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ตัวอยาง 
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 
 วิกฤตหรือปญหาของชุมชน: ตําบลหนองแจงใหญ เปนชุมชนที่ประสบกับปญหา
หลายประการ ซึ่งชุมชนเองไดวิเคราะหและมองเห็นปญหาพรอมทั้งจัดหมวดหมู โดยอาศัย
ความเปนผูนําที่มีการพัฒนามาโดยตลอด กับความรวมมือของชุมชน ไดมีการวิเคราะหปญหาและ
แนวทางการแกไขดวยภูมิปญญาของตนเองและการสนับสนุนของหนวยงานตางๆ โดยมีการมอง
ถึงอนาคต ดวยการสรางวิสัยทัศนของตําบลรวมกัน ซ่ึงสรุปสภาพปญหาได 6 ประการดังนี้ 
 1.  ปญหาเศรษฐกิจ : สภาพเศรษฐกิจของเกือบทุกครัวเรือนในตําบลหนองแจงใหญ 
พบวามีหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) โดยเฉลี่ยครอบครัวละ 
30,000 บาท และมีบางครอบครัวที่เปนหนี้ โดยกูยืมจากนายทุน ซึ่งเสียดอกเบี้ยรอยละ 5 บาท 
ตอเดือนอีกจํานวนหนึ่ง โดยที่มาของปญหามีหลายประการ เชน เร่ืองภัยแลงการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตร ทําใหผลิตผลทางการเกษตรและรายไดลดลง นอกจากนี้เร่ืองปจจัยการผลิตที่มีตนทุน
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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 ซ่ึงมี
ความพิการทางตา แขนขาด ขาขาด และปญญาออน จุดเริ่มตนที่ทําใหชุมชนไดเห็นปญหาและ 
สานตอแนวทางแกไขก็คือเนื่องจากไดมีโครงการฟนฟูเด็กพิการของมูลนิธิเด็กกับโรงพยาบาล 
ในพื้นที่ ไดสํารวจผูพิการในตําบลหนองแจงใหญ พบทั้งหมด 70 คน เปนเด็กปญหาออน 14 คน 
และผูพิการ อ่ืนๆ 56 คน 
 3.  ปญหาครอบครัวและเยาวชน: ปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากครอบครัวแตกแยก เยาวชน
ขาดความรัก ความอบอุน เยาวชนบางสวนมั่วสุมอบายมุข ติดยาบา และนิยมขับรถมอเตอรไซด
ซ่ึงการแกปญหาของชุมชนโดยไดรวมกับ อบต. ไดกําหนดแผนงานในอนาคต ในเรื่องการอบรม
เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด ไวเพื่อแกปญหาดังกลาว 
 4.  ปญหาการรวมพัฒนาชุมชน: ชุมชนยังขาดความรู ความเขาใจ ในการพัฒนา 
ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น ขาดการวางแผน ขาดความรวมมือ ยังเนนผลประโยชน
สวนตัวมากกวาสวนรวมชุมชนเองไดกําหนดแผนอนาคตในเรื่องการพัฒนาการมีสวนรวม
เปนหนึ่งในแผนปฏิบัติการ “การพัฒนาการมีสวนรวม” ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาตําบล 
 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 ซ่ึงแผนและกิจกรรมที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 
ไดแกการจัดตั้งกลุมออมทรัพย กลุมคนพิการ และกลุมปาชุมชน กลุมตางๆ เหลานี้ ไดมีการ
สงเสริมการพัฒนาและแกปญหามาโดยตลอด สวนแผนงานและกิจกรรมที่ไดดําเนินการ มีการ
กําหนดไวเปนแผนใหญๆ อยู 3 แผนงานหลัก คือ แผนปฏิบัติการการพัฒนาการมีสวนรวม
แผนการพัฒนากองทุน และแผนพัฒนาองคกรผูนําและการจัดการ ซ่ึงในแตละแผนไดมีการ
กําหนดแผนงานยอยรองรับ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการมีสวนรวม : ไดมีการกําหนดไวถึงแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนจํานวน 4 แผนงาน ซ่ึงแตละแผนไดกําหนดวัตถุประสงค 
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
ในการทําเกษตรผสมผสาน และวิธีการทําเกษตรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการเพิ่ม
ผลผลิตเพื่อใหมีรายไดเพียงพอ โดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การดูงานนอกสถานที่ 
และการสงเสริมการทําการเกษตรตามโครงการพระราชดําริใชระยะเวลา 1 ป มี อบต. และเกษตร
ตําบลเปนผูรับผิดชอบ 
  1.3  แผนงานการอบรมแนวคิดในการพัฒนาการมีสวนรวมมีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนไดรับความรูในเรื่องการพัฒนาตนเองและชุมชน ในลักษณะการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
โดยวิธีการจัดสัมมนาและการใหความรูแกผูนําในตําบล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน 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 
มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 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 ซ่ึงผูนําที่เปนกลุมเปาหมาย คือ คณะกรรมการหมูบาน 
สมาชิก อบต. และคณะกรรมการสหกรณการเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดานความเปน
ผูนํา และจิตสํานึกตอการพัฒนา เพื่อใหมีความรูทันตอเหตุการณในปจจุบัน ตลอดจนการ
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ประสานงานกับหนวยงานของรัฐโดยใชวิธีการฝกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธผานทางหอกระจายขาว และการจัดประชุมผูนําทุกเดือน 
 

 ลักษณะที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 1. ผูนําชุมชน: ลักษณะของผูนําชุมชนที่ไดรับการยอมรับจากชาวบาน ในตําบล 
หนองแจงใหญ ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน (จํานวน 6 หมูบาน จาก 9 หมูบาน) กลุมสตรี ครู 
สารวัตรกํานัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล รวมประมาณ 30 คน ซ่ึงลักษณะผูนําดังกลาว มีคุณสมบัติที่โดดเดนหลายประการ ดังนี้ 
  1.1  ความสามารถในการทํางาน โดยมีความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และการมีผลงาน
ที่ปรากฏชัดเจน 
  1.2  ความสามารถในการจัดการความขัดแยง เชน การแกปญหาความขัดแยง
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 : ลักษณะของการบริหารจัดการที่ช้ีวัดความเขมแข็งของประชาคม
ตําบลหนองแจงใหญนั้น ไดพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
  2.1  การตัดสินใจ ไดใชกระบวนการตัดสินใจ ในการทํากิจกรรมหรือการ
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  มีการจัดทําเอกสารขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดตาม
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
หมูบาน เชน ถางหญา ตัดตนไม สวนการชวยเหลือแรงงานในกลุมออมทรัพย ไดมีสมาชิก
บางสวนไดเสียสละทํางาน เดือนละ 2 วัน โดยทําที่หมูบาน 1 วัน และตําบล 1 วัน ในการเก็บเงินกู
และการทําบัญชี 
  3.3  วัสดุอุปกรณ ไดมีการนําผลกําไรจากการดําเนินงานกิจกรรมมาซื้อวัสดุ
อุปกรณ เชน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อลอมร้ัวลวดหนามรอบสระสาธารณะเปนตน 
  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 ที่เร่ิมจากหมูบานหญาคา เปนตัวอยางของผลสําเร็จ การพัฒนา กวา 10 ป ซ่ึงกอใหเกิด
กลุมตางๆ ขึ้น เชน กลุมออมทรัพย ศูนยสาธิตการตลาด กลุมแมบาน ประปาหมูบาน เปนตน 
ไดเกิดการเรียนรูในการเปนผูนํา จากบทเรียนการรวมทํากิจกรรมกลุม ซ่ึงขยายผูนําไปตามเครือญาติ 
เชน ภรรยากํานัน ครู/อาจารย และผูนําคนอื่นๆ บุคคลเหลานี้เปนกําลังหลักที่สําคัญในการรวมกัน
ทํางานระดับตําบลและจัดการกับความขัดแยงตางๆ ในชุมชนตลอดจนการเขารวมกิจกรรมของ
กลุมออมทรัพย ทําใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส 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
เร่ิมสรางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมปญหาทุกดาน 


