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บทที่  3 
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาของ 

มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
  ตัวชี้วัดการสงเสริมอาชีพ อาจแบงตามกรอบมาตรฐานของการสงเสริมอาชีพได 
เปน 2 ระดับ คือ 
 3.1  ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 
 3.2 ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา  

3.1   ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน  
  ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เปนเกณฑการพิจารณาการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ดานการสงเสริมอาชีพโดยมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดย
คํานึงถึงความจําเปนและความสอดคลอง ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชน เปาหมาย
ของการพัฒนาและสงเสริม คือ ประชาชนในระดับรากหญา มีอาชีพ มีรายได สามารถดํารงชีวิต
แบบพอเพียงและเหมาะสมกับศักยภาพ และ การสงเสริม พัฒนาประชาชนที่มีอาชีพหลักใหมี
คุณภาพและมั่นคงยิ่งขึ้นและใหมีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีหลักการบริหาร
จัดการบนพื้นฐานของขอมูล และการวิเคราะหเชิงพหุ โดยการมองในหลายมิติ และความเชื่อมโยง
และเกี่ยวเนื่องดานอาชีพของทองถ่ิน ตามกระบวนการขั้นตอนของเสนทาง การประกอบอาชีพ  

 องคประกอบและตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 
   ประกอบดวย 3 องคประกอบ 20 ตัวชี้วัด คือ 
   (ก)  ดานแผนงานโครงการและการบริหารจัดการ 
   (ข)  ดานการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชน 
  (ค)  ดานการสงเสริมดานวิชาการ 
 
 



มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 

80 บทที่ 3  ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ สําหรับ อปท. 

รายละเอียดดังตาราง 

ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐานของมาตรฐานการสงเสรมิอาชีพ มี ไมมี 
(ก) ดานแผนงานโครงการและการบริหารจัดการ 

1) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมการสงเสริมอาชีพ 
2) มีการดําเนินการตามแผน ท่ีกําหนด 
3) มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนอาชีพของทองถิ่น  
4) มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนวัตถุดิบ หรอืปจจัยการผลิตของทองถิน่ 
5) มีการจัดทําขอมูล ดานอาชีพในทองถิ่นและเครือขายเชื่อมโยงในพื้นที่

ใกลเคียง 
6) มีการวิเคราะห จุดแข็งจุดออน ปญหาอุปสรรค และโอกาสของทองถิ่น 
7) มีหลักเกณฑ การใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานการสงเสริมอาชีพ 
8) มีการจัดลําดับ ความจําเปนเรงดวน ในการใหความชวยเหลือ สงเสริม

กลุมอาชีพ 
9) มีการสงเสริมใหมีการนําทรัพยากรของทองถิน่มาใชอยางมีเหตุ มีผล 

และเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 
(ข) ดานการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของชมุชน 

1) มีการสงเสริม และสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนิน
กิจกรรมที่ทําใหเกิดรายได 

2) มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ ตางๆ ท่ีมีในพื้นที่ อยางเปน
ระบบ 

3) มีหลักเกณฑของการแบงกลุมอาชีพตามความตองการและสภาพ
ปญหาของกลุม 

4) มีจํานวนกลุมอาชีพท่ีมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี ในทองถิ่น 
(ค) ดานการสงเสริมดานวิชาการ 

1)  มีแผนงาน/โครงการ สงเสริมและพัฒนาความรูแกประชาชนในทองถิ่น 
2)  มีการฝกอบรม พัฒนาทักษะ การอาชีพของทองถิ่น 
3)  มีการสํารวจและ/หรือรวบรวมขอมูลความตองการการพัฒนาความรู

ของประชาชน 
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ตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐานของมาตรฐานการสงเสรมิอาชีพ มี ไมมี 
4)  มีการสํารวจจดัทําทะเบียนปราชญชาวบาน และพัฒนาระบบขอมูล

ภูมิปญญาทองถิ่น 
5)  มีโครงการรวมมือ ดานวิชาการในทองถิ่น ในสถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน 
6) ใหความรูทักษะการพัฒนากลุมอาชีพอยางเปนระบบและสามารถ

ตรวจสอบได 
7) ใหความรู ดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพอยางมีแบบแผน 

 
3.2   ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา  
 ตัวชี้วัดขั ้นพัฒนา หมายถึง การสงเสริมอาชีพบนพื้นฐานขอมูลของทองถิ่น และ
ความตองการของประชาชนอยางเปนระบบ โดยองคปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการ
สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา และแนะนําตลอดจนสรางและดําเนินการใหเกิดขึ้นในทองถ่ิน 
ประกอบดวย 4 องคประกอบ 25 ตัวช้ีวัด คือ 
  (ก)  ดานระบบฐานขอมูล 
 (ข )  ดานระบบขนสง 
  (ค )  ดานการสงเสริมดานเครือขาย 
  (ง)  ดานการบริหารจัดการ 
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ตัวชี้วัดขั้นพฒันาของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ มี ไมมี 
(ก) ดานระบบฐานขอมูล 

 1) การจัดทําทะเบียนขอมูลดานอาชีพของประชาชน ในระดับครัวเรือน  
 2) การจัดทําทะเบียนขอมูล แยกประเภทตามกลุมอาชีพ  
 3) การจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ แยกตามประเภทของการใหการสนับสนุน 

สงเสริม ตามความตองการของประชาชน 
 4) การจัดทําทะเบียนกลุมอาชีพ แยกตามประเภทของการใหการสนับสนุน 

สงเสริม แยกตามพื้นที่ 
 5) มีการจัดทําแผนการสงเสรมิอาชีพ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
 6) มีแผนการสงเสริมอาชีพของทองถิ่น สอดคลองกับสภาพปญหาของ

ประชาชนในกลุมอาชีพฐานราก 
7) มีการวิเคราะห ขอมูล ภาพรวมทั้งระบบของอาชีพในทองถิ่นเพื่อจัดลําดบั

ความสําคัญของการสงเสริม สนับสนุนอาชีพ 
8)  ในการวิเคราะหปญหา ขอจํากัดของการสงเสริมอาชีพ ประชาชนมีสวนรวม

ในการนําเสนอขอมูลและรวมจัดทําแผนเบื้องตน 
9 ) มีการจัดทําระบบฐานขอมูล เศรษฐกิจชุมชน  
10) มีการจัดทําระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน 
11) มีการเชื่อมโยงขอมูล แลกเปลี่ยน ความรู เพื่อการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
12) มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  
13) มีบุคลากรดูแลระบบฐานขอมูลและใหบริการแกประชาชนไดอยาง 

ท่ัวถึงในงานดานสงเสริมอาชพีของทองถิ่น 
(ข) ดานระบบขนสง 

1)  มีการสงเสรมิ สนับสนุน ระบบขนสงสินคาไดมาตรฐานและประหยัด 
2)  มีการสงเสรมิและใหความรูดานการขนสงสินคา ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งของ

ตนทุนการผลิต 
3)  มีการสงเสริม และสนับสนุน แผนงาน โครงการบริหารจดัการ อํานวย

ความสะดวกดานการขนสง 
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ตัวชี้วัดขั้นพฒันาของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ มี ไมมี 
(ค) ดานการสงเสริมดานเครือขาย 

1)  สรางเครือขายของการสงเสริมอาชีพ ในระดับประชาชน 
2)  สรางเครือขายของการสงเสริมอาชีพ ในระดับหนวยงานรัฐ  
3)  สรางเครือขายของการสงเสรมิอาชีพ ในระดับหนวยงานรัฐ และภาคเอกชน

ในพื้นที่ 
4)  สรางเครือขายของการสงเสริมอาชีพ ในระดับหนวยงานรัฐ และภาคเอกชน

ในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียง 
(ง) ดานการบริหารจัดการ 

1)   ผูบริหารมกีารสรางความรวมมอืในทุกภาคสวนที่สงเสริมและพัฒนา
อาชีพในพื้นที่  

2)  การสรางคานิยม วัฒนธรรมการพัฒนาอาชีพท่ียึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง  

3)  จัดลําดับความสําคัญแผนยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพท่ีสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย พื้นที่ ระยะเวลา และงบประมาณ 

4)  แผนงาน/โครงการมีผลตอการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 

5)  มีการเผยแพรประชาสัมพันธ แผนปฏิบัติการและแนวทางการดําเนินงาน
ดานการสงเสรมิอาชีพใหเจาหนาท่ี หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชน
เปาหมายทราบ 

  

 
3.3   ปจจัยเกื้อหนุนการสงเสริมอาชีพ 
 ปจจัยเกื้อหนุนในการสงเสริมการทํางานดานการสงเสริมอาชีพขององคกรสวนทองถ่ิน คอื 
 ก.  ภาวะผูนําของผูบริหารทองถิ่น 
  มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตรของการสงเสริม
อาชีพ โดยยึดหลักบนพื้นฐานขอมูลความตองการและความคาดหวังของประชาชน และสภาพ
ที่เปนจริงในแตละพื้นที่เปนองคประกอบของการตัดสินใจในการวางแผนและการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนสูงสุด ลักษณะของผูนําทองถ่ินที่สงเสริมการทํางาน ที่สําคัญ คือ 
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  1.  มีความรูความเขาใจและวิเคราะหองคประกอบตางๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่อง และ
เชื่อมโยงตอการประกอบอาชีพของทองถ่ิน 
  2.  สามารถสื่อสาร สรางความเขาใจและความรวมมือของทองถ่ินในระดับตางๆ 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค 
  3.  มีการบริหารจัดการดานการสงเสริมอาชีพ บนฐานขอมูลของทองถ่ิน ทั้งขอมูล
เชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณในดานอาชีพ สภาพปญหา อุปสรรค ขอจํากัดตางๆ ในระดับ
บุคคล ระดับกลุม และในระดับพื้นที่ 
  4.  สรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะ
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดเครือขายการทํางานและเครือขายระหวางหนวยงานของรัฐ/ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ 
  5.  มีทักษะการวิเคราะหขอมูล วัดผล ประเมินผลโครงการ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการสงเสริมอาชีพ และการวางแผนสงเสริมพัฒนางานสงเสริมอาชีพอยางยั่งยืน 
  6.  มีทักษะความรูความเขาใจกลไกการตลาด เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจมหภาค 
และความเชื่อมโยงสภาพการณตางๆ ที่สงผลตออาชีพในทองถ่ิน 
  7.  มีความตั้งใจและมีความมุงมั่นที่จะใหประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีอาชีพ 
มีรายได และมีโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน การบริหารจัดการอาชีพอยางเปนระบบ และมีความ
ตอเนื่อง 
 ข. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรกําหนดทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตร การ
สงเสริมอาชีพบนฐานขอมูลความตองการและความคาดหวังของประชาชน ทั้งในระดับปจเจก
บุคคล ระดับกลุม ระดับชุมชน มีการกําหนดมาตรฐานความสําเร็จของงานสงเสริมอาชีพในพื้นที่ 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทที่สําคัญในการสงเสริม สนับสนุน ส่ือสาร และ
ถายทอดยุทธศาสตรใหบุคลากร ประชาชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดแนวทางการ
ปฏิบัติรวม 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาของแผนงาน/โครงการ
1.  ขอมูลทุติยภูมิของทองถ่ินดานตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับอาชีพของทองถ่ิน 

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

2.  วิเคราะหขอมูลใหทราบขอมูลพื้นฐาน 
 2.1  อาชีพหลักของประชาชน 

2.2  สภาพปญหาความตองการของ
ประชาชน กลุมอาชีพ 

2.3  แหลงทุนในทองถ่ิน 
2.4  ศักยภาพ/อํานาจการซื้อ-ขายใน

ทองถ่ินและจังหวัด 
2.5  คนหาแนวทางสงเสริมอาชีพเชิง

บูรณาการ  ความเกี่ยวของเชือ่มโยง
อยางเปนระบบ ทักษะ (แหลง
วัตถุดิบ  แหลงทุนผูผลิต  คุณภาพ
ของผูผลิต ผูบริโภค) 

1 

2 

การคัดเลือกโครงการในการจัดลําดับ
ความสําคัญและความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน  โดยประชาชน 
ปราชญชาวบาน หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
บนเวทีประชาคม หรือการประชุม 

3 

การดําเนินงานแผนงานโครงการ  
และติดตาม รวมงานกับประชาชน 

การติดตามประเมินผล 
แผนงาน/โครงการ 

4 

5 

1. วัดประสิทธภิาพ ประสิทธผิลของการ
ทํางานและของโครงการ 

2. วิเคราะหความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการบนพื้นฐานการแกไขปญหา
ขยายโอกาส สรางความมั่นคงในอาชีพ
ของประชาชนในทองถ่ิน 

3.  คํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่จะทําใหแผนงาน
โครงการสามารถดําเนินการไดอยาง          
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

4.   ใหคําปรึกษาแนะแนวทางเมื่อประชาชน
ดําเนินงานและเกิดปญหาขอจํากัด 



มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 

86 บทที่ 3  ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาของมาตรฐานการสงเสริมอาชีพ สําหรับ อปท. 

 ค. การมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลางของการสงเสริมอาชีพ 
  การสงเสริมอาชีพโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centered) หมายถึง 
การสงเสริมอาชีพเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน โดยมุงใหความผาสุก
และประชาชนมีรายได มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีอาชีพ ที่มั่นคงและแนนอน สามารถดํารงชีวิต
ความเปนอยูไดอยางพอเพียง โดยมีหลักการบริหารที่ชัดเจน คือ 1) มีการกําหนดเปาหมายของ 
การสงเสริมอาชีพบนฐานความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและรวมดําเนินงานในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 3) มีการประเมินความพึงพอใจ
ของการไดรับการสงเสริมอาชีพโดยประชาชน กลุมอาชีพในทองถ่ิน 4) มีการปรับปรุง ดังแผนภาพ 

แนวทางการดําเนินงานโดยมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 
 
 
 
 
  แนวคิดของการพัฒนามาตรฐานการสงเสริมอาชีพในอนาคต การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล เพื่อการใหบริการแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมินผล
การดําเนินงานดานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยผานระบบ e-Government 
ซ่ึงศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดประยุกตมาจากเกณฑการประเมิน
ของรางวัลคุณภาพ Malcolm Baldridge National Quality Award ป 2003 (MBNQA 2003 Criteria for 
Performance Excellence) และตัวช้ีวัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
กพร.) ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภาครัฐ มากําหนดเปนเกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน
ในการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานระบบ e-Government รวม 7 ดาน ไดแก 
ดานภาวะผูนําขององคกร ดานการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดานการมุงเนนประชาชน
ผูรับบริการ ดานการวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู ดานการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย ดานการจัดการกระบวนการ และดานผลลัพธของการใหบริการการสงเสริมอาชีพ 
  แบบประเมินผลการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผานระบบ e-Government (ภาคผนวก จ) 

กําหนดกลุมเปาหมาย 
พื้นที่เปาหมาย กลุม 
อาชพี ประชาชน
เปาหมาย 

คนหาความตองการ 
ของประชาชนกลุม 
อาชพีในพื้นที ่

จัดทําแผนงาน
โครงการโดย 

ประชาชนมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ 

ดําเนนิงานและ
การบริหาร

ประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของงานบนฐานความ
พึงพอใจของประชาชน
ผูไดรับประโยชน 

พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการ
สงเสริมอาชพี 


