ 9 ทําใหไมสะดวกในการเดินทาง
6. ปญหาขยะ: เนื่องจากมีการอุปโภคบริโภคมากขึ้น สงผลทําใหมีปริมาณขยะเปน
จํานวนมาก ยังไมมีสถานที่กําจัดหรือทิ้งขยะของตําบล และยังมีปญหากลิ่นรบกวนจากการเลี้ยงหมู
ในหมูบาน
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การดําเนินการแกไขปญหาที่ผานมา : จากสภาพปญหาที่มีอยู ไดมีการแกปญหาโดยชุมชน
โดยมีแผนงานและกิจกรรมการพัฒนาของตําบล ซึ่งแผนและกิจกรรมที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน
ไดแ ก การจั ดตั้ ง กลุ มออมทรัพ ย กลุมคนพิ ก าร และกลุมป าชุมชน กลุ มตางๆ เหล านี้ ได มีก าร
สงเสริมการพัฒนาและแกปญหามาโดยตลอด สวนแผนงานและกิจกรรมที่ไดดําเนินการ มีการ
กํ า หนดไว เ ป น แผนใหญ ๆ อยู 3 แผนงานหลั ก คื อ แผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาการมี ส ว นร ว ม
แผนการพั ฒ นากองทุน และแผนพัฒนาองคกรผูนําและการจัด การ ซึ่ ง ในแต ล ะแผนไดมีก าร
กําหนดแผนงานยอยรองรับ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการมีสวนรวม : ไดมีการกําหนดไวถึงแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนจํานวน 4 แผนงาน ซึ่งแตละแผนไดกําหนดวัตถุประสงค
วิธีการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และหนวยราชการที่เกี่ยวของในการสนับสนุนไว ดังตอไปนี้
1.1 แผนการอบรมบริหารจัดการกลุมออมทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณา
ใหความรูความเขาใจในเรื่องบริหารจัดการ และกอใหเกิดความยั่งยืนของกลุมไดกําหนดวิธีการ
โดยการ อบรม การสัมมนา และการดูงานนอกสถานที่ มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ป ผูที่
รับผิดชอบก็คือ คณะกรรมการกลุมออมทรัพย และ อบต. สวนหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
1.2 แผนงานอบรมเกษตรกรไรนาสวนผสม ในแผนงานนี้ไดรวมเอาเรื่องการปลูกปา
และการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชนไวดวย โดยมีวัตถุประสงคแผนเพื่อใหชาวบานมีความรู
ในการทํ าเกษตรผสมผสาน และวิ ธีการทําเกษตรที่ มีป ระสิ ทธิภ าพและยั่ งยื น รวมถึงการเพิ่ ม
ผลผลิตเพื่อใหมีรายไดเพียงพอ โดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การดูงานนอกสถานที่
และการสงเสริมการทําการเกษตรตามโครงการพระราชดําริใชระยะเวลา 1 ป มี อบต. และเกษตร
ตําบลเปนผูรับผิดชอบ
1.3 แผนงานการอบรมแนวคิดในการพัฒนาการมีสวนรวมมีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนไดรับความรูในเรื่องการพัฒนาตนเองและชุมชน ในลักษณะการพัฒนาแบบมีสวนรวม
โดยวิธีการจัดสัมมนาและการใหความรูแกผูนําในตําบล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ป มี อบต. กลุมผูนําสตรีและเยาวชน เปนผูรับผิดชอบ
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1.4 แผนงานการอบรมเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อใหรูถึงอันตรายยาเสพติด
และโรคเอดส ตลอดจนการพัฒนาตนเองเปนคนที่มีคุณภาพ และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ใชวิธีการจัดอบรมใหความรู และพาไปดูงานที่สถานบําบัดยาเสพติด มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป
มี อบต. กํานัน และผูใหญบาน เปนผูรับผิดชอบ โดยที่มีหนวยงานทางราชการสนับสนุน คือ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
2. แผนการพัฒนากองทุน : ไดมีการวางแผนยอยในการพัฒนากองทุน ทั้งหมด 3
แผนงาน ดังนี้คือ
2.1 แผนงานจัดตั้งกลุมออมทรัพย เพื่อใหมีการรวมตัวการเรียนรู และการจัดการ
ของกลุมตลอดจนทําใหสมาชิกรูจักเก็บออม โดยวิธีการระดมความคิด การประชุมสัมมนาและ
การศึกษาดูงานของสมาชิก ตลอดจนการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป
โดยผูใหญบาน กรรมการหมูบาน กรรมการหรือผูที่ชาวบานมอบหมายใหทํา เปนผูรับผิดชอบ
2.2 การจัดตั้งโครงการฌาปนกิจสงเคราะห ตําบลหนองแจงใหญ เพื่อใหสมาชิก
มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การใหการสงเคราะหในการจัดงานศพ ตลอดจนการสงเคราะหผูมี
รายไดนอย โดยวิธีการรณรงคใหประชาชนเขารวมเปนสมาชิก การจัดทํากฎระเบียบและการจัดหา
แหลงเงินทุนดําเนินงาน 5 ป มีคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห เปนผูรับผิดชอบ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ คือ สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด
2.3 แผนงานการอนุรักษปาธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการตัดไม
ทําลายปาคุมครองสัตวปาไมใหสูญพันธุ และเพื่อใหมีปาที่อุดมสมบูรณทําใหฝนตกตามฤดูกาล
โดยการรณรงคประชาสัมพันธใหชาวบานรูคุณคาของปา การปดปายขอบเขตปา และการกําหนด
กฎระเบียบและบทลงโทษผูที่ฝาฝน มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป โดยความรับผิดชอบของผูใหญบาน
และมีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของคือ สํานักงานปาไมอําเภอ
3. แผนการพัฒนาองคกร ผูนํา และการจัดการ : ประกอบดวยแผนงานยอย 1 แผนงาน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 แผนงานอบรมผูนํา ซึ่งผูนําที่เปนกลุมเปาหมาย คือ คณะกรรมการหมูบาน
สมาชิก อบต. และคณะกรรมการสหกรณการเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดานความเปน
ผู นํ า และจิ ต สํ า นึ ก ต อ การพั ฒ นา เพื่ อ ให มี ค วามรู ทั น ต อ เหตุ ก ารณ ใ นป จ จุ บั น ตลอดจนการ
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ประสานงานกั บ หน ว ยงานของรั ฐ โดยใช วิ ธี ก ารฝ ก อบรม สั ม มนาศึ ก ษาดู ง าน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธผานทางหอกระจายขาว และการจัดประชุมผูนําทุกเดือน
ลักษณะที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
1. ผู นํ า ชุม ชน: ลั ก ษณะของผู นํา ชุ ม ชนที่ไ ด รั บ การยอมรั บ จากชาวบ า น ในตํ า บล
หนองแจงใหญ ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน (จํานวน 6 หมูบาน จาก 9 หมูบาน) กลุมสตรี ครู
สารวัต รกํา นัน อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํา หมูบา น (อสม.) และสมาชิก องคก ารบริห าร
สวนตําบล รวมประมาณ 30 คน ซึ่งลักษณะผูนําดังกลาว มีคุณสมบัติที่โดดเดนหลายประการ ดังนี้
1.1 ความสามารถในการทํางาน โดยมีความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และการมีผลงาน
ที่ปรากฏชัดเจน
1.2 ความสามารถในการจัดการความขัด แยง เชน การแกปญหาความขัด แยง
ในการบุกรุกปา เปนตน
1.3 การวางแผนและการจัดการ ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือ และจัดทําแผนงาน
ในการพัฒนาตําบล จนมีแผนงานในลักษณะตางๆ เชน การออมทรัพยคนพิการ และปาชุมชน
เปนตน
1.4. ความสามารถในการสื่อสารไดมีการนําขอมูลและความรูตางๆ สูชุมชนดวย
วิธีการจัดประชุม ออกหนวยเคลื่อนที่ และการประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ
1.5 ความซื่อสัตย เสียสละ อดทน และมีศีลธรรม รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี
มีบุคลิกภาพยิ้มแยมแจมใส
1.6 เปนผูมีความคิดกาวหนา สามารถนําความรูมาใชใหเกิดประโยชนและการมี
วาทศิลป
1.7 ความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนโดยเฉพาะ
ภายนอกชุมชน มีความสามารถในการดึงทรัพยากร มาใชสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจากองคกร
ตางๆ เชน นักการเมือง หนวยราชการ องคกรพัฒนาเอกชน
1.8 การยอมรับของชาวบาน โดยชาวบานจะใหการยอมรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
การไดรับสวัสดิการและผลประโยชนจากการพัฒนาที่เห็นอยางชัดเจน
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2. การบริหารจัดการ : ลักษณะของการบริหารจัดการที่ชี้วัดความเขมแข็งของประชาคม
ตําบลหนองแจงใหญนั้น ไดพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้
2.1 การตั ด สิ น ใจ ได ใ ช ก ระบวนการตั ด สิ น ใจ ในการทํ า กิ จ กรรมหรื อ การ
แกปญหาในลักษณะการตัดสินใจรวมกัน ระหวางกํานันและผูนําคนอื่นๆ โดยการเสวนาพูดคุย
และการใชมติของที่ประชุมในการตัดสินใจเห็นชอบหรือไม
2.2 การสั่งการ ลักษณะของการสั่งการที่มาจากสวนราชการ เชน จากสวนอําเภอ
หรือฝายปกครอง พัฒนากร เกษตรตําบล และเจาหนาที่สาธารณสุข ใชการสั่งการโดยอาศัยมติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อมีการปรึกษาหารือกัน
2.3 การควบคุมมีผูนําคอยติดตามตรวจสอบดูแลผลการปฏิบัติงานและการใช
ประชุมติดตามความกาวหนาของงาน
2.4 การรายงานมีการจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง พรอมทั้งการมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานในการประชุมประจําเดือน และการประชุมสัญจรทุกครั้ง รวมทั้งมีการประกาศผล
ผานเสียงตามสายภายในหมูบาน
2.5 การเบิก – จายเงิน มีการจัดทําหลักฐานการเบิกจาย เชน สมาชิกกลุมออม
ทรัพย มีสมุดบัญชีประจําตัว มีคณะกรรมการรับผิดชอบการเบิกจาย และประธานตองลงชื่ออนุมัติ
ทุกครั้ง ทั้งนี้เปนไปตามมติของคณะกรรมการ โดยมีเจาหนาที่การเงินเปนผูเบิก – จาย
2.6 การตรวจสอบ มี ก ารจั ด ทํ า เอกสารขึ้ น เพื่ อ ความสะดวกในการติ ด ตาม
ตรวจสอบ มีเหรัญญิกจัดทําบัญชี โดยมีคณะกรรมการบริหารและสมาชิกทําหนาที่ตรวจสอบ
ทุกเดือน
2.7 กฎระเบียบ ทั้ง 3 กลุมกิจกรรม ไดแก กลุมออมทรัพย กลุมคนพิการ และกลุม
ปาชุมชน ไดมีการจัดทํากฎระเบียบตางๆ ของกลุม และถาหากเปนการกูยืมเงิน ตองมีผูค้ําประกัน
ในการกูยืมดวย
3. ความเปนหุนสวนกัน : ความเปนหุนสวนกันในชุมชน ไดพิจารณาองคประกอบ 4
ประการดวยกัน คือ เงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ และสติปญญา มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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3.1 เงินทุน พบวามีการระดมทุนของชุมชน ในรูปแบบของเงิน เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานกิจกรรมของกลุม เชน กลุมออมทรัพย ไดกําหนดใหสมาชิกทุกคนลงหุนอยางนอย
1 หุนๆ ละ 10 บาท หรือโดยไมจํากัด และในกลุมคนพิการ ทุกหมูบานไดสมทบเงินโดยการลง
หุนๆ ละ 100 บาท จํานวนหมูบานละ 10 หุน เปนเงินทั้งหมด 10,000 บาท รวมทั้งมีการบริจาคเงิน
สมทบอีก 5,000 บาท นอกจากนี้ยังไดรับงบประมาณจากทางราชการโดยผานศูนยสงเคราะหให
หมูบานละ 12,000 บาท
3.2 แรงงานในหมูบานยังมีการชวยเหลือแรงงานในลักษณะการลงแขกเพื่อดํานา
หรือเกี่ยวขาว การสรางบาน และมีการชวยเหลือกันตามบุญประเพณีตางๆ ตลอดจนงานพัฒนาของ
หมู บ า น เช น ถางหญ า ตั ด ต น ไม ส ว นการช ว ยเหลื อ แรงงานในกลุ ม ออมทรั พ ย ได มี ส มาชิ ก
บางสวนไดเสียสละทํางาน เดือนละ 2 วัน โดยทําที่หมูบาน 1 วัน และตําบล 1 วัน ในการเก็บเงินกู
และการทําบัญชี
3.3 วั ส ดุ อุ ป กรณ ได มี ก ารนํ า ผลกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมมาซื้ อ วั ส ดุ
อุปกรณ เชน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อลอมรั้วลวดหนามรอบสระสาธารณะเปนตน
3.4 ดานสติปญญา มีการรวมกลุมกัน ประชุมปรึกษาหารือ ในการวางแผนการ
พัฒนาและแกปญหาตางๆ รวมกันอยางสม่ําเสมอ
4. วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของชุมชน : วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
เปนสิ่งที่ชุมชนไดยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอด เชน งานบุญพระเวท/เทศนมหาชาติ
เขาพรรษา ออกพรรษา สงกรานต การรดน้ําดําหัว ลอยกระทง โกนจุก บุญขาวจี่ บุญขาวประดับดิน
บุญคุมขาวใหญ บุญบั้งไฟ บุญทอดเทียน ผีปูตาเดือนหก รําสอง งานบวช งานแตงงาน และงานศพ
นอกจากนี้ยังมีการจัดผาปา ระดมทุนชวยเหลือวัดและชุมชน เชน การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
การทําบุญตักบาตร ในวันที่ 12 สิงหาคม และวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป สําหรับวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่กําลังเสื่อมสลายหรือหายไปแลว เชน รําปอบผีฟา แหนางแมว การผูกเสี่ยว สวนวัฒนธรรม
ประเพณี ที่ควรฟนฟูใหกลับมา คือ การแหนางแมว การกินขาวซอมมือ ขาวขึ้นลาน รํากลอน/พญา
และการรวมพิธีกรรมทางศาสนา
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5. กลไกราชการและองคกรเอกชน กับความเขมแข็งประชาคมตําบล : ชาวบาน
ในตําบลหนองแจงใหญ มีความคิดเห็นตอกลไกราชการ วามีลักษณะการทํางานที่ชี้นําชาวบาน
มากเกินไป มุงทํางานเพื่อการประกวดแขงขันและความดีความชอบของตนเองมากกวาความตองการ
ของชาวบาน เนนการสรางผลงานในระยะสั้น ไมกอใหเกิดการประหยัด และยังเปนหนทางใหเกิด
การหาผลประโยชน สวนการประชาสัมพันธก็คอนขางลาชา ชาวบานและครู มีความสัมพันธและ
รวมมือกันคอนขางดี แตกลไกราชการอื่นๆ ยังติดอยูในกรอบของราชการ ที่คอยแตรับฟงคําสั่ง
จากสวนบน และสวนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การเปลี่ยนนโยบายและบุคลากรคอนขางบอย
ทําใหเกิดการพัฒนาที่ไมตอเนื่องตรงตามความตองการของชาวบาน ดังนั้นกลไกราชการ ควร
เขาไปรวมคิดรวมทํากับชาวบาน และสนับสนุนกิจกรรมกลุมตางๆ โดยการไปเยี่ยมเยือนใหขวัญ
และกําลังใจ และสรางตัวอยางที่ดีแกชาวบาน สวนองคกรเอกชนนั้นไมควร มีอคติกับรัฐ ควรรูจัก
ผอนปรนและประสานงานรวมกับรัฐ มีสวนไปเยี่ยมเยือนใหขวัญกําลังใจ ใหคําปรึกษา และควร
ใหการชวยเหลือชาวบานโดยการพัฒนาความรู และสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเสริมอาชีพและ
รายไดใหกับชาวบาน
6. จุดแข็งของประชาคมตําบลหนองแจงใหญ: การมีวิสัยทัศน แนวทางหลัก และแผนงาน/
กิจกรรมในการพัฒนาที่ครอบคลุมปญหาทุกดาน รวมถึงการมีกลุมและองคกร และเครือขายชุมชน
ที่มีความรวมมือกับ อบต. อยางชัดเจน มีการพัฒนาภาวะผูนําและสรางผูนําเพิ่มขึ้นจะเห็นไดจาก
การขยายฐานผูนํา ที่เริ่มจากหมูบานหญาคา เปนตัวอยางของผลสําเร็จ การพัฒนา กวา 10 ป ซึ่งกอใหเกิด
กลุมตางๆ ขึ้น เชน กลุมออมทรัพย ศูนยสาธิตการตลาด กลุมแมบาน ประปาหมูบาน เปนตน
ไดเกิดการเรียนรูในการเปนผูนํา จากบทเรียนการรวมทํากิจกรรมกลุม ซึ่งขยายผูนําไปตามเครือญาติ
เชน ภรรยากํานัน ครู/อาจารย และผูนําคนอื่นๆ บุคคลเหลานี้เปนกําลังหลักที่สําคัญในการรวมกัน
ทํางานระดับตําบลและจัดการกับความขัดแยงตางๆ ในชุมชนตลอดจนการเขารวมกิจกรรมของ
กลุมออมทรัพย ทําใหเกิดระบบการบริหารจัด การที่ดี มีความโปรง ใส สามารถตรวจสอบได
มีความเปนหุนสวนกันทั้งทุนและแรงงาน วัสดุอุปกรณ และสติปญญา ทั้งในระดับชุมชนและ
ภายนอก รวมทั้งมีวัฒนธรรมและประเพณีและความเชื่อ ที่ดีงาม ยืดถือและปฏิบัติรวมกันมาโดย
ตลอด ทําใหสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจและเกาะเกี่ยวความเปนชุมชนไวไดอยางเหนียวแนน นอกจากนี้
ยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และการประสานงาน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
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ความเปนชุมชนที่เกาะเกี่ยวกันทางสายเครือญาติและขยายสูสถานภาพตําแหนงผูนําทางการ เชน
สมาชิก อบต. อสม. มีสวนสนับสนุนใหเกิด ความเขมแข็งของประชาคม
สรุป : ประชาคมตําบลหนองแจงใหญ มีจุดสําคัญใหญอยูที่การมีผูนําทางการ และไมเปน
ทางการที่เขมแข็ง โดยมีกลุมกิจกรรม มีการทํางานรวมกับ อบต. ไดอยางใกลชิด มีระบบ การบริหาร
จัดการที่ดี และมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกาะเกี่ยวกัน ทําใหเกิดการระดมสมองและแกปญหาเฉพาะ
หนาได แมวาจะยังไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจ และยาเสพติดได แตก็ถือวาประชาคมตําบลได
เริ่มสรางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมปญหาทุกดาน
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ภาคผนวก ง
ตัวอยาง

แบบฟอรมการจัดตั้งกลุมอาชีพ
คําขอจดทะเบียนจัดตัง้ กลุมอาชีพ
เขียนที…
่ …………………………….
วันที…
่ ...……………………………..
เรียน นายทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น……………………………………………….…...
เรียน นายทะเบียนกลุมอาชีพ
ขาพเจา ชื่อ..................................นามสกุล.........................................................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................................. อาชีพ ...................................................
ขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมอาชีพ (ระบุชื่อกลุม )....................................................................................
ที่ตั้งอยูเลขที่....................หมูท ี่..............ถนน………...……….ตําบล................................................
อําเภอ.......................................จังหวัด............................................ไปรษณีย ...................................
โทรศัพท...................................................โทรสาร..................................................
จํานวนสมาชิกรวมกอตั้ง จํานวน…………………..คน (ตามรายชื่อบัญชีแนบทาย) ไดมีการรวมกลุม
เพื่อดําเนินกิจกรรม………………………………………………………………………………….
ระบุกิจกรรม/ผลผลิต/ผลิตภัณฑ
1. การเกษตร คือ ...............................................................................................................
2. การแปรรูปผลผลิตางการเกษตร คือ ..............................................................................
3. อุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม คือ ................................................................
4. การบริการ คือ ...............................................................................................................
5. รานคาปลีก คือ ..............................................................................................................
6. อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................................................
ภาคผนวก ง
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เอกสารประกอบการจัดตั้งกลุมอาชีพ
1. บัญชีรายชื่อสมาชิกกลุม
2. แบบบันทึกการประชุม
3. รูปถายผลผลิต/ผลิตภัณฑ
4. รูปถาย/แผนที่สถานที่ตั้งกลุมอาชีพ
5. เอกสารอื่น ๆ ระบุ ..........................................
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................ประธานกลุม
ลงชื่อ...........................................สมาชิก 1
ลงชื่อ...........................................สมาชิก 2

112

ภาคผนวก ง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สวนเจาหนาที่
สวนที่ 1 ขอรับรองการยื่นคํารองการจัดตั้งกลุม พรอมตรวจเอกสารถูกตอง
เลขที่รับลงทะเบียน…………………………………..
ลงชื่อ..................................................
ตําแหนง.............................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ...............

สวนที่ 2 ผลการจดทะเบียน
1. อนุมัติการจดทะเบียน เมือ่ วันที่...........เดือน......................พ.ศ. .............
หมายเลขจดทะเบียน กลุมเลขที่……………………………………….
2. ไมอนุมัติ เพราะ....................................................................................

ลงชื่อ..........................................นายทะเบียน
(................................................................)
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ...............
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บัญชีรายชื่อของผูซึ่งเปนสมาชิกกลุมอาชีพ
ตําบล…………………………….อําเภอ…………………จังหวัด…………………….

ลําดับที่
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ภูมิลําเนา
อายุ
ชื่อตัวและชื่อสกุล
( ป ) บานเลขที่ หมูที่ ถนนหรือชื่อบาน
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ตัวอยางหนังสือแจงใหทราบวาคําขอหรือเอกสารไมถูกตองหรือสมควรแกไขเพิ่มเติม

ที่………../………
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ................
เรื่อง แจงขอขัดของในการรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุมอาชีพ………………………………………..
เรียน ประธานกรรมการกลุมอาชีพ..............................................………………………………….
อางถึง คําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมอาชีพ เลขที่.........................ลงวันที…
่ ……………………….
ตามคําขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมอาชีพที่อางขางตน แจงวาบุคคลผูมีอาชีพในการ
………………………รวม…………คน มีความประสงคจะขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุม อาชีพ มีชื่อวา
กลุมอาชีพ…………………………มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่……………..ถนน……………………
หมูที่……ตําบล……………..อําเภอ………………….จังหวัด…………………พรอมทั้งสงบัญชี
รายชื่อของผูซึ่งจะเปนสมาชิกทั้งหมด สําเนารายงานการประชุมของผูซึ่งเปนสมาชิก เพื่อจัดตั้ง
กลุมอาชีพหนึง่ ฉบับและขอบังคับ 4 ฉบับไปดวยนั้น
นายทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณารายการตาง ๆ ในการจดทะเบียน
จัดตั้งกลุมอาชีพเห็นวา คําขอหรือเอกสารไมถูกตอง กลาวคือ……………………………………...
………………………………………………ฉะนั้น จึงขอสงเรื่องเดิมคืนมา เพื่อขอใหจัดทําใหม
ใหถูกตอง และขอใหสงคืนไปยังนายทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ………….......ภายใน
วันที่……………………..
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)…………………….…………….
( ……………………………….. )
นายทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น…………………………
ภาคผนวก ง
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ตัวอยาง
ใบทะเบียนจัดตั้งกลุมอาชีพ
เลขทะเบียนที…
่ …………………………………….
วันที่รับจดทะเบียน………………………………….
นายทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น …………………………………...ขอแสดงวา
......................................................................................................ไดรับจดทะเบียนจัดตัง้ กลุมอาชีพ
………………..………….…มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่……ถนน……………….............หมูท…
ี่ .…..
ตําบล……......................อําเภอ…………………..จังหวัด……………………………
เลขทะเบียนที…
่ ………….……..เมื่อวันที่……เดือน……………….…พุทธศักราช……………….
จึงไดออกทะเบียนจัดตั้งกลุม อาชีพนี้ใหไวเปนหลักฐาน
ออกให ณ วันที่…….เดือน……………...พุทธศักราช...............
ลงชื่อ.......………………......................
(ระบุตําแหนง.......................................)
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ภาคผนวก จ
การใชระบบ e-Government ในการประเมินผลการดําเนินงาน
การสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในชวงปลายทศวรรษที่ 1990 แนวคิดเกี่ยวกับ e-Government* เปนหนึ่งแนวคิดที่ไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากในการบริหารงานภาครัฐ ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอความสนใจดังกลาว
มาจากป จ จั ย ด า นความก า วหน า ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ มี ก ารพั ฒ นา
อินเตอรเน็ตไปสูเครือขายใยแมงมุม (world wide web : WWW) และการพัฒนาของโปรแกรม
เรียกดูเว็บ (web browser) และปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชน ภาคเอกชนมีการ
เปลี่ยนแปลงการคาไปสูการใชระบบการคาอิเล็กทรอนิคส (electronic commerce : e-Commerce)
เปนตน
แนวคิดเกี่ยวกับ e-Government ประกอบดวย 2 สวนคือ (1) การใหบริการอิเล็กทรอนิกส
(electronic service delivery) ซึ่งมีความเกี่ยวของกับผูใหบริการหรือภาครัฐ และ (2) พื้นที่ อิเล็กทรอนิกส
(electronic space) ซึ่งเกี่ยวของกับผูรับบริการหรือประชาชน e-Government เปนวิธีการทํางานของ
รัฐบาลวิธีการหนึ่งที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศคืออินเทอรเน็ตมาใชเปนเครื่องมือในการสงมอบ
บริการใหกับประชาชนใหเกิดความสะดวก ความพึงพอใจ และลดคาใชจายในการเขาถึง การบริการ
ของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการและสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในกระบวนการบริหารประเทศ โดยใหสิทธิประชาชนเขาถึงขอมูล และทําใหรัฐบาลบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการคอรัปชั่น เพิ่มความโปรงใส ทําใหเกิดความสะดวกมากขึ้น มีการ
เติบโตดานงบประมาณ และลดคาใชจาย

*

e-Government หรือรัฐอิเล็กทรอนิกส คือ วิธีการจัดการภาครัฐสมัยใหมที่เนนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลงานของรัฐ ซึ่งประกอบดวยหลักการที่เปนแนวทาง 4 ประการคือ
1. สรางบริการตามความตองการของประชาชน
2. ทําใหรัฐและการบริการของรัฐเขาถึงไดมากขึ้น
3. เกิดประโยชนแกสังคมโดยทั่วกัน
4. มีการใชสารสนเทศที่ดีกวาเดิม
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สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผานระบบ e-Government ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดประยุกต มาจาก
เกณฑการประเมินของรางวัลคุณภาพ Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) ป 2003
(MBNQA 2003 Criteria for Performance Excellence) เชนเดียวกัน ทั้งนี้ โดยการประยุกตตัวชี้วัด
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน กพร.) ที่เกี่ยวของกับ การบริหาร
จัดการภาครัฐ มากําหนดเปนมาตรฐานการประเมินผลการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผานระบบ e-Government รวม 7 ดาน ดังนี้
1. ภาวะผูนําขององคกร: เปนการพิจารณาวา ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีบทบาทในการชี้นําองคกร มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการกํากับดูแล และมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมและชุมชน ในการใชบริการการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government
หรือไม อยางไร แบงออกเปน
1.1 บทบาทหลั ก ของผู บ ริ ห ารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ต อ การ
สงเสริมอาชีพของประชาชนผานระบบ e-Government คือ การสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน
ใหเกิดขึ้น ใหทุกคนทราบทิศทางการพัฒนา มีการจัดทําคานิยมรวมของผูปฏิบัติงาน เปาหมาย
ที ่ค าดหวั ง จากหน ว ยงานต า งๆ มี ก ารสนั บ สนุ น และมี กิ จ กรรมส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในดานการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
1.2 การปรับปรุงระบบการบริหารผานระบบ e-Government ใหเอื้อตอการสงเสริม
อาชีพของประชาชน เชน การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจในการแกปญหาและการตัดสินใจ
การบริหารงานแนวใหม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน และวัฒนธรรมองคกร การสงเสริม
การพัฒนาความรู เชน การเรียนรูรวมกันจากความสําเร็จและความลมเหลว ในการทํางาน การให
คําปรึกษาแนะนํา (coaching) ใหแกผูบริหารระดับรองลงมา
1.3 ความสามารถดานยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพของประชาชน ผานระบบ
e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร การสราง
ระบบความรับผิดชอบที่ชัดเจนในแตละเรื่อง ทั้งผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร แตละโครงการ/
งาน มีการทบทวนสมรรถนะการทํางาน ทั้งในปจจุบันและแนวทางในอนาคต พิจารณาผลการ
ดําเนินการและขีดความสามารถที่มีอยู ผลการดําเนินการเปนอยางไรเมื่อเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นําผลการพิจารณาขีดความสามารถที่มีอยูมาประเมินวาองคกรมีความสามารถ
แคไหนในการที่จะรองรับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป
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1.4 ความสามารถในการสื่อสารของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผานระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีระบบการสื่อสารเพื่อใหเกิดความ
เขาใจรวมกัน ในเรื่องคานิยม ทิศทางและความคาดหวัง และการสื่อสารลักษณะสองทิศทาง มีการ
ประชุมอยางสมํ่าเสมอเพื่อรับฟงปญหาในการปฏิบัติงาน มีการประชุมหารือผูมีสวนเกี่ยวของ
อยางสมํ่าเสมอ
1.5 ความสามารถในการประเมินผลการสงเสริมอาชีพของประชาชน ผานระบบ
e-Government โดยมุงเนนในประเด็น สําคัญไดแ ก การกํากับดูแลการดําเนินงาน การประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของผู บ ริ ห ารในองค ก ร มี ก ารปรั บ ปรุ ง เมื่ อ พบป ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม มีการคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน มีกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ใชสําหรับการบริหารความเสี่ยง
2. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ: เปนการพิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถิน่
สามารถแปลงยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government ไปสูแผนปฏิบัติการได
มากนอยเพี ยงใด มีตัว ชี้วั ดหลักของผลการดําเนินงาน และมี การคาดการณผลการดําเนิ นงาน
อยางไร แบงออกเปน
2.1 การมีแผนปฏิบัติการและแนวทางการสงเสริมอาชีพของประชาชนผานระบบ
e-Government ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครอง
สว นทอ งถิ่น ยุท ธศาสตรข องกระทรวงมหาดไทย และยุท ธศาสตรข องชาติห รือ ยุท ธศาสตร
ของรัฐบาล ที่วางไว โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีการกําหนดตัวชี้วัดหลักของผลการ
ดําเนินงานผลสัมฤทธิ์ของงานและแผนการในอนาคต มีการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน
ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่ตองใช
2.2 การเผยแพรแผนการสงเสริมอาชีพของประชาชนผานระบบ e-Government
โดยมุง เนน ในประเด็น สํา คัญ ไดแ ก การเผยแพรแ ผนปฏิบัติก ารและแนวทางการดํา เนิน การ
ตามแผน ใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกัน มีการประชุมชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจกับ
เจาหนาที่ระดับตาง ๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้งมีการถายทอด (cascading) KPI
ระดับแผน/หนวยงาน
2.3 การกํา หนดแนวทางการใชทรัพ ยากรในการบริก ารประชาชนผา นระบบ
e-Government ประกอบดวย โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก เนนการบริหารจัดการทรัพยากร
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เพื่อใหเกิดความคุมคา มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหมั่นใจวาสามารถปฏิบัติการตามแผนไดสําเร็จ
มีการบริหารงบประมาณคาใชจายใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการได
อยางเพียงพอ
2.4 การกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงจากการสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีการคํานึงถึงความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
มีการเตรียมการเพื่อรองรับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และมีการกําหนดมาตรฐาน
และตั้งเปาหมายโดยใชการเปรียบเทียบ (Benchmarking)
3. การมุงเนนประชาชนผูรับบริการ: เปนการพิจารณาวาในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะตองคํานึงถึงความตองการของประชาชน การสรางความสัมพันธที่ดี
กับประชาชน รวมทั้งคํานึงถึงความพึงพอใจของประชาชน แบงออกเปน
3.1 ความเข า ใจถึ ง ความต อ งการและความคาดหวัง ของประชาชนที่ มี ต อ การ
สงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government ในแตละกลุมเป าหมาย โดยมุงเน นในประเด็นสํ าคัญ
ไดแ ก การมีก ระบวนการศึก ษาเรีย นรูถึง ความคาดหวัง ของประชาชน มีก ระบวนการรับ ฟง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
สามารถดําเนินยุทธศาสตรไดสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยเลือกใช
วิธีการรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกลุมผูรับบริการ
3.2 การดําเนินการสรางชองทางในการติดตอสื่อสารกับประชาชนผานระบบ
e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีชองทางการสื่อสารกับประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
ประชาชนสามารถตอบรับหรือแสดงความเห็นกลับมาได มีการสื่อสารแบบสองทางกับประชาชน
มีก ารพบปะแลกเปลี่ย นความคิด เห็น อยา งสม่ํา เสมอ มีก ลไกในการเขา ถึง ฐานขอ มูล และ
ความตองการของประชาชน
3.3 การดํา เนินการตามความตองการของประชาชนที่มีตอการสงเสริมอาชีพ
ผา นระบบ e-Government โดยมุ ง เนน ในประเด็น สํ า คัญ ไดแ ก มีก ารนํ า ขอ มูล ที ่ไ ดร ับ จาก
ประชาชน มาเพื่อวางแผนการปรับปรุงการทํางาน การพัฒนาหนวยงาน มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุง การใหบริการประชาชน มีการวางแผนรองรับในกรณีที่ตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
การใหบริการ มีการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนและการทําใหประชาชนพึงพอใจในการ
ใหบริการ มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการใหประชาชนเกิดความประทับใจ มีการรับขอคิดเห็น
ที่เปนประโยชน และปรับปรุงทันที
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4. การวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู: เปนการพิจารณาวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการรวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชประโยชน
ในการบริหารจัดการอยางไร แบงออกเปน
4.1 การสรางฐานขอมูล การสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government โดยมุงเนน
ในประเด็น สํา คัญ ไดแ ก การจัด ใหมีศูน ยค วามรูข องหนว ยงาน เพื่อ เปน แหลง รวบรวมและ
กระจายความรูใหผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดการในเรื่ององคความรูที่จําเปน สําหรับ
ผูปฏิบัติงานในองคกร มีการรวบรวมและถายทอดความรู แสวงหารูปแบบที่เปนเลิศ (Best practices)
เพื่อเปนตนแบบการใหความสําคัญกับการจัดทําฐานขอมูลของหนวยงานที่จัดเก็บและประมวลผล
อยางเปนระบบ ขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย
4.2 การจัดเก็บขอมูลการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government โดยมุงเนน
ในประเด็นสําคัญ ไดแก มีการจําแนกประเภทของขอมูลและจัดลําดับความสําคัญ รวมทั้งมีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล (เชน ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ขอมูลผลการดําเนินงาน
ของแตละหนวยงาน)
4.3 การใชขอมูลผานระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก
การใชขอมูลในการกําหนดทิศทางการทํางานในการกํากับการปฏิบัติงาน และใชประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตรและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
4.4 การดูแลรักษาระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก
การดูแลรักษาฐานขอมูลใหสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นได
4.5 การพัฒนาระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยีและเครือขายอิเล็กทรอนิกสทั้งเครือขายภายนอกและภายใน การวาง Provincial
Operating Center ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานตาง ๆ เขาสู POC และสามารถเชื่อมโยง
ไปยัง MOC และ PMOC การมีระบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการจัดทํารายงาน เชน
ภาวะการคา การลงทุน การทองเที่ยว ฯลฯ เพื่อประกอบการประชุมของผูบริหาร มีระบบการ
รายงานที่สมํ่าเสมอ ตอเนื่องและทันการณ
5. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย: เปนการพิจารณาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดมีการดําเนินการพัฒนาขาราชการไดเรียนรู พัฒนาใหสอดคลองกับระบบงานใหมและการสราง
จูงใจแกขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางไร แบงออกเปน
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5.1 การมอบอํา นาจ/กระจายอํานาจ ลงไปถึง เจา หน าที่ ผูปฏิ บั ติงาน เพื่อสราง
ความคิดริเริ่ม การมอบอํานาจ/ กระจายอํานาจ ใหขาราชการมีบทบาทมากขึ้นในการแกไขปญหา
และตัดสินใจในการใหบริการประชาชนผานระบบ e-Government
5.2 การสรรหาผูท รงคุณ วุฒิจ ากภายนอก เข ามามี สว นรว มในการดํ า เนิ น การ
สงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government ตามแผนยุทธศาสตรขององคกร
5.3 มีการกําหนดขีดสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในแตละงาน ในการใหบริการ
การสงเสริมอาชีพแกประชาชนผานระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก
มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีการกําหนดแผนกําลังคนและการฝกอบรม/พัฒนาบุคคลของ
องคกรที่สนับสนุนตอการดําเนินตามแผนและเปาประสงคของหนวยงาน
5.4 มีระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ความรับผิดชอบอยางเหมาะสมในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government เพื่อพัฒนางานใหกับบุคลากรใหมีประสบการณเพิ่มขึ้น
และมีก ารสรา งระบบแรงจูง ใจ เชน มีร ะบบการประเมิน ผลการปฏิบัต ิง านที่วัด จากผลงาน
อยางแทจริง มีระบบสรางทางกาวหนาในสายงานที่ชัดเจนสามารถเติบโตไดในองคกร
5.5 ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ
ในการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government ระบบการทํางานที่ทําใหขาราชการสามารถสื่อสาร
และแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government
6. การจัดการกระบวนการ: เปนการพิจารณาวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมี
การปรับปรุงกระบวนการใหบริการการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government เพื่อใหเอื้อตอการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางไร
แบงออกเปน
6.1 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การกระจาย
อํา นาจในการตั ด สิ น ใจให แ กผูมีห นา ที่รับ ผิด ชอบโดยตรงในการส ง เสริ ม อาชี พ ผ า นระบบ
e-Government เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ การปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติราชการเพื่อลดระยะเวลาการทํางานลง 30-50%
6.2 การออกแบบกระบวนการใหม โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การออกแบบ
กระบวนการใหมใหสอดคลองกับระบบงานและบทบาทในการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government
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6.3 การจัดตั้งศูนยบริการประชาชนในการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government
โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การจัดตั้งศูนยบริการสงเสริมอาชีพ ในระดับจังหวัด อําเภอ
ตําบล หมูบาน เพื่อใหเปนจุดรวมการสงเสริมอาชีพแกประชาชนในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
มีการจัดทําแผนและมาตรการลดคาใชจาย
6.4 การคํานึงถึงตนทุนการบริการการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government
โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีการคํานวณรายจายตอหนวยงานบริการสาธารณะที่อยูใน
ความรับผิดชอบ มีระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน การนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
มาใช การควบคุมตนทุนคาใชจาย การเปดโอกาสใหภาคเอกชนหรือประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินการ ในลักษณะ e-Government, Outsourcing เปนตน
6.5 การแก ไ ขกฎระเบี ย บในการให บ ริ ก ารการส ง เสริ ม อาชี พ ผ า นระบบ
e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน หรือเปนอุปสรรคในการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government โดยเฉพาะการมอบ
อํานาจการอนุมัติ การอนุญาตและการสั่งการใดๆ ใหเสร็จสิ้น ณ จุดใหบริการเดียวกัน การสรางระบบ
การทํางานแบบขามหนวยงาน (cross-functional team) เพื่อบูรณาการฝายตางๆ ใหทํางานแบบ
เมตริกซตาม agenda
7. ผลลัพธของการใหบริการการสงเสริมอาชีพ แบงออกเปน 5 ดานไดแก
7.1 ผลลั พ ธ ดา นการให ค วามสําคั ญกับ ประชาชน (Customer-focused Results)
เป น การสรุ ป ผลลั พ ธ ห ลั ก ด า นการให ค วามสํ า คั ญ กั บ ประชาชน รวมถึ ง ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนและคุณ คาที่ ประชาชนรับรู จําแนกผลลัพธตามกลุมประชาชนตามความเหมาะสม
รวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสมจากการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government
7.2 ผลลัพธดานการบริการ (Service Results) เปนสรุปผลลัพธดานการบริการ
หลั ก ของหน ว ยงาน จํ า แนกผลลั พ ธ ต ามกลุ ม ประชาชน ตามความเหมาะสมรวมทั้ ง ข อ มู ล
เปรียบเทียบที่เหมาะสมจากการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government
7.3 ผลลั พ ธ ด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย (Human Resource Results) เป น การสรุ ป ผล
ลัพธหลักดานทรัพยากรมนุษยขององคกร ซึ่งรวมผลงานดานระบบงาน การใหความรู การพัฒนา
ความเปนอยูที่ดี และความพึงพอใจ จําแนกผลลัพธตามความหลากหลายของกําลังคนและชนิด
ภาคผนวก จ
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ตลอดจนประเภทของพนักงานตามความเหมาะสม รวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม จากการ
สงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government
7.4 ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร (Organizational Effectiveness Results)
เปนการสรุปผลลัพธของการปฏิบัติงานหลักขององคกร ซึ่งสงผลตอความมีประสิทธิผล ของ
องคกร จากการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government
7.5 ผลลัพธดานการบริหารจัดการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม (Governance
and Social Responsibility Results) เปนการสรุปผลลัพธหลักดานการบริหารจัดการที่ดีและ
ความรับผิดชอบ ตอสังคมขององคกร รวมถึงหลักฐานที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมในดาน
การเงิน พฤติกรรมทางจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเปนพลเมืองดี จากการสงเสริม
อาชีพ ผานระบบ e-Government
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แบบประเมินผลการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานระบบ e-Government
ระดับของการดําเนินการ
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารองคกร ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%
(1) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government
(2) มีการจัดลําดับความสําคัญ
ของการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบ e-Government ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรของ
กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น และยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด/จังหวัด ในระดับ
ตางๆ
(3) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจตามลําดับขั้น
ของการบังคับบัญชาในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government
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ระดับของการดําเนินการ
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารองคกร ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%
(4) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการนํารูปแบบ
การบริหารงานใหมๆ มาใชใน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government
(5) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการนําความรู
ใหมๆ มาใชในการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government
(6) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดมีการทบทวน
การปฏิบัติงานการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government
เปนระยะอยางตอเนื่อง โดยมี
ระบบการตรวจสอบ
การดําเนินงาน และระบบ
การติดตามและประเมินผล
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
การสงเสริมอาชีพ ตาม
ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตร
(7) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีวธิ ีการในการ
สรางความรวมมือในการทํางาน
เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบ e-Government จาก
ทุกภาคสวนของสังคม
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ระดับของการดําเนินการ
ภาวะผูนาํ ของผูบริหารองคกร ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%
(8) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการประชุมหารือ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government
อยางสม่ําเสมอ

การแปลงยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบตั ิ

ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

(1) มีการจัดประชุมชี้แจงทําความ
เขาใจกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government เพื่อใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของรัฐบาล
ยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตรกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด
ในระดับตางๆ
(2) การกําหนดผูรับผิดชอบ
หลักไวในแผนปฏิบัติการ
ดานการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบ e-Government และ
ภาคผนวก จ
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การแปลงยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบตั ิ
ไดมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการ
ถายทอดยุทธศาสตรดังกลาว
ลงไปสูการปฏิบัติ หรือไม
(มีการปรับแผนปฏิบัติการและ
เปาหมายการทํางานของ
หนวยงานตางๆ ใหสอดรับกับ
ยุทธศาสตร)
(3) การจัดทําแผนปฏิบัติการการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ที่สามารถทําให
บรรลุเปาหมาย
(4) มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ในดานการ
จัดสรรทรัพยากรที่นํามาใช
(5) การกําหนดแผนการ
ดําเนินการสงเสริมอาชีพ ผาน
ระบบ e-Government ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
(6) มีตัวชี้วัดเพื่อติดตาม
กระบวนการการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government
ที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

128

ภาคผนวก จ

ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%
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การแปลงยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบตั ิ

ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

(7) การกําหนดมาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government และตั้งเปาหมาย
โดยใชการเทียบเคียง (benchmark)
(8) เมื่อการดําเนินงานตาม
แผนการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ
e-Government ไมบรรลุผลไดมี
การทบทวน ปรับแผนดําเนินการ

การมุงเนนผูรบั บริการ

ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผูรับบริการ
(1) การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อประกอบการจัดทํา
ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบ e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(2) การวิเคราะหความเห็นและ
ขอเสนอแนะในการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government
ของประชาชนผูรับบริการ
ภาคผนวก จ
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การมุงเนนผูรบั บริการ
(3) มีชองทางที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Governmentได
หลายชองทาง
(4) การนําผลการรับฟงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริม
อาชีพผานระบบe-Government มา
ปรับปรุงการใหบริการ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
(1) มีระบบรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government จาก
ผูรับบริการ
(2) การแกไขปญหาและระบบ
ติดตามการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government จาก
ผูรับบริการ
(3) การกําหนดมาตรฐานหรือ
วิธีการใหบริการการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government
เพื่อทําใหผูรับบริการพึงพอใจ
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ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การวัดผล การวิเคราะห และ
การจัดการความรู

ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

การวัดผลและการวิเคราะห
ผลงาน
(1) มีผูรับผิดชอบหลักดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในดาน
ระบบ e-Government ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะ
(2) การวางระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบe-Government และใช
ประกอบในการตัดสินใจ
(3) การปรับปรุงฐานขอมูลดาน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ใหทันสมัย
(update)
(4) การวิเคราะหขอมูลดาน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government เพื่อใชประโยชน
ในการจัดทํารายงาน เชน ภาวะ
การคาการลงทุน การทองเที่ยว
ฯลฯ เพื่อประกอบการประชุม
ผูบริหาร/ปรับปรุงยุทธศาสตร

ภาคผนวก จ
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การวัดผล การวิเคราะห และ
การจัดการความรู
(5) การวาง Provincial
Operating Center เรียบรอย
หรือไม สามารถเชื่อมโยงขอมูล
ของหนวยงานตาง ๆ เขาสู POC
และสามารถเชื่อมโยงไปยัง
MOC และPMOC
(6) มีตัวบงชี้สัญญาณการ
ดําเนินงานการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government เพื่อ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานได
อยางทันทวงที
(7) มีระบบขอมูลการสงเสริม
อาชีพ ที่ผูบริหารสามารถเรียกดู
เพื่อทราบสถานการณไดทันที
(8) มีการสื่อสารใหผูปฏิบัติงาน
ไดเขาใจถึงผลลัพธของการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ที่หนวยงาน
ตองการ
(9) มีระบบการวิเคราะหขอมูล
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government เพื่อใชประโยชนใน
การจัดทํารายงาน เชน ภาวะ
การคา การลงทุน การทองเที่ยว
เพื่อประกอบการประชุมของ
ผูบริหาร
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ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การวัดผล การวิเคราะห และ
การจัดการความรู

ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

(10) มีระบบการรายงาน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ที่สม่ําเสมอ
ตอเนื่องและทันการณ
การจัดการขอมูลและความรู
(1) การกําหนดความตองการ
และประเภทของขอมูลการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ที่จะใชใน
การทํางาน
(2) ความพรอมดานเครื่องมือ
เครื่องใช โปรแกรมขอมูล การ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล
และผูใชงาน (user) ในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government
(3) มีระบบการจัดการความรู
(รวบรวมและกระจายความรู)
ใหขาราชการและผูเกี่ยวของ
(ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู
เพื่อเรียนรูบทเรียนหรือตัวอยาง
ที่ดีที่สุด (best practices) ในกรณี
ของการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบ e-Government
ภาคผนวก จ
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การวัดผล การวิเคราะห และ
การจัดการความรู

ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

(4) ระบบขอมูล สารสนเทศ
และความรูในดานการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government
ที่ถูกตองทันสมัยนาเชื่อถือ

การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย
ระบบการทํางาน
(1) ระบบการทํางานดาน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ที่เอื้อตอการ
สรางความรวมมือความคิดริเริม่
และโอกาสแสดงความคิดเห็น
เพื่อทําใหงานประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
(2) มีระบบการสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขา
มารวมดําเนินงานการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government
(3) ระบบการสื่อสารในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ที่มีประสิทธิผล
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ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย

ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

(4) ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government ที่
สามารถสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
(5) มีการกําหนดคุณลักษณะ
และทักษะของผูปฏิบัติงานใน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government
(6) มีระบบการทํางานที่ทําให
ขาราชการสามารถสื่อสาร
และแสดงความคิดเห็นตอ
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ประโยชนของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน
การเรียนรูและแรงจูงใจของ
ผูปฏิบัติงาน
(1) มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําลังคน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติ
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ภาคผนวก จ
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การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย
(2) มีระบบการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนขาราชการเพื่อ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government
อยางเหมาะสม
(3) มีการพัฒนา/ฝกอบรม
ขาราชการใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ความเป น อยู ที่ ดี แ ละความพึ ง
พอใจ
(1) มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การจัดการกระบวนงาน

ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

(1) มีการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government
เพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ
(ควบคุมตนทุน, ลดระยะเวลา
การดําเนินงาน)
(2) มีระบบสนับสนุน
การปฏิบัติงานการสงเสริม
อาชีพผานระบบ
e-Government ที่เหมาะสม
(3) มีแผนหรือมาตรการลด
คาใชจายในการสงเสริม
อาชีพผานระบบ
e-Government ของ
หนวยงาน
(4) เปดโอกาสใหภาคเอกชน
หรือประชาชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government
(5) มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจในการสงเสริม
อาชีพผานระบบ
e-Government ใหแกผูมี
หนาที่รับผิดชอบโดยตรง
ภาคผนวก จ
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การจัดการกระบวนงาน
(6) มีการแกไขกฎหมายที่เปน
อุปสรรคตอการสงเสริม
อาชีพผานระบบ
e-Government
(7) มีการสรางระบบการทํางาน
แบบขามหนวยงาน
เพื่อสนับสนุนการสงเสริม
อาชีพผานระบบ
e-Government
(8) มีการจัดตั้งศูนยบริการรวม
ในระดับจังหวัด/อําเภอ/
ตําบล/หมูบาน เพื่อสนับสนุน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(9) มีระบบการวิเคราะหและ
บริหารความเสี่ยงในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ
e-Government ตาม
ยุทธศาสตรจังหวัด/
กลุมจังหวัด
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ระดับของการดําเนินการ
ยังไมได ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ดําเนิน
แลว
แลว
แลว
แลว
การ
1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตาม
ยุทธศาสตรที่วางไว (Business Results)

น้ําหนัก
(รอยละ)

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก ในการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรของ กลุม
จังหวัด
2. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก ในการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรของ
จังหวัด
3. สัมฤทธิผลตามนโยบายสําคัญ
เรงดวนของรัฐบาล
มิติที่ 2 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 4. รอยละของงบประมาณที่
สามารถประหยัดได
(รอยละ 10)
- การลดคาใชจาย
5. ระดับความสําเร็จของรอยละ
- การลดระยะเวลาการใหบริการ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ
มิติที่ 3 มิติดานคุณภาพ การใหบริการ (รอยละ 10) 6. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงแกไข
- คุณภาพการใหบริการ
บริการ
7. รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
8. ระดับความสําเร็จของการ
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (รอยละ 10)
พัฒนาระบบบริหารความรูใน
- การจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา
องคกร
9. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
(Database)ของจังหวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล ตามพันธกิจ (รอยละ
70)
- การประเมินผล ยุทธศาสตรของสวนราชการ
- ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

รวม

20

30

20
5
5

5

5
5

5
100
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เกณฑการประเมิน
ในสวนของเกณฑการประเมินผลการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหมีความสอดคลองกับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามคําสั่งกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นที่ 153/2549 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 เรื่อง การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีการตั้งเกณฑมาตรฐานในการประเมินผล
การดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
ระดับดี

หมายถึง

ระดับพอใช

หมายถึง

ระดับปรับปรุง หมายถึง
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ไดคะแนนในทุกดานรอยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งจะไดใบรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น
ไดคะแนนในทุกดานรอยละ 60 ขึ้นไปแตไมถึงรอยละ 80
ซึ่งถือวา ผานเกณฑ
ไดคะแนนในทุกดานต่ํากวารอยละ 60 ถือวา ไมผานเกณฑ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ฉ

ที่ มท 0891.4/ ว 658

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค กทม. 10200
24 กุมภาพันธ 2549

เรื่อง แจงแนวทางการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย แบบรายงานผลการดําเนินงาน

จํานวน 1 ชุด

ตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหการแกไขปญหาความยากจนเปนปญหาเรงดวนที่ตองการ
รวมพลังทุกภาคสวนในสังคมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคการปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน
องคการพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนมารวมบูรณาการแกไขปญหารวมกัน โดยกําหนดเปน
ยุทธศาสตรสําคัญที่จะขจัดความยากจนใหหมดสิ้นไปภายในป พ.ศ. 2551 โดยนําปรัชญาพระราชทาน
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางหลักในการดําเนินงานภายใตหลักการ การลดรายจาย สรางรายได
ขยายโอกาส ใหแกประชาชนบนพื้นฐานความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน
สําคัญที่จะทําใหการแกปญหาความยากจนประสบความสําเร็จโดยเร็ว จึงขอใหจังหวัดแจงแนวทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. หลักการดําเนินงาน
การแกปญหาความยากจนเปนภารกิจสําคัญของชาติ โดยมีศูนยอํานวยการ
ตอสูเ พื่อ เอาชนะความยากจนแหง ชาติ (ศตจ.) ศูน ยอํา นวยการตอสูเ พื่อ เอาชนะความยากจน
จังหวัด (ศตจ. จ.) และศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากอําเภอ/กิ่งอําเภอ (ศตจ. อ. /กิ่ง อ.)
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เปน องค ก รรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านในแต ล ะระดั บ โดยมี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด นายอํ า เภอ
ปลัด อํา เภอผูเ ปน หัว หนา ประจํา กิ่ง อํา เภอ รับ ผิด ชอบการดํา เนิน งานในระดับ จัง หวัด อํา เภอ
กิ่ง อําเภอตามลําดับ ในการดําเนินงานแกไขปญหาความยากจนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงขอใหพิจารณาใหความรวมมือกับจังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ดังนี้
1.1 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง มีหลักการดําเนินงาน
ดังนี้
(1) นําขอมูลการจดทะเบียนปญหาความยากจนของศูนยอํานวยการ
หรือศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด อําเภอ / กิ่งอําเภอ มาจัดทําเปนฐานขอมูล
ขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อกําหนดบุคคล/ครัวเรือนเปาหมายในการแกไขปญหา
โดยประสานกับจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหการแกไขปญหามีความสอดคลองกัน
(2) นําปญหา ความตองการจากแผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพีย ง
ระดับชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการไดเองมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและจัดทํา
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(3) เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนดําเนินการแลวใหรวบรวม
ขอมูลสงใหจังหวัด อําเภอ / กิ่งอําเภอ เพื่อเปนการประสานงานและแจงผลความกาวหนาและ
ความสําเร็จใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
1.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานสนับสนุน มีหลักการ
ดําเนินงาน ดังนี้
(1) ใหก ารสนับ สนุน หรือ รว มดํา เนิน การกับ ศูน ยอํา นวยการหรือ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด อําเภอ / กิ่งอําเภอ ในเรื่องที่กําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของศูนยอํานวยการ หรือศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด อําเภอ/
กิ่งอําเภอ เชน การจัดชุดปฏิบัติการคาราวานแกจน เปนตน
(2) สนับสนุนหรือรวมมือกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ดําเนิน
กิจกรรมการแกปญหาความยากจนในพื้นที่ เชน การจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อ
สนับสนุนโครงการจัดที่ดินทํากินใหประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือจัดการใหมี
แสงสวาง การจัดเก็บขยะสําหรับโครงการบานเอื้ออาทรของการเคหะแหงชาติ เปนตน
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(3) สนับสนุนหรือรวมดําเนินการกับศูนยอํานวยการหรือศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) องคกรประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน
และภาคเอกชน เชนการจัดทําแผนชุมชน โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชน หรือโครงการบานมั่นคง
เปนตน
2. แนวทางและวิธีการดําเนินงาน
2.1 ดานการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
(1) การลดรายจ า ย ดว ยการส ง เสริ ม ใหป ระชาชนลดรายจา ยในการ
ดํารงชีวิต โดย
(1.1) ระดับบุคคลและครัวเรือน
- สงเสริมใหประชาชนมีการดํารงคชีวิตแบบพอเพียง เชน
การใหประชนจัดทําสมุดบันทึกรายรับ – รายจาย ครัวเรือน
เพื่อลดรายจายที่ไมจําเปนในครัวเรือน
- สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 โดยแบงที่ดินทํา
ไรนาสวนผสมเลี้ยงเปด ไก ปลา เพื่อใหมีผลผลิตในการ
เลี้ยงครัวเรือนกอนและนําสวนที่เหลือสงขายในชุมชน
และนอกชุมชน หรือการสงเสริมการปลูกพืชผัก สวนครัว
บริเวณบานเพื่อลดคาใชจายในการดํารงคชีวิตประจําวัน
- ส ง เสริ ม ให เ กษตรกรใช ปุ ย อิ น ทรี แ ทนปุ ย เคมี ใ นภาค
การเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตและเสริมสรางสุขภาพ
อานามัยใหกับประชาชน
- สงเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก (3 –5 ป) เขารับการดูแลและ
ไดรับการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางทั่วถึงเพื่อแบงเบาภาระและลดคาใชจาย
ในการเลี้ยงดูเด็กใหกับประชาชน

ภาคผนวก ฉ

143

มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ

(1.2) ระดับชุมชน
- สงเสริมการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร โดยองคกร
ปกครองสว นท อ งถิ่ น สนับ สนุ น เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ
วั ส ดุ อุ ป กรณ คนและงบประมาณ ก อ สร า งปรั บ ปรุ ง
แหลงน้ําใหแกเกษตรกร เชน ขุดบอน้ําตื้น บอบาดาล
การขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ สระน้ํา การจัดทําฝายตนน้ํา
หรือการจัดทําฝายกั้นน้ําตามแหลงน้ําตางๆ
- สงเสริมใหกลุมเกษตรกรดําเนินกิจกรรมเพื่อลดตนทุน
การทํา การเกษตร เชน จัด ตั้ง โรงงานผลิต ปุย อิน ทรีย
การสรางลานตากขาวชุมชน
- ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค า ที่ จํ า เป น ในการ
ดํ า รงค ชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ ใช ใ นชุ ม ชน เช น กลุ ม ผลิ ต
น้ํา ยาลา งจาน สบู  ยาสระผม โดยองคก รปกครอง
สว นทอ งถิ ่น รณรงค ส ร า งจิ ต สํ า นึ ก และค า นิ ย มให
ประชาชนใช สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ในชุ ม ชนเพื่ อ ให ธุ ร กิ จ
หมุ น เวีย นอยูใ นชุ ม ชนอย า งสมดุ ล ทั้ ง ในด า นปริ ม าณ
สิน คา และความตอ งการของผู บ ริโ ภคและหากมี
ความตองการจากตลาดภายนอกก็จะเปนการเพิ่มรายได
ใหกับชุมชน
(2) การเพิ่มรายได ดวยการสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การประกอบอาชีพ
(2.1) ระดับบุคคลและครัวเรือน
- สํารวจความตองการในการประกอบอาชีพของประชาชน
และความตอ งการสิ น ค า ทั้ ง ในชุ ม ชนและนอกชุม ชน
เพื่ อ จั ด การฝ ก อบรมความรู วิ ช าชี พ ในแต ล ะด า นให
สอดคลองกับปริมาณความตองการสินคาในชุมชน
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-

การจั ดหาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ สํ าหรั บผู มี
ฝมือในแตละดานที่มีฐานะยากจน ใหสามารถประกอบ
อาชีพที่ชวยเหลือตนเองได
- การใหประชาชนรับงานจากสถานประกอบการในพื้นที่
ซึ่ง ตอ งใชแ รงงานประชาชนและเครือ ขา ยการผลิต
โดยประชาชนสามารถนําวัตถุ ดิบหรือวัสดุไปประกอบ
การผลิตนอกโรงงานหรือบานพักอาศัยของตนเอง และ
ใหโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการจางหรือ
รับซื้อผลิตภัณฑจากประชาชน
(2.2) ระดับชุมชน
- สงเสริม กลุมอาชีพ ที่มีการผลิตที่เ กื้อกูลกัน เชน กลุม
เลี้ยงไหมและกลุมทอผาไหม
- การส ง เสริ ม ให มี ก ารรวมกลุ ม อาชี พ ที่ ต อบสนองต อ
ตลาดในท อ งถิ่ น เช น การตั ด เย็ บ ชุ ด นั ก เรี ย นให กั บ
โรงเรียนในทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดหาสถานที่ประกอบการและสนับสนุนเครื่องมือการ
ตัดเย็บ
- การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยใหประชาชนรวมตัวกัน
ในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่เอื้อตอการประกอบ
อาชีพ เชน การจัดตั้งโรงสีชุมชนในพื้นที่ที่ประชาชน
ทํานา เพื่อนําขาวเปลือกมาสีเปนขาวสารขายในชุมชน
และตลาดนอกชุ ม ชน การจั ด ตั้ ง โรงงานผลิ ต น้ํ า ดื่ ม
ชุม ชนเพื ่อ ขายใหก ับ คนในชุม ชนและนอกชุม ชน
การสงเสริมใหชุมชนนําขยะอินทรียมาจัดทําเปนปุยหมัก
ปุยชีวภาพ เพื่อขายในชุมชนและนอกชุมชน
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-

การสงเสริมการตลาดและการแลกเปลี่ย นสิน คา โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชื่อมโยงเครือขายสินคากับ
ท อ งถิ่ น อื่ น เช น การนํ า สิ น ค า ไปวางจํ า หน า ยในร าน
จํ าหน ายสิ นค าหนึ่ งตํ าบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ ขององค การ
บริหารสวนจังหวัด รานจําหนายสินคาของหนวยงานอื่น
หรือเอกชน โดยใหองคกรบริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัด
เปน เครือ ขา ยเชื ่อ มโยงทั ้ง ในดา นขอ มูล สิน คา และ
ความตอ งการสิน คา เพื่อ ใหสิน คา ของชุม ชนสามารถ
ผลิต และจําหนายไดตรงตามความตองการ การติดตอ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นเพื่อใหเกิดการซื้อขาย
สินคาในลักษณะของการแลกเปลี่ยน เชน สงขาวสารของ
โรงสีชุมชนไปแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่นๆ
- การสงเสริมการตลาดสินคาดวยอินเตอรเน็ตตําบล โดย
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ทํ า รายการสิ น ค า ของ
ชุมชน และสถานที่ติดตอกับผูประกอบการในเว็บไซด
ของทองถิ่น
(3) การขยายโอกาส ดวยการดําเนินการหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให
ประชาชนไดเขาถึงปจจัยในการประกอบอาชีพ
(3.1) ระดับบุคคลและครัวเรือน
- การแปลงสิน ทรัพ ยเ ป น ทุ น โดยองค ก รปกครอง
ส ว นทอ งถิ ่น ที่ มี ค วามพร อ มการขยายผลโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนทุนโดยกําหนดพื้นที่ผอนผันเพิ่มเติม
เชน ตลาดสาธารณะ ทางสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะ
ของสว นราชการตา ง ๆ ในพื้น ที่ที่ยิน ยอมใหเ ขา ไป
จัด ระเบียบและดําเนินการใหการรับรองแผงคาเพื่อให
ผู ค า สามารถนํ า ไปกู เ งิ น จากสถาบั น การเงิ น และ
ดําเนินการจัดการประชุมหรืออบรมผูจําหนายสินคาใน
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พื้นที่ผอนผันเพื่อใหมีความรูในการประกอบอาชีพและ
การเพื่อ คุณ ภาพสิน คา ซึ่ง จะสรา งใหเ กิด ความมั่น คง
ในการประกอบอาชีพ
(3.2) ระดับชุมชน
- การจัดการที่ดินทํากิน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในที่
สาธารณะ ที่ดินจากผูบริจาค ที่ดินจากหนวยงานของรัฐ
เชนที่ราชพัสดุ การรถไฟ หรือที่เอกชนเพื่อใหประชาชน
เขาทํากินรวมกัน
- การสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตหรือการจางงาน เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง
2.2 ดานการพัฒนาและแกไขปญหาทางดานสังคมเปนการดําเนินเพื่อสราง
ภูมิคุมกันที่พรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ รวมทําการสรางความมั่นคง
ในการดําเนินชีวิตโดยดําเนินการ ดังนี้
(1) การรณรงคใหประชาชน ลด ละเลิก อบายมุข และคานิยมที่ไมจําเปน
ทางสังคมเชน การพนัน หรือ การเสพของมึนเมาและคานิยมในการจัดงานที่แ ขงขัน กัน เชน
งานฉลองตําแหนง งานวันเกิด งานบวช งานแตงงาน งานศพ
(2) การแกปญหายาเสพติด ดําเนินการตามแนวทางปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด โดยการนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา การแกไขปญหา หมูบาน/ ชุมชน
ที่ยังมีปญหายาเสพติดตามกระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง การพัฒนาหมูบาน/ ชุมชน ที่มีความ
เขมแข็งใหสามารถเปนแบบหมูบานชุมชนอื่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจดําเนินการ
หรือจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ) อําเภอ/
กิ่งอําเภอ ( ศตส.อ./กิ่ง อ.)
(3) จัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการ หรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการกอสราง จัดหาซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชน
ผู มี ร ายได น อ ย ผู พิ ก าร ผู สู ง อายุ ในลั ก ษณะให เ ปล า สํ า หรั บ ผู ที่ ป ระชาชนเห็ น ว า ไม ส ามารถ
ชวยเหลือตนเองได หรือดําเนินการกอสรางที่อยูอาศัยแลว ใหผูมีรายไดนอยเชาอยูอาศัยระยะยาว
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ราคาถูก หรือกอสรางบานราคาถูกใหเชาซื้อและผอนชําระระยะยาว หรือกอสรางบานราคาถูกให
ประชาชนผูมีรายไดนอยที่มีที่ดินเปนของตนเอง โดยการผอนชําระระยะยาว 10-15 ป กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือสถาบันการเงิน
(4) จั ด หาอุ ป กรณ ดํ า รงชี พ สํ า หรั บ ผู พิ ก าร เช น รถเข็ น ไม ค้ํ า หรื อ
เครื่องมื อในการประกอบอาชี พ ใหพิจารณาจัดหาอุปกรณต างๆ เพื่ อใหบุ คคลเหลานี้ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูและประกอบอาชีพได
(5) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวย โรค
เอดส ที่มีรายไดไมเพียงพอตอการดําเนินชีวิตหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดใหพิจารณาดําเนินการเพื่อใหไดรับเบี้ยยังชีพจากเงินอุดหนุน
ที่ไดรับการจัดสรรหรืองบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนธรรมและทั่วถึง
(6) กรณี ที่ ค รั ว เรื อ นที่ ย ากจนและยั ง ต อ งมี ภ าระดู แ ลคนพิ ก ารหรื อ
ผูสูงอายุ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแบงเบาภาระคาใชจาย โดยพิจารณาใหทุนการศึกษา
หรือประสานหนวยงานเพื่อใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนในครอบครัวดังกลาวและจัดหาอาชีพ
หรือดําเนินกิจการที่เพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนนั้น
(7) องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการเพื่อใหมีการจัดตั้ง
กองทุนหรืองบประมาณตั้งกองทุนเพื่อการจัดสวัสดิการใหแกเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูปวย
โรคเอดส
3 ระยะเวลาดําเนินการ
ในการดําเนินการแกไขปญหาความยากจน จําเปนตองสรางความเชื่อมั่ น
ใหกับประชาชนวา ปญหาความยากจนสามารถแกไขไดจึงกําหนดระยะเวลา ดังนี้
3.1 ป 2549 เป น ระยะเร งด ว นและเปน ช ว งมหามงคลเฉลิ ม ฉลองสิ ริร าช
สมบัติครอบ 60 ป ใหองคกรการปกครองสวนทองถิ่นรวมใจกันแกไขปญหาที่เปนความจําเปน
เรงดวนใหกับประชาชนในระดับบุคคลและครัวเรือน เชน ปญหาที่อยูอาศัย ดูแลเด็ก คนชรา
คนพิการและผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได การสรางรายไดใหกับคนยากจนใหเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ การปลูกฝงความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
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3.2 ป 2550 - 2551 เปนระยะสรางความมั่นคงยั่งยืน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสงเสริมรักษาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน ใหชุมชนมีแผนชุมชน แผนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง มีแผนพัฒนาและเพิ่มรายไดและนําแผนไปสูการปฏิบัติโดยชุมชนและองคกร
การปกครองสวนทองถิ่น
4 การนําแผนสูการปฏิบัติ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณ โดยประสานงานกับจังหวัด
อําเภอ กิ่งอําเภอ เพื่อกําหนดกิจกรรมเพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการสนับสนุนในระยะ
ยาวตอไป
5 งบประมาณในการดําเนินการ
ใหองคกรปกครองสวนท องถิ่นไดพิ จารณาสนั บสนุนงบประมาณในการ
แกไขปญหาความยากจน ทั้งในเรื่องการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมี
แนวทาง ดังนี้
5.1 ใหพิจารณาทั้งงบประมาณในรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ประจําป 2549 โดยกําหนดงบประมาณแกไขปญหาความยากจน แยกตามหมวดรายจาย
ตางๆ โดยคํานวณถึงสัดสวนงบประมาณการแกไขปญหาความยากจนใหมากกวารายจายประเภท
อื่นที่สามารถ รอการดําเนินการไวกอนได
5.2 ใหพิจารณาโดย แกไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป 2549
รายการที่ยังไมมีความจําเปนตองใชจายใหเพิ่มจํานวนรายการที่ตองสนับสนุน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
5.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายจากเงินสะสม เพื่อสนับสนุน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2548

ภาคผนวก ฉ

149

มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ

6

การติดตามและรายงานผล
ใหจังหวั ด ติดตามให คําแนะนําการดําเนิ นงานใหแกองคกรปกครองสว น
ท อ งถิ่ น และรายงานผลการดํ าเนิ นงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นในการดํ าเนิ นงานให
กระทรวงมหาดไทยเปนประจําภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตามแบบรายงานที่สงมาพรอมนี้ หากมี
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานใหแจงกระทรวงมหาดไทยทราบดวย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

สมชาย สุนทรวัฒน
(นายสมชาย สุนทรวัฒน)
รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม
โทร. 0-2341-9000 ตอ 4122-4123
โทรสาร. 0-2341-9000 ตอ 4102
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-------------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุ ญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา

เพื่ อใหมาตรฐานการบริห าร/การบริก ารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 2
พิจารณารางมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119 / 2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
-------------------------------------------------------1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายวสันต วรรณวโรทร)
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง
4. นายกเทศมนตรีนครยะลา
5. นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
6. นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน
7. นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
8. นายกเทศมนตรีตําบลดอกคําใต จังหวัดพะเยา
9. นายกเทศมนตรีตําบลบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
10. นายกเทศมนตรีตําบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
11. นายกเทศมนตรีตําบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมเหาะ จังหวัดแมฮองสอน
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง จังหวัดศรีษะเกษ
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองขาม จังหวัดรอยเอ็ด
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลมะนาวศรี จังหวัดราชบุรี
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลซับสนุน จังหวัดสระบุรี
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนาโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลชองกุม จังหวัดสระแกว
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลไกเถื่อน จังหวัดชัยนาท
22. ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด
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23. ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
24. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
25. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
26. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
27. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
28. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
29. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
31. ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน
32. ผูแทนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
33. ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร
34. ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
35. ผูแทนสํานักงานกองทุนหมูบ านและชุมชนเมืองแหงชาติ
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คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย
3.
4.
5.
6.

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

วาที่ ร.ต. ธานินทร ริ้วธงชัย
นายวีระศักดิ์
ศรีโสภา
นางราตรี
รัตนไชย
นายชัยพัฒน
ไชยสวัสดิ์

7. นายดุษฎี
8. นายอวยชัย
9. นายอดิเรก
10. นายวัชรินทร
11. นายพีรวิทย
12. นางพีรญา
13. นายกิตติธัช
14. นางรัชนี

สุวัฒวิตยากร
พัศดุรักษา
อุนโอสถ
จันทเขต
พงคสุรชีวิน
อาจเอื้อน
เกิดขวัญ
เหรา

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิง่ แวดลอม
และการมีสวนรวม
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
พนักงานบันทึกขอมูล

คณะผูจัดทําในสวนของศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวบุญสม
นายจักรพันธ
นางสาวเสนห
นางสาววิญญารัตน
นายนกเล็ก

หรรษาศิริพจน
พิพัฒนบุญยารัตน
ยันจังหวีด
ตองประสงค
ทองเปลว

นักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย

