
บทท่ี 9 
บทบาทหนวยงานของรัฐ 

และเอกชนที่มีตอการพัฒนาสงเสริมอาชีพ 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นตองอาศัยกําลังคนระดับตาง ๆ มาเปนผู
ดําเนินงาน  นําทรัพยากรของประเทศมาทําใหเกิดเปนผลผลิตข้ึน  กําลังคนที่จะชวยให
เกิดผลผลิตข้ึนก็ไดแกผูท่ีปฏิบัติงานอาชีพแขนงตาง ๆ  ผูท่ีปฏิบัติงานอาชีพเหลาน้ีจะตอง
ไดรับการถายทอดวิธีการปฏิบัติงานหรือไดรับการฝกฝนอบรมมากอนจึงจะสามารถปฏิบัติ
ไดในงานอาชีพ ท่ียากและมีความซับซอนก็จะตองไดรับการศึกษาอบรมเปนระยะ
เวลานานพอสมควร  อาจจะเปนการฝกฝนอบรมในครอบครัว  ในทองถิ่นหรือใน
สถาบันการศึกษา  ความรูพื้นฐานทางดานวิชาการเพียงอยางเดียวไมเพียงพอท่ีจะเปน
พื้นฐานในการออกไปประกอบอาชีพตามสมควรแกอัตภาพได ดังน้ันในปจจุบันการ
สงเสริมอาชีพน้ันจึงตองเร่ิมต้ังแตในระดับครอบครัว รวมท้ังหนวยงานตาง ๆ ท้ังรัฐ และ
เอกชนควรเขามามีบทบาทในการสงเสริมอาชีพเพื่อสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเอง
ได 

 
บทบาทดานการจัดสวัสดิการครอบครัว 
 
 ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาประเทศไทยมีการเนนการพัฒนาครอบครัวเปนพิเศษ 
ภายใตกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยหนวยงานภาครัฐ องคกร
เอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ ซ่ึงการพัฒนาใหครอบครัวม่ันคง สมาชิกมีคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือใหครอบครัวสามารถมีบทบาทหนาท่ีหลักในการพัฒนาและปองกันแกไขปญหา
สังคมในระดับพ้ืนฐานไดน้ัน มีหลากหลายวิธีการทั้งในเชิงสังคม และเศรษฐกิจ (ธวัช  
เบญจาธิกุล 2546, 267) 
 
 
 
 บทบาทของ อบต. ตอครอบครัว 
 องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงเพิ่งเกิดข้ึนมาจาก พรบ. สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ในขณะที่บทบาทหนาท่ีในการพัฒนาครอบครัวเพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีไดอยางไร เพราะเมื่อยอนไปดูบทบาทและอํานาจหนาท่ีของ อบต.ท่ี



กําหนดไวในมาตร 66 มาตรา 67 และ 68 จะเห็นวาอํานาจหนาท่ีสวนใหญจะไมพูดถึงหรือ
กําหนดบทบาทในเรื่องการพัฒนาครอบครัวไวโดยตรง (ลือชา  วนรัตน 2542, 103-108)  
 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดังตอไปน้ี 

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล

ฝอย และส่ิงปฏิกูล 
3. ปองกันโรค และระงับโรคติดตอ 
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6. สงเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
7. คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปน้ี 
1. ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2. ใหมี และบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
3. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
4. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
5. ใหมี และสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
6. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพราษฎร 
8. การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
9. หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
10. ใหมีตลาดทาเทียบเรือ และทาขาม 
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
อยางไรก็ตาม มาตรา 66 กําหนดให อบต. มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลทั้ง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และหากจะตีความวา ครอบครัวและครัวเรือน ก็
เปนหนวยยอยอยูในเขตของ อบต. น้ันๆ อบต. จึงมีหนาท่ีพัฒนาครอบครัวในทั้ง 3 ดาน 
ดังกลาวดวย 



โดยสรุปงานสงเสริมพัฒนา ครอบครัวอันเปนหนวยเล็กท่ีสุดของสังคม เปนงาน
หนักท่ีตองทุมเทชีวิตจิตใจกันอยางจริงจัง ตองการความรวมมือรวมคิดรวมทํากันอยาง
ตอเน่ืองยาวนานจากทุกๆ ภาคีในสังคม และตัวช้ีวัดของคุณภาพครอบครัว มีดังน้ี 

1.  เคร่ืองช้ีวัดครอบครัวท่ีปรารถนา 
1.1  พอแมผูใหญในครอบครัวมีเวลารวมกันรับผิดชอบภารกิจในครอบครัว

โดยไมแบงแยกตามเพศ โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
1.2  สมาชิกในครอบครัวเรียนรูอยางตอเน่ือง และนํามาพัฒนาในดานอาชีพ

และความเปนอยูของครอบครัว 
1.3  สมาชิกในครอบครัว รักและหวงใย เอื้ออาทร หันหนาเขาหากันในยามสุข 

และยามทุกข 
1.4  ครอบครัวมีรายไดพอเพียง และรูจักใชจายตามความจําเปน 
1.5  ครอบครัวมีท่ีอยูในหลักแหลงม่ันคง และมีสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและ

ถูกสุขลักษณะ 
2. เคร่ืองช้ีวัดภาวะเส่ียงของครอบครัว 

  มีผูปวยเรื้อรัง โรคจิต โรคเอดส ผูพิการ หรือเด็กขาดอาหาร 
  ครอบครัวแตกแยก หยาราง หรือตาย มีพอแม เลี้ยงดูลูกอายุตํ่ากวา 15 ป 

โดยลําพัง 
  มีความรุนแรง ทํารายรางกายและจิตใจกัน 
  มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดตอหลักศาสนา และกฎหมาย ยากจน ขัดสนมาก 

และมีหน้ีสินลนพนตัว 
3.  เคร่ืองช้ีวัดดานความสัมพันธครอบครัวและชุมชน 

3.1 ครอบครัวใชบริการดานพื้นฐานทางสุขภาพ การศึกษา อาชีพ และ
สาธารณูปโภคในชุมชน 

3.2  ครอบครัวทํากิจกรรมรวมชุมชนดานศาสนา และประเพณี ครอบครัวทํา
กิจกรรมพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดลอม 

3.3  ครอบครัวอยูอยางสงบสุขในชุมชนที่ปลอดภัย 
3.4  ครอบครัวท่ีอยูในภาวะลําบากยากเข็ญ เชน มีผูปวยเรื้อรัง พิการ มีความ

ราวฉานหรือทํารายกัน ไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนบาน วัด ชุมชน 
 
 
 
 



บทบาทดานการศึกษา 
 
 บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายและแนวทางการสงเสริมอาชีพระดับกระทรวง โดยท่ีกระทรวง ศึกษาธิการ
ไดกําหนดนโยบายดานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดังน้ี (ดี. สจวต    คองเกอร 2546, 
18-20)  

นักเรียนทุกคนในแตละช้ันเรียนจะไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัดสูตรซ่ึง
ครอบคลุมทุกเปาประสงคของการแนะแนวนักเรียนที่ประสงคจะขอคําปรึกษาดาน
การศึกษาและอาชีพจะไดรับบริการดวยความพึงพอใจ และบุคลากรที่ใหคําปรึกษาตองมี
ความสามารถเพียงพอในการใหคําปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธท่ัวไปท่ีใชกําหนด
นโยบาย อาจใชวิธีจัดลําดับและขยายความเปาประสงคของการแนะแนวใหชัดเจน พรอม
ท้ังกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย และครูแนะแนวหรือครู
ผูใหคําปรึกษาตามโปรแกรมพัฒนาและการดําเนินงานแนะแนวโดยอาจขยายนโยบายให
ชัดเจนเปนขอยอย ๆ ดังตอไปน้ี 

1. ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานแนะแนวสําหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน โดย
เนนเน้ือหาดานพัฒนาการที่ เหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียน และครอบคลุม
องคประกอบตางๆ  
 
 

2. ควรบรรจุขอสนเทศดานอาชีพในวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรใหสอดคลองกับ
เปาหมายของการแนะแนว โดยจัดใหเหมาะสมกับวิชาน้ันๆ  

3. สถาบันทางการศึกษาทุกแหงตองจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และ
บริการใหคําปรึกษา 

4. การแนะแนวและใหคําปรึกษาดานการศึกษาและอาชีพเปนหนาท่ีพิเศษเฉพาะ
ดานซึ่งตองดําเนินการโดยบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความตองการอยางแทจริง 

5. กระทรวงการศึกษาควรรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดฝกอบรม
บุคลากรอยางเต็มระบบ รวมทั้งสงเสริมใหครูแนะแนวหรือครูผูใหคําปรึกษาไดรับ
การศึกษาตอเน่ือง เพ่ือใหบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6. กระทรวงการศึกษารวมกับคณะกรรมการศึกษาของกระทรวง ตองสงเสริมการ
พัฒนาแบบทดสอบและการใชเคร่ืองมือกลวิธี และหลักสูตรการฝกปฏิบัติท่ีจําเปน เพ่ือ
ชวยใหโรงเรียนสามารถจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 



7. บุคลากรผูใหคําปรึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีรวมกับ
นักเรียนที่มีความตองการและเต็มใจที่จะขอรับความชวยเหลือดานบริการใหคําปรึกษา 

8. บุคลากรผูใหคําปรึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกับนักเรียนในการเลือกและการ
ใชเคร่ืองมือและบริการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมตามความจําเปน เพ่ือใหนักเรียนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาประสงคของการศึกษาและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

9. บุคลากรผูใหคําปรึกษามีความรับผิดชอบในการวางกรอบจํากัดขอบเขตของ
การลวงล้ําสิทธิของนักเรียนตามความสามารถของตนและบทบาทของโรงเรียน 

10. กระทรวงการศึกษารวมกับคณะกรรมการศึกษาของกระทรวง ตองพัฒนา
ระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพและการให
คําปรึกษา เพื่อใหครูและผูบริหารสถานศึกษามีขอมูลพรอมท่ีจะนําไปใชตัดสินใจและ
ปรับปรุงคุณภาพงานบริการตอไป 
 
 บทบาทของรัฐบาล 

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547) ไดกลาวถึงนโยบาย
ดานการศึกษา ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศ ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2543 ใน
เว็บไซต http://ga.ku.ac.th/ga_ceo.titm#6 ดังน้ี 
 รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือพัฒนาสังคมไทย ใหเปนสังคมแหงความรู อันเปน
เง่ือนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหคนไทยท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะ
เรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนํา
ประเทศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน 
และสรางงาน ดังน้ี 

1. เรงจัดใหมีระบบและโครงสรางทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนประโยชนตอ
ประชาชนทั้งปวงอยางแทจริง 

2. เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุก
ประเภท และทุกระดับ ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา ใหคนไทยท้ังในเมืองและชนบท 

4. จัดใหมีวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดท่ียังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝกอบรม 

โดยรัฐเปนผูวางระบบ นโยบายกํากับคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนและระดมทรัพยากร 

http://ga.ku.ac.th/ga_ceo.titm#6


เตรียมความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน เครือขาย ครอบครับ และอื่น ๆ 
รวมท้ังการจัดการศึกษา เพ่ือคนพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส 

6. สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยการศึกษาในกลุมประเทศเพื่อนบาน 
7. สงเสริมใหเกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ใน

การใหการศึกษา อบรมแกเด็กและเยาวชน 
8. ปฏิรูปการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง หลักการเรียนรูดวยตนเอง 

และหลักการเรียนรูตลอดชีวิต เนนพลังความคิดสรางสรรค การสรางนิสัยรักการอาน การ
จัดใหมีหองสมุด ศูนยการเรียนรูชุมชน และส่ือการเรียนรูประเภทตาง ๆ อยางทั่วถึง 

9. สงเสริมวิชาชีพครูใหมีศักด์ิศรี เปนท่ียอมรับนับถือ และไววางใจจาก
สาธารณชน รวมท้ังพัฒนาและผลิตครูท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 

10. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีวินัย รักงาน และทํางาน
เปน 

11. ใหโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย ผูวางงาน และ
ผูสูงอายุไดฝกงานอาชีพอยางนอย 1 อาชีพ พรอมท้ังสงเสริมใหเปนผูประกอบการอิสระ
ได 

12. ปฏิรูปการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน และพัฒนาถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือ
ตอบสนองตอ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมท้ังสนับสนุนใหผูเรียนไดเขา
ฝกทักษะในสถานประกอบการ 
 บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาดานอาชีพ ซ่ึง ธวัช  เบญจาธิกุล (2546, 266) ได
รวบรวมกิจกรรมที่หนวยงานของรัฐดําเนินการในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนใหแกประชาชน การฝกอาชีพโดยหนวยงานภาครัฐ มีหนวยราชการภาครัฐรวม
ท้ังส้ิน 9 กระทรวง แตละหนวยงานตางมีกลุมเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีท้ังคลายคลึงกัน
และแตกตางกัน 
 การจัดฝกอาชีพของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กิจกรรมการจัดฝกอาชีพของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน คือ การพัฒนาฝ ีมือแรงงาน (skills development) ซ่ึงหมายถึง 
กระบวนการที่ทําใหประชากรวัยแรงงานมีความรูและทักษะในทางวิชาชีพจนมีความ
ชํานาญถึงระดับท่ีเรียกวา “ทักษะฝมือ” และสามารถปรับระดับฝมือใหสูงข้ึน โดยผูสําเร็จ
การฝกตองสามารถเขาสูตลาดแรงงานหรือมีงานทําและมีรายได เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัวใหดีข้ึนกวาเดิม การพัฒนาฝมือแรงงานจะครอบคลุมถึงการ
เตรียมแรงงานสําหรับประกอบอาชีพ ซ่ึงแบงไดเปน 5 ระยะดวยกัน คือ 



 ระยะที่ 1 การศึกษาท่ัวไป (general education) มุงหมายสรางบุคคลใหมีทักษะ
เบื้องตนเกี่ยวกับการอาน การคํานวณ ความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรและทางสังคม 
โดยสรางทาที ทักษะและทัศนคติในทางที่เหมาะสม 
 ระยะที่ 2 การศึกษากอนประกอบอาชีพ (pre-occupation education) มุงหมายให
ความรูท่ัวไป เชนเดียวกับระยะที่ 1 และใหความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาชีพ ความตองการ และ
โอกาสในการประกอบอาชีพ แตละอยางดวย เปนการเตรียมบุคคลใหสามารถรับการฝก
อาชีพ หรืองานอยางใดอยางหน่ึง เฉพาะอยางในโอกาสตอไป 
 ระยะท่ี 3 การฝกกอนเขาทํางาน (job entry training) คือ การใหการฝกแกผูท่ี
พรอมจะรับการฝกท้ังในดานความรู ทักษะสําหรับงาน และอาชีพแตละอยางโดยเฉพาะ 
และใหการฝกภายในสถานประกอบการซึ่งมีสวนประกอบ 3 ประการดวยกัน คือ 

1. ฝกใหมีประสบการณจากการทํางานในสถานประกอบการ 
2. ใหรูการอาชีพเฉพาะอยางในหองเรียน และหองปฎิบัติการ 
3. ใหการศึกษาเพ่ิมข้ึนในขั้นตอไป 

 ระยะท่ี 4 การฝกยกระดับ และการฝกซํ้าเพื่อปรับปรุงฝมือ (upgrading training 
and career long retraining) เพื่อใหบุคคลไดรับการฝกเพ่ิมเติมโดยมีความมุงหมาย 3 
ประการ คือ  
 1. พัฒนาความสามารถในการทํางานใหดีข้ึน 
 2.  ปรับปรุงความรูความชํานาญในอาชีพและโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรูใหมอัน
เปนผลของการพัฒนาทางดานเทคนิค 
 3. ใหมีทักษะใหมเพ่ือเปลี่ยนงาน 
 ระยะที่ 5 การศึกษาและการฝกเฉพาะอาชีพ (occupationally specialized 
education and training) เปนการใหการศึกษาในวิชาชีพเฉพาะอยางที่ตองใชเวลานาน
เปนพิเศษ 
 
บทบาทดานบริการและสังคม  
 
 นับแตโลกไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจมาต้ังแตการเกษตร แลวเกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเปลี่ยนเปนยุคทุนนิยม และโลกในอนาคตเปนโลกแหงการใชสติปญญาหรือ
การใชสมองมากข้ึนหรือท่ีเรียกกันวาโลกหลังทุนนิยม ประชาชนโดยเฉพาะกลุม
ผูดอยโอกาส การใหความสําคัญแกการแกไขปญหาการมีงานทําหรือมีรายไดท่ีม่ันคงจึง
ตองใชนโยบายเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยการเรงรัด



ใหมีการขยายและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงข้ึน (แสง
ชัย  ชัยจงเจริญสุข 2548, 14)  

รัฐบาลไดวางยุทธศาสตรในการสรางผูท่ีมีการศึกษาใหมีความรูความสามารถเปน
ผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจของตนเองและสรางผลผลิตใหกับประเทศไดโดยในป  
พ.ศ. 2547 รัฐมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมโดยเฉพาะการเสริมสรางผูประกอบการใหมใหมีสัดสวนเพ่ิมมากข้ึน การดําเนินงานมี
หนวยงานรวมดําเนินงานดังน้ี (แสงชัย  ชัยจงเจริญสุข 2548, 18) 
 1.  กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ทําหนาท่ีผลิตส่ือซอฟทแวรดาน
บัญชีสําหรับ SMEs 
 2.  สถาบันอิสระ (ภายใตกํากับกระทรวงอุตสาหกรรม) ทําหนาท่ีพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานการอบรมดานบริหารจัดการสําหรับผูประกอบการใหม รวมกับหนวย
ปฏิบัติงานตางๆ 
 3.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดทําคูมือชองทางทํากินจัด
นิทรรศการตลาดนัดการเงินการลงทุน อบรมดานบริหารการจัดการผานระบบสัญญาณ
ดาวเทียม และใหการสนับสนุนในเรื่องการใหสินเช่ือและการรวมลงทุน 
 4.  สมาคมธนาคารไทย จัดทําคู มือบริหารการเงินและอบรมใหความรูแก
ผ ูประกอบการใหมในดานขอสินเช่ือและธุรกรรมทางการเงิน และใหคําปรึกษาแนะนําการ
แกปญหาทางดานจัดการการเงินของผูประกอบการใหม 
 6.  ศูนยบริการสงออกโบเบ รับผิดชอบการสรางผูประกอบการใหม ในกลุมธุรกิจ
เส้ือผาสําเร็จรูปเพื่อการสงออก  
 7.  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวรไทย รับผิดชอบการสรางผูประกอบการใหมใน
กลุมธุรกิจ ซอฟแวรมัลติมีเดียและระบบบัญชี จํานวน 2,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ 
 8. สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทยรับผิดชอบการสรางผูประกอบการใหม
ในกลุมธุรกิจการรับชวงผลิต 
 9.  สมาคมผูผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยรับผิดชอบผูประกอบการใหมใน
กลุมอุตสาหกรรมเจียระไนเพชรและพลอย 
 10.  สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับรับผิดชอบการสรางผูประกอบการ
ใหมในกลุมผูผลิต ผูคาและนักออกแบบเคร่ืองประดับเงินและทอง 
 11.  สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย รับผิดชอบการสรางผูประกอบการใหม ในกลุม
อุตสาหกรรมไมยางพารา เชน การเพาะกลา ผลิตภัณฑจากไมยาง การซอมบํารุง
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 



 12.  สถาบันอุดมศึกษา รับผิดชอบดานการใหความรูทารวิชาการ 
  
 นอกจากน้ีหนวยงานที่มีหนาท่ีสงเสริมอาชีพ ไดแก กองสงเสริมการมีงานทํา 
ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น  ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม 
(www.rvsd.ac.th/jobs/asvice/advice.html.) มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงกับการแนะแนว
อาชีพ (Vocational Guidance) ซ่ึงกลาววา การแนะแนวอาชีพ คือ กระบวนการอยางหน่ึง
ท่ีมุงเนนชวยเหลือใหบุคคลมีความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
กับความถนัดและความสนใจของตนเอง ตลอดจนการเตรียมบุคคลเพ่ือประกอบอาชีพ 
การชวยใหบุคคลมีทัศนคติท่ีดีตอ อาชีพและบุคคลสามารถ พัฒนาอาชีพของตน ทั้งน้ีเพ่ือ  

1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจไดเกิดทักษะในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
เลือกอาชีพในระบบและอาชีพอิสระ  

2. การเตรียมตัวกาวเขาสูตลาดแรงงานหรือโลกอาชีพท้ังในปจจุบันและอนาคต  
3. การพัฒนาตนเองใหมีความเจริญในการประกอบอาชีพ  
กองสงเสริมการมีงานทํากรมการจัดหางานไดใหบริการแนะแนวอาชีพแก นักเรียน 

นักศึกษา ผูกําลังจะเขาสูตลาดแรงงาน ผูหางาน ผูตองการเปลี่ยนงาน ทหารปลด
ประจําการ ผูดอยโอกาส คนพิการ ชุมชนแออัด ผูตองขัง แรงงานเด็กอายุตํ่ากวา 13 -15 
ป สถานพินิจและคุมครอง เปนตน รูปแบบของการใชบริการ คือ 

1. ใหบริการแนะแนวอาชีพแบบตัวตอตัวท้ังในและนอกสํานักงานฯ เชนมาท่ี
สํานักงาน หรือในงานวันนัดพบแรงงาน วันแนะแนวอาชีพ วันมหกรรมอาชีพฯ โดยจะมี
บริการใหคําปรึกษาในงานนั้น  

2. ใหบริการแนะแนวอาชีพแบบกลุม ซ่ึงสวนมากจะเปน การไปบรรยายตาม
สถานศึกษาหรือสถานที่ตางๆ   

3. จัดนิทรรศการรวมกับสถานศึกษาหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ เชน วันแนะแนว
อาชีพ วันมหกรรมอาชีพ ในงานจะเปนการเปด โลกกวางทางอาชีพ มีการบรรยายให
ความรูเร่ืองโลกอาชีพ การจัดนิทรรศการแผนการศึกษา ท้ังในสวนของภาครัฐบาลและ
เอกชน สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ  

4. ใหบริการแกผูมีความสามารถในดานตางๆ ท่ีตองการหารายไดเสริมและผู
ประสงคจะจางงานบุคคลที่มีความสามารถดังกลาว ไดมาพบกันและตกลงจางระหวางกัน 
โดยมีศูนยบริการจางงานระยะสั้นเปนส่ือกลาง  

 
 ศูนยขอมูลอาชีพ 

http://www.rvsd.ac.th/jobs/asvice/advice.html


นอกจากน้ีกองสงเสริมการมีงานทําได จัดทํา  ศูนยขอมูลอาชีพ  (Careers 
Information Center) (www.doe.go.th/wgnew/careersinfo/index.asp) เพ่ือเปนแหลง
สารสนเทศขอมูลอาชีพท่ีชวยใหกลุมเปาหมาย 2 กลุม ไดแก 
          1)  กลุมนักเรียนและนักศึกษา สามารถศึกษาคนควาหาขอมูลดานอาชีพเพ่ือเปน
แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือเรียนรูเพ่ือเขาสูอาชีพท่ีถูกตอง และเหมาะสม
กับ ตนเอง และ 
          2)  กลุมผูหางานทํา ผูตองการเปลี่ยนงาน และประชาชนทั่วไป สามารถใชขอมูล
อันหลากหลายของอาชีพในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ และการเตรียมความพรอม
กอนเขาสูตลาดแรงงาน  

นักเรียน และผูปกครอง สามารถใชขาวสารขอมูลอาชีพเพ่ือตัดสินใจเลือกอาชีพให
ตนเองหรือบุตรหลานอยางเหมาะสม หลังจากตัดสินใจเลือกอาชีพอยางเหมาะสมกับตัว
ทานแลว ข้ันตอไป คือ เลือกท่ีจะศึกษาตอ หรือฝกอบรม หรือเรียนรู เพื่อเขาสูอาชีพท่ีต้ัง
ความหวังเอาไว 
           ทานท่ีตองการหางานทํา หรือตองการเปลี่ยนงาน ศูนยขอมูลอาชีพสามารถชวย
ช้ีแนะแนวทางในการเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสมกับความถนัด ความสามารถและความ
สนใจของทาน 

เจาหนาท่ีจะแนะนําการใชบริการของศูนยขอมูลอาชีพ ทานสามารถเลือกใชบริการ
ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับอาชีพจากแฟมอาชีพ ขอรับบริการแนะแนวอาชีพ ตลอดจน
ขอรับบริการทดสอบความถนัดและความเหมาะสมดานอาชีพได ในวันวันและเวลาราชการ
หากประสงคจะใชบริการเปนกลุม กรุณาติดตอนัดหมายเจาหนาท่ี กองสงเสริมการมีงาน
ทํา กรมการจัดหางาน ลวงหนา 

สนใจ ขอใชบริการ เชิญติดตอไดท่ี กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท 0-2354-0088, 0-2354-0085 แฟกซ 0-2245-0087-88  

 
 นอกจากนี้สํานักงานจัดหางานจังหวัดมีโครงการอินเตอรเน็ตตําบล ซ่ึงมีแนวคิด
วาหากรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในการใหบริการดานการจัดหางานและ
แนะแนวอาชีพผานเครือขายอินเตอรเน็ตตําบล ประชาชนในทองถิ่นน้ันๆ ก็จะไดรับ
ประโยชนจึงเปนท่ีมาของโครงการใหบริการจัดหารงานและแนะแนวอาชีพผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1.  ประชาสัมพันธการใหบริการจัดหารงานและแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหา
งานผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

http://www.doe.go.th/wgnew/careersinfo/index.asp


2.  เปดโอกาสการทํางานใหประชาชนวัยทํางานในทองถิ่นไดมีโอกาสไดรับรูขอมูล
ขาวสารตลาดแรงงานและขาวประชาสัมพันธตางๆ ไดอยางทั่วถึง 

3.  ใหเกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางกรมการจัดหางานกับองคการบริหาร
สวนตําบลในการพัฒนาโครงการอินเตอรเน็ตตําบล ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใหบริการประชาชน 
 

บทบาทกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม 
ในการพัฒนาฝมือแรงงาน (www.mol.go.th/promotion01.html) สงเสริมและ

สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานใหมาก
ยิ่งข้ึน โดยเพ่ิมมาตรการจูงใจดานการยกเวน และลดหยอยภาษีอากร และสิทธิประโยชน
ดานตาง ๆ รวมทั้งใหมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝมือ
แรงงาน 

ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
1. ไมตองสงเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในกรณีฝกอบรมฝมือ

แรงงานครบตามสัดสวนที่กําหนด  
2. นําคาใชจายในการฝกอบรมไปลดหยอนภาษีได 
3. สถานประกอบกิจการไดบุคลากรที่มีคุณภาพ ทันสมัย เทคโนโลยีไมลาหลัง ได

มาตรฐาน ลดตนทุนในการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในตลาด 
การดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน   
1. ฝกเตรียมเขาทํางาน      ==> ฝกบุคคลกอนรับเขาทํางาน   
2. ฝกยกระดับฝมือแรงงาน ==> นายจางฝกใหลูกจางในสาขาอาชีพท่ีทํางานอยู 
3. ฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ     ==> นายจางฝกใหลูกจางในสาขาอาชีพอื่น  
               
ท้ังดําเนินการฝกเอง หรือจางจัดฝกอบรม หรือสงไปฝกกับสถานศึกษา หรือสถาน

ฝกอบรมฝมือแรงงานของทางราชการหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่มีฐานเปนมูลนิธิ 
สมาคม หรือ นิติบุคคลโดยเปนการฝกอบรมภายในประเทศ และจัดฝกอบรมใหแกบุคคล
ท่ัวไป 

 
การฝกอบรมฝมือแรงงานภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ

แรงงาน พ.ศ. 2545 
1. การขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกในการฝกเตรียมเขาทํางาน 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กรณีเปนผูดําเนินการฝก

http://www.mol.go.th/promotion


เองตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดบัญญัติใหสถานประกอบกิจการท่ีเปนผูดําเนินการฝก
เตรียมเขาทํางาน (ฝกบุคคลกอนรับเขาทํางาน) จะตองจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการฝก
เสนอตอนายทะเบียนเพ่ือขอรับความเห็นชอบกอนดําเนินการฝก โดยผูดําเนินการฝก
เตรียมเขาทํางานจะไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีในการยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณี
พิเศษ สําหรับคาใชจายท่ีไดใชไปในการฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามพระราชกฤษฎีการท่ี
ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

2. การขอรับความเห็นชอบหลักสูตร และรายการคาใชจายในการฝกอบรม กรณี
สงผูรับการฝกเตรียมเขาทํางานไปรับการฝกอบรมฝมือแรงงานในสถานศึกษาหรือสถาน
ฝกอบรมฝมือแรงงานของทางราชการ หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานอื่นท่ีนายทะเบียน
เห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ตาม
พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดใหสถานประกอบกิจการท่ีเปนผูดําเนินการฝก อาจจัดสง
ผูรับการฝกเตรียมเขาทํางาน (ฝกบุคคลกอนรับเขาทํางาน) ไปรับการฝกอบรมฝมือ
แรงงานในสถานศึกษา หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานของทางราชการ หรือสถาน
ฝกอบรมฝมือแรงงานอื่นที่นายทะเบียนเห็นชอบโดยสถานประกอบกิจการท่ีเปน
ผูดําเนินการฝกตองจัดสงหลักสูตรและรายการคาใชจายในการฝกเสนอตอนายทะเบียน
เพ่ือใหความเห็นชอบและมีสิทธิไดรับสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับกรณีการฝกเตรียม
เขาทํางาน 

3. การขอรับทราบการรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาจากสถานศึกษา หรือบุคคล
ท่ีทางราชการสงมาฝก เขารับการฝกกับสถานประกอบกิจการที่เปนผูดําเนินการฝกตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีได
กําหนดใหสถานประกอบกิจการท่ีเปนผูดําเนินการฝกอาจรับนักเรียน นิสิต หรือ นักศึกษา 
จากสถานศึกษา หรือบุคคลท่ีทางราชการสงฝก ตามหลักสูตรของสถานศึกษา หรือทาง
ราชการ หลักสูตรของผูดําเนินการฝก หรือหลักสูตรท่ีสถานศึกษาหรือทางราชการกับ
ผูดําเนินการฝกไดรวมกันจัดทําข้ึนโดนสถานประกอบกิจการท่ีเปนผูดําเนินการฝกมีสิทธิ
ไดรับสิทธิและประโยชนเชนเดียวกับกรณีการฝกเตรียมเขาทํางาน 

4. การขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดท่ีเกี่ยวของและรายการคาใชจาย
ท่ีใชในการฝก กรณีฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ตาม
พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดใหสถานประกอบกิจการที่เปนผูดําเนินการฝกยกระดับ
ฝมือแรงงาน และฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (ฝกอบรมใหแกลูกจาง) ตองจัดสงหลักสูตร 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของและรายการคาใชจายท่ีใชในการฝกใหนายทะเบียนใหความ
เห็นชอบ โดยผูดําเนินการฝกจะไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษี ในการยกเวนภาษีเงินได
เปนกรณีพิเศษสําหรับคาใชจายท่ีไดใชไปในการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจาง รวมท้ัง



การสงลูกจางไปรับการฝกอบรมฝมือแรงงานในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือ
แรงงานของทางราชการหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานอื่นท่ีนายทะเบียนใหความ
เห็นชอบ 

 

 
 
5. การขออนุญาตจัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545   ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดใหสถานประกอบ
กิจการภาคเอกชนสามารถขออนุญาตจัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน โดยศูนยฝกอบรม
ฝมือแรงงานดังกลาวจะตองแยกเปนสัดสวนตางหากจากหนวยประกอบกิจการและมีความ
พรอมและความเหมาะสมในดานสถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีใชในการ
ฝกอบรม ท้ังน้ีผูดําเนินการฝกท่ีดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานในศูนยฝกอบรมฝมือ
แรงงานจะไดรับสิทธิและประโยชนเพ่ิมข้ึนจากกรณีการฝกท่ัวไป คือมีสิทธินําเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร และอุปกรณเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการฝกอบรมในศูนยฝกอบรมฝมือ
แรงงาน โดยไดรับการยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิม รวมท้ังมีสิทธิหักคาไฟฟาและ
คาประปาเปนจํานวน 2 เทา ของคาใชจายท่ีเสียไปเปนคาใชจายในการฝกอบรมฝมือ
แรงงาน 

6. การขออนุญาตนําคนตางดาวท่ีเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเพ่ือเปนครูฝกเขา
มาในราชอาณาจักรพรอมคูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะ  ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ไดกําหนดใหสถานประกอบกิจการท่ีเปนผูดําเนินการฝก มีสิทธิขออนุญาตนําคนตางดาว 
ท่ีเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเพ่ือมาเปนครูฝกเขามาในราชอาณาจักรพรอมคูสมรสและ
บุคคลซ่ึงอยูในอุปการะตามจํานวนระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานเห็นสมควรภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

 



สิทธิประโยชนที่จะไดรับตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ.2545 

1. กรณีเปนผูดําเนินการฝกท่ัวไป สถานประกอบกิจการสามารถดําเนินการ
ฝกอบรมฝมือแรงงานโดยไมตองขออนุญาตแตท้ังน้ีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานประกาศกําหนด 

1.1 มีสิทธิไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดานโรงเรียนเอกชน 
1.2 มีสิทธินําคนตางดาว ซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเพื่อมาเปนครูฝก 

รวมท้ังคูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะเขามาในราชอาณาจักร 
1.3 มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษสําหรับคาใชจายในการ

ฝกอบรมฝมือแรงงาน 
1.4 ไดรับคําปรึกษาแนะนําความชวยเหลือจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
1.5 สิทธิและประโยชนอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
1.6 ไดรับการยกเวนจากกฎหมายคุมครองแรงงาน (เฉพาะกรณีฝกเตรียมเขา

ทํางาน)  
1.7 ไดรับการยกเวนกฎหมายแรงงานสัมพันธ (เฉพาะกรณีฝกเตรียมเขา

ทํางาน)  
2. กรณีเปนผูดําเนินการฝกโดยจัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานสถานประกอบ

กิจการจะตองขออนุญาตจัดต้ังศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานกอน จึงจะสามารถใชสิทธิ
ประโยชนเพ่ิมเติมจากกรณีเปนผูดําเนินการฝกท่ัวไป  

2.1 มีสิทธิประโยชนตามกรณีเปนผูดําเนินการฝกท่ัวไป (ดูรายละเอียดในกรณี
เปนผูดําเนินการฝกท่ัวไป)  

2.2 มีสิทธิไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีนําเขาเพื่อใชในการฝกอบรม 

2.3 มีสิทธิไดรับการหักคาไฟฟาและคาประปาเปนจํานวน 2 เทา ของคาใชจาย
ท่ีเสียไปในการฝกอบรมเพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีเงินได  

2.4 มีสิทธิและประโยชนอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 บทบาทของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 การจัดต้ังหนวยฝกอาชีพ  มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ อันมีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูทรงเปนองคประธานคณะกรรมการ มูลนิธิฯ 
ทรงมีพระราชปรารภหวงใยในเรื่องอาชีพ และความเปนอยูของผูทุพพลภาพ  ดังกลาว 
สวนใหญจะมีอายุในระยะตนๆ ยี่สิบ ยังมีอนาคตอีกยาวนานและไมสามารถกลับไป 



ประกอบอาชีพเดิมได ภาวะเชนน้ียอมมีผล กระทบชีวิตจิตใจ ความเปนอยูของทั้งตนเอง 
และครอบครัวตอเน่ืองไปอีกมาก จึงทรงมีพระราชดําริใหมีการฝกอาชีพ เพ่ือใหเขามี
กําลังใจวาแมรางกายจะพิการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเชนเดิมได เขาก็ยังสามารถทํางาน
ชวยตนเองได ท้ังยังมีรายไดจุนเจือครอบครัวไดอีกทางหน่ึง ภาวะจิตใจก็ยอมจะดีข้ึนและ
สามารถดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัวใหอยูอยางปกติสุข มีความหวังในชีวิต
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ๆ (http://kanchanapisek.or.th//p4/sjtd01.html.) 

มูลนิธิสายใจไทยฯ จึงเร่ิมโครงการฝกอาชีพข้ึนในป 2523 ณ อาคารถนนศรีอยุธยา 
โดยพัฒนาจากหนวยเล็ก ๆ ฝกอาชีพงานหนัง เร่ิมแรกมีผูเขาฝก 5 คน ฝกทํางานจน
สามารถมีผลิตภัณฑออกจําหนายในวงแคบ ๆ และเชิญชวนใหซ้ือเพ่ือการกุศล การฝกให
เนินมาจนสามารถขยายงานไดกวางขวางข้ึน สามารถผลิตงานเคร่ืองหนังในหลายรูปแบบ 
เชน เคร่ืองเขียน กระเปาประเภทตาง ๆ และงานเบ็ดเตล็ด เชน กรอบรูป เปนตน เม่ือมี
สมาชิกเพ่ิมมากข้ึน จึงไดกอสรางอาคารในเขตดานหลังสูง 4 ช้ัน เพิ่มเติมข้ึนในป 2527 
ใหเปนที่อยูของสมาชิก ผูมีปญหาเร่ืองที่พักอาศัย  

การฝกอาชีพท่ีจัดน้ีมีลักษณะ "ครบวงจร" คือ ต้ังแตการผลิตจนจัดจําหนาย และ
นําเงินที่เปนรายไดมาเปนเงินเดือนใหแกสมาชิก สําหรับการฝกน้ันผูฝกจะฝกจนทําเปน 
และพัฒนาฝมือของตนตอไป สมาชิกจะมีรายไดตลอดจนรางวัลเมื่อส้ินป เปนแรงจูงใจให
พัฒนางานฝมือของตนใหดียิ่งข้ึน  

การจัดฝกอาชีพดังกลาวไดพัฒนาเปนลําดับจนสามารถผลิตงานที่สวยงามมี
คุณภาพนาใชสอย สามารถดึงดูดใหซ้ือดวยคุณภาพ มิใชดวยการทํากุศลแตเพียงอยาง
เดียว การจําหนายมีรายไดพอท่ีจะนํามาใชในการดําเนินการได อยางเปนท่ีนาพอใจ จนได
สรางศูนยสําหรับการจําหนายตอเติมจากอาคารเดิม สมเด็จองคประธานเสด็จมาทรงเปด
เม่ือ พ.ศ. 2530 สมเด็จองคประธานและพระราชวงศไดทรงนําผลิตภัณฑของหนวยฝกฯ 
ไปเปนของขวัญพระราชทานอยูเปนประจํา โดยเฉพาะในโอกาสเสด็จพระราชดํา เนิน
ตางประเทศเอกชนและหนวยงานตาง ๆ ไดใหการสนับสนุนท้ังในการชวยจัดจําหนายและ
การสั่งซ้ือในโอกาสตาง ๆ ดังน้ัน ในป 2535 จึงไดเปดศูนยจําหนายผลิตภัณฑข้ึนอีกหนวย
หน่ึงคือ ท่ีดิโอลดิ์สยามพลาซา พาหุรัด เพื่อใหเปนไปตามพระราชปรารภ หนวยฝกอาชีพ
ฯ จึงมิไดจัดการฝกท่ีมุงแตการผลิตเปนสําคัญเหมือนงานอุตสาหกรรม จุดมุงหมายท่ี
สําคัญอยูท่ีใหสมาชิกผูพิการสามารถชวยตนเองได และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ การฝกอาชีพจึง ตองดูแลลักษณะการผลิตใหเหมาะกับสภาพรางกาย และดวยวิถี
การทํางานตองปลูกฝงคุณธรรมตาง ๆ เพ่ือชีวิตของสมาชิก และการมีมนุษยสัมพันธใน
การทํางานรวมกัน จากการฝกอาชีพพิสูจนไดวา แมสมาชิกจะเคยปฏิบัติงานสนาม งานสู
รบ จับอาวุธ เม่ือมาฝกอาชีพ ใหมซ่ึงตองอาศัยความประณีต ความละเอียดรอบคอบ และ
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มิไดเคยทํามากอน สวนใหญจะสามารถทําได ถาเขาสู และพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง 
ๆ และสามารถมีผลงานที่มีคุณภาพออกจําหนายได  
พ.ศ. 2539 นับเปนปท่ี 16 ของหนวยฝกอาชีพฯ ซ่ึงไดดําเนินมาดวยความกาวหนาเปนอัน
ดี จนสถานที่ท่ีใชอยู ณ ถนนศรีอยุธยาคับแคบ ไมเพียงพอกับการดําเนินงาน และไม
สามารถขยายงานได สมเด็จองคประธานจึงมีพระราชดําริ ใหจัดสรางสถานที่ใหมท่ีบางนา 
ซ่ึง จะกวางขวางพอสําหรับการดําเนินการใหสมบูรณกวาท่ีเดิม ขณะน้ีอยูในระหวางการ
เตรียมสถานที่และการกอสรางจะแลวเสร็จในป 2540  
 
 บทบาทของพนักงานฝายปกครอง 
 การสงเสริมอาชีพของราษฎรโดยนายอําเภอและพนักงานฝายปกครอง (ประชา  
เตรัตน 2540 , 16-19) หมายถึง การดําเนินการที่มุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต อัน
ไดแกการเพ่ิมพูนความรู เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม และการแกไขปญหาดาน
ปจจัยพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการอาชีพเพ่ือยกระดับฐานะความเปนอยูของราษฎร การ
ประกอบอาชีพของราษฎรแบงไดเปนหลายประเภท ไดแก การเกษตรกรรม การพาณิชย-
กรรม การประมง การปศุสัตว และการบริการ เปนตน ปจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญกอใหเกิด
ความม่ันคงของชาติ คือการท่ีราษฎรในชาติสวนใหญมีชีวิตความเปนอยูท่ีสุขสบายตาม
สมควรแกอัตภาพ ซ่ึงสภาวะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดเม่ือราษฎรประกอบสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง 
 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
กําหนดใหนายอําเภอในฐานะกรรมการอําเภอมีหนาท่ีดูแลเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
รักษาผลประโยชน และปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดแกการทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎร ซ่ึง
กรมการปกครองไดมีการดําเนินงานสงเสริมอาชีพ และรายไดของราษฎรมาเปนเวลานาน
แลว ท้ังน้ีเน่ืองจากกรมการปกครองมีภารกิจสําคัญ คือ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ในอดีต
กรมการปกครองไดเคยทําหนาท่ีริเร่ิมในดานการสงเสริมอาชีพโดยตรงหลายเรื่อง เชน 
การสงเสริมการทํานาปละ 2 คร้ัง นอกจากน้ันยังมีขาราชการฝายปกครองหลายทานได
สงเสริมอาชีพซ่ึงเห็นวามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ เชน การสงเสริมการ
ปลูกยางพาราในภาคใต โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ การสงเสริมการเลี้ยงกุงกามกรามท่ี
จังหวัดหนองคาย โดยนายกุศล ศานติธรรม เปนตน  
 บทบาทในการสงเสริมอาชีพของฝายปกครอง 

1. กําหนดนโยบาย การสงเสริมอาชีพใหเหมาะสมกับศักยภาพและความตองการ
ของราษฎร 



2. วางแผน การสงเสริมอาชีพครบวงจร ต้ังแตการผลิตจนถึงการตลาด เชน การ
ติดตามขอมูลสถานการณและสงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืช ซ่ึงเหมาะสมกับ
พื้นท่ีและเปนที่ตองการของตลาด 

3. เสนอของบประมาณ โดยจัดทําแผนงาน โครงการเกี่ยวกับส่ิงสาธารณูปโภค
และเสนองบประมาณ 

4. ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ ในการจัดทําแผนงาน/ โครงการไป
ดําเนินการในพื้นท่ีใหสอดคลองกับนโยบายของอําเภอท่ีกําหนดไว เชนโครงการแปรรูป
ผลผลิตของกรมพัฒนาชุมชน 

5. สงเสริมการลงทุนในพื้นท่ี โดยอํานวยความสะดวกในดานขอมูลและขั้นตอน
การขออนุญาตตามระเบียบ กฎหมาย เชน การสงเสริมใหมีการจัดต้ังโรงเรียน
อุตสาหกรรมในพื้นที่เพ่ือใหประชาชนมีงานทํา เปนตน 

6. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน และใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
เชน ประสานการฝกอบรมโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานแกผูประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือแนะนําสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการเพาะปลูก เปน
ตน 

7. ใหความรูแกราษฎรเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อใหราษฎรปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การคัดเลือกพันธุ การเรงใหผลผลิตออกนอก
ฤดูกาล 

8. ใหความรูและสนับสนุนสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในการกําหนด
แผนงาน/โครงการสงเสริมอาชีพ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ 

9. ใหความรูและสนับสนุนสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในการกําหนด
แผนงาน/โครงการสงเสริมอาชีพ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน 



สรุป 
 
 ในบทน้ีไดรวบรวมเอานโยบายและการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ท้ังรัฐ
และเอกชนที่มีสวนตอการพัฒนา สงเสริมอาชีพ โดยแบงเปนบทบาทดานการจัดสวัสดิการ
ครอบครัว ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีความใกลชิดกับครอบครัวมีหนาท่ีพัฒนา
ตําบลในทุกๆ ดานและครอบครัวก็เปนหนวยหน่ึงท่ีอยูในความดูแล ในท่ีน้ีในการจัด
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวน้ันไดนําเอาเคร่ืองช้ีวัดครอบครัวมาเปน
เกณฑในการพัฒนา 
 บทบาทดานการศึกษา กระทรวงหลักท่ีรับผิดชอบไดแกกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง
ไดดําเนินงานสงเสริมอาชีพโดยมีคณะกรรมการการศึกษาของกระทรวง มีการพัฒนา
เคร่ืองมือ วิธีการ และหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการสงเสริมพัฒนาอาชีพนอกจากน้ีนโยบาย
ของรัฐบาลปจจุบันไดเรงรัดจัดใหมีระบบและโครงสรางทางการศึกษาเนนคุณภาพ ระบบ
เทคโนโลยีและเครือขายขาวสารสนเทศ จัดใหมีวิทยาลัยชุมชน สําหรับการศึกษานอก
ระบบยังมีกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนผูดูแลใหการฝกอบรมแรงงานใหมีทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
 บทบาทดานบริการและสังคม ไดมีการสงเสริมอาชีพท้ังการหางานใหแก
ประชาชนทั้งการเปนลูกจาง และการประผูประกอบการ ในสวนของผูประกอบการนั้นรัฐได
ขอความรวมมือจากหลายๆ ฝาย เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา ธนาคาร สมาคมการคา
ตางๆ รวมถึงสถาบันทางการศึกษาท่ีมาใหความรูทางวิชาการ เพื่อสามารถพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการ สวนของการเปนลูกจางก็มีการใหบริการจัดหางานโดย
กรมการจัดหางานรวมท้ังใหบริการทางการแนะแนวอาชีพและศูนยขอมูลอาชีพบริการแก
ประชาชน ในสวนของสํานักงานจัดหางานประจําจังหวัดไดรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) ไดจัดทําโครงการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อใหบริการการหางานแกประชาชน
ในตําบล นอกจากน้ียังคมหนวยงานอื่นๆ ท่ีใหการสงเสริมอาชีพ ไดแก มูลนิธิสายใจไทย
ในพระราชูประถัมภ หนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในความดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน 
เปนตน 



กิจกรรมเสนอแนะ 
 
 1. จงอธิบายถึงบทบาทของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพท้ังใน
ดานการจัดสวัสดิการครอบครัว  
 2. จงอธิบายถึงบทบาทของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพท้ังใน 
ดานการศึกษา  
 3. จงอธิบายถึงบทบาทของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพท้ังใน
ดานบริการและสังคม 
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