
การบันทึกองค์ความรู้ 

๑. การขับเคลื่อนหมู่บ้านสัมมาอาชีพต้นแบบระดับอ าเภอแก้จนคนปรางค์กู่ 

๒. ชื่อเจ้าของความรู้ นายสมคิด ค าเสียง            
ต าแหน่ง พัฒนาการอ าเภอปรางค์กู่                                                                                                                                                                                                                                       
สถานที่ติดต่อ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ                                                                    
โทร ๐๙๐๘๒๓๗๒๗๙ 

๓ . ส่วนน า                                                                                                                                                                           
๓.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ                                                                                                                                                                                                           
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคมเป็น ๑ ใน ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนฯ         
และรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการบริหารส่วนราชกาลแผ่นดิน จ านวน ๑๑ ด้าน ซึ่งมีนโยบายการลดความ
เหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญ ที่มุ่ง หวังแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนในระดับล่างที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมีแผนที่ส าคัญ         
คือ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งได้รับมอบให้กระทรวงมหาดไทยที่มีกรมพัฒนาชุมชน     
เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ   ปัจจุบันนี สถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ        
ของประชาชนภาคการเกษตรในชุมชนมีภาวะความเสี่ยงของอาชีพภาคเกษตรกรรมที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพแบบดั งเดิม เช่น ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โรคพืช ราคาผลิตตกต่ า การไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริมหลังฤดูการ
ผลิตและยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพค่อนข้างน้อยส่วนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนต้องเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพในเมืองและมีส่วนราชการที่มีสถานที่หรือ
ศูนย์ฝึกอบรมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ/แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพได้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เท่าที่ควรประกอบกับมีปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่เชี่ยวชาญและประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพด้าน
ต่างๆอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนแต่มีส่วนน้อยที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นน าไปท าตามให้ส าเร็จได้ 

ดังนั นด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีสะเกษ จึงมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานล่างนั่นคือ รายได้ที่จะท าให้ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้
เพ่ิมขึ น โดยก าหนดแผนการสร้างสัมมาอาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ตั งแต่ปี ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน หรือ งบประมาณจาก
โครงการ ๓๖๕ วันศรีสะเกษ พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลละ ๑ หมู่บ้าน ดังนี   

๑. ต าบลพิมาย บ้านห้วยฆ้อง หมู่ที่ ๙   
๒. ต าบลพิมายเหนือ บ้านโพธิ์สามัคคี หมู่ที่ ๘  
๓. ต าบลหนองเชียงทูน บ้านกระโดน หมู่ที่ ๑๒  
๔. ต าบลสมอ บ้านจานโง หมู่ที่ ๗  
๕. ต าบลโพธิ์ศรี บ้านหองบัวบัลลังก์ หมู่ที่ ๖  
๖. ต าบลดู่ บ้านดู่น้อย หมู่ที่ ๕  
๗. ต าบลกู่ บ้านศรีไผทราฎร์ หมู่ที่ ๑๖  
๘. ต าบลตูม บ้านรงระ หมู่ที่ ๘  
๙. ต าบลสวาย บ้านแสนก้ว หมู่ที่ ๒ 



 ๑๐. ต าบลส าโรงปราสาท บ้านตามุง หมู่ที่ ๑๗  
อ าเภอปรางค์กู่ ได้แต่งตั งคณะกรรมการระดับอ าเภอออกไปคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบระดับอ าเภอ ต าบลละ ๑ หมู่บ้าน ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าหมู่บ้านที่ได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอพียงต้นแบบประจ าปี ๒๕๖๐ คือ บ้านห้วยฆ้อง หมู่ที่ ๙ ต าบลพิมาย อ าเภอจึงด าเนินการตามโครงการ
หมู่บ้านสัมมาอาชีพต้นแบบระดับอ าเภอแก้จนคนปรางค์กู่ประจ าปี ๒๕๖๐   

๔.ส่วนขยาย  
๔.๑ กระบวนการ วิธีการ เทคนิค  

๔.๑.๑  ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานโดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ) แจ้งกรอบแนวทางด าเนินงานในการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องที่ในการประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือนและแต่งตั งคณะท างาน
ระดับอ าเภอ ระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน ด้วยกลไกประชารัฐด าเนินงานตามโครงการ 

๔.๑.๒ จัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาย หน่วยงานภาคีที่
เกี่ยวข้องทีมวิทยากรสัมมาอาชีพระดับหมู่บ้านและผู้แทนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาอาชีพระดับอ าเภอ
เพ่ือขับเคลื่อนหมู่บ้านด้วยกลไกประชารัฐ 

๔.๑.๓ การขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบระดับอ าเภอขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการสร้างพลังชุมชนในการ
ใช้ทุนชุมชนหรือบูรณาการทรัพยากรในพื นที่ต าบลได้ดังนี   

(๑) การสร้างแกนน าสัมมาอาชีพในหมู่บ้านโดยยึดครอบครัวพัฒนา ๓๐ ครอบครัว ตามโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชนมาอบรมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมสัมมาอาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้านหลักการคือ “ ชาวบ้านสอนชาวบ้าน ” โดยทีมวิทยากรสัมมาอาชีพระดับหมู่บ้านที่ได้
ผ่านการอบรมมาในระดับอ าเภอและลงพื นที่ปฏิบัติจริงในหมู่บ้านมาแล้วกิจกรรมที่ ส าคัญในการด าเนินการ 
วิเคราะห์ครัวเรือนอาชีพที่ด าเนินการในหมู่บ้านทุนชุมชน การปรับปรุงแผนชุมชนฝึกปฏิบัติจริง จากอาชีพที่
ปราชญ์ชุมชนด าเนินการประสบผลส าเร็จในหมู่บ้านรวมอาชีพในหมู่บ้านเป็นฐานเรียนรู้  และก าหนด
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนขยายผลสร้างสัมมาอาชีพในชุมชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบ 

(๒) ก าหนดเป้าหมายให้แกนน า ๑ คน ขยายไปสู่ครัวเรือนข้างเคียงจ านวนอย่างน้อย ๓ ครัวเรือน 
และให้ทุกครัวเรือนของแกนน าในหมู่บ้านก าหนดแผนการขับเคลื่อนตามแนวทางสัมมาอาชีพเป็นรายครัวเรือน  

(๓) ด าเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างสัมมาชีพ ประสบผลส าเร็จในการประกอบสัมมาชีพสามารถเป็น
แบบอย่างได้   สมาชิกในครัว เรือนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย และเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรในชุมชน                  
รวมทั งการจัดสภาพแวดล้อมบ้านเรือนที่เหมาะสม ท าให้ครัวเรือนมีการบริหารจัดการทุนชุมชนให้เกิดธรรมา    
ภิบาลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งเสริมการตลาดในชุมชนโดยกลไกประชารัฐทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาอาชีพระดับอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) สร้างแรงจูงใจโดยคัดเลือกแกนน าสัมมาอาชีพในหมู่บ้านดีเด่นในการขับเคลื่อนสัมมาอาชีพใน
ครอบครัวเป็นตัวอย่างและขยายผลครอบครัวข้างเคียงที่ประสบผลส าเร็จจ านวน ๓ ครอบครัว มอบรางวัลใน
ระดับอ าเภอในวันประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านประจ าเดือน 

(๕) ก ากับติดตามให้ก าลังใจโดยทีมงาน ศจพ.อ สรุปบทเรียนประเมินผลในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน 
สัมมาอาชีพต้นแบบระดับอ าเภอแก้จนคนปรางค์กู่ 

(๖) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้านทางสื่อต่างๆเช่น วิทยุ โทรทัศน์ วารสาร หนังสือพิมพ์ ระบบ 
OA Line (ไลน์) และขยายผลกิจกรรมในหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านข้างเคียงและต าบลอ่ืนๆต่อไป 



๔.๒ ข้อพึงระวัง / ปัญหาที่พบ 
๔.๒.๑ จากสถานการณ์ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์และระบบทุนนิยมส่วนใหญ่มักจะละเลยการน้อม

น าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในครัวเรือน 
๔.๒.๒ ครัวเรือนในชุมชนบางครัวเรือนไม่มีความเชื่อมั่นในวิทยากรสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน 
๔.๒.๓ หนว่ยงานหลักในพื นที่ยังขาดการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

๕.บทสรุป 
๕.๑ แนวทางแก้ไขปัญหา 

๕.๑.๑ จัดเวทีชุมชนแก้จนคนปรางค์กู่ในหมู่บ้านสัมมาอาชีพต้นแบบในระดับอ าเภอโดยเชิญ
หน่วยงานในระดับพื นที่ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลพิมาย ทีมวิทยากรสัมมาอาชีพในระดับ
หมู่บ้าน ทีมสนับสนุนสัมมาอาชีพระดับอ าเภอ โดยเชิญนายอ าเภอประธาน ศจพ.อ มาร่วมรับฟังและเป็น
ประธานในการจัดเวทีชุมชน สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคท่ีพบแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๕.๑.๒ คณะ ศจพ.อ ติดตามผลการด าเนินงานสัมมาอาชีพในการด าเนินงานและให้ก าลังใจครัวเรือนที่
ประกอบสัมมาอาชีพส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

๕.๑.๓ พัฒนาการอ าเภอในฐานะเลขานุการ ศจพ.อ สรุปผลการจัดเวทีและส่งผลการจัดเวทีให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลพิมายทราบ เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 
๕.๒ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๕.๒.๑ ความศรัทธาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) และหลักปรัชญาพระราชทาน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เกิดศรัทธาและปฏิบัติตาม 

๕.๒.๒ วิทยากรสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้านแกนน า ๓๐ ครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสัมมาอาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติจริงและท าเป็นตัวอย่างเกิดเป็น
รูปธรรมเป็นฐานเรียนรู้เรื่องอาชีพในหมู่บ้านอย่างชัดเจน 

๕.๒.๓ การได้รับทราบข้อมูลและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี อปท. ทีมสนับสนุนสัมมาอาชีพ
ระดับอ าเภอทีมวิทายากรสัมมาอาชีพระดับหมู่บ้านขับเคลื่อนสัมมาอาชีพในหมู่บ้านด้วยกลไกประชารัฐท า ให้
เกิดความเชื่อม่ันจนสามารถเป็นหมู่บ้านสัมมาอาชีพต้นแบบในระดับอ าเภอ 

๕.๒.๔ ครอบครัวในชุมชนเมื่อได้ร่วมในการจัดเวทีแก้จนคนปรางค์กู่ร่วมกันได้น ายุทธศาสตร์
พระราชทาน”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาปฏิบัติ” จนเกิดความสามัคคีปรองดอง รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เคารพกฎระเบียบหมู่บ้านและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันท าให้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ทุกครัวเรือนจึง
อยู่อย่างมีความสุขท าให้หมู่บ้านสัมมาอาชีพต้นแบบระดับอ าเภอเกิดชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
 
              


