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พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการมีส่วนร่วม
แนวคิดของประเสริฐ สุขจิต
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเมืองลีง อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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กว่า 20 ปีของการเป็นลูกจ้างเอกชน และตำ�แหน่งสุดท้ายที่ได้รับ
คือผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรม ดูเหมือนว่าชีวิตในเมืองใหญ่
ของ “นายกประเสริฐ สุขจิต” กำ�ลังไปได้สวย ทั้งผลงานและ
รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องมาถึง “จุดเปลี่ยน” สำ�คัญในชีวิต
จากผู้จัดการโรงงานมาเป็น “นายก อบต.เมืองลีง” ในวันนี้

จุดเปลี่ยนของชีวิต
นายกประเสริฐ เล่าว่า เพราะอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
ในผืนแผ่นดินเกิด ทำ�ให้เขาต้องละทิ้งหน้าที่การงานและรายได้ที่มั่นคง
กลับมาเริ่มต้นชีวิตการงานใหม่ด้วยใจรัก นั่นคือการเป็น “ครู” ให้ความรู้
ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำ�เภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ และเป็นวิทยากรพิเศษในวาระต่างๆ จนมีลูกศิษย์หลายรุ่น
หลายวัย ให้ความเคารพนับถือ
หลังจากกลับมาทำ�งานที่บ้านเกิดได้ไม่กี่ปี สถานการณ์การเมือง
ในชุมชนเริ่มเกิดการแข่งขันสูงขึ้น คนในชุมชนต่างมองหานักการเมือง
“เลือดใหม่” เข้ามาช่วยดูแลท้องถิ่น นายกประเสริฐได้รับการเสนอชื่อให้
ลงเลือกตั้งหลายครั้ง แต่เขาก็ปฏิเสธมาโดยตลอด
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แม้ตง้ั ใจแน่วแน่วา่ จะไม่เล่นการเมือง แต่ดว้ ยกระแส
คนรอบข้างทีย่ งั คงสนับสนุนอยู่ ทำ�ให้เขาเริม่ “ฉุกคิด” ว่า
น่าจะถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้ามารับใช้ชุมชนบ้านเกิดเสียที
เพราะเราเองก็มีความฝันว่า “อยากให้ถิ่นเกิดมีการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ” คิดว่าเป็นโอกาสดีทจี่ ะได้
ตอบแทนชุมชน จึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตัง้ ในตำ�แหน่ง
นายก อบต.เมืองลีง
ความรูส้ กึ ในขณะนัน้ คือ “กังวล” ว่าเราจะทำ�ได้ไหม
เพราะงานเดิมเราก็รกั และอยากทำ�อยู่ แล้วยังต้องมาเสีย่ ง
ลงเลือกตั้งเป็น “นักการเมืองไส้แห้ง” เงินทุนก็มีไม่มาก
พอที่จะไปสู้กับคู่แข่งทางการเมืองคนอื่น ถ้าจะให้เทียบ
คือคนอื่นมีทุนร้อยบาท แต่เรามีอยู่บาทเดียว มีเพียง
“ความมัน่ ใจ” เท่านัน้ เพราะทีผ่ า่ นมาเวลาชุมชนมีเทศกาล
งานบุญ ไม่วา่ เล็กหรือใหญ่ เราเข้าร่วมตลอด ทำ�ให้เราเป็น
ที่รู้จักของคนในชุมชน ทำ�ให้คนในชุมชนคิดว่า “ผมน่าจะ
เป็นที่พึ่งที่ดีได้”

“ผมไม่เคยมีความคิดที่จะลงเล่นการเมือง
เคยคิดว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้ ทำ�อาชีพอะไรก็ได้
ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น เพราะยังมีคนอีกหลายคน
ที่ทำ�ดีแบบไม่หวังผล”
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“พัฒนาคน” เพื่อ “พัฒนางาน”
เมื่อตั้งใจเดินหน้าทำ�งานรับใช้บ้านเกิด ช่วงเดือน
ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นายกประเสริฐก็ได้รับตำ�แหน่ง
นายก อบต.เมืองลีงแบบไม่คาดฝัน ด้วยนโยบาย “ร่วมคิด
ร่วมทำ� โปร่งใส ตรวจสอบได้” แต่เส้นทางการเมือง
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อุดมการณ์และความสามารถ
ที่มี ทำ�ให้นายก อบต.คนใหม่เรียนรู้ที่จะปรับตัว ไม่สร้าง
ความรู้ สึ ก ย่ อ ท้ อ ให้ กั บ ตนเอง “พยายามพลิ ก วิ ก ฤต
ให้เป็นโอกาส” หาแนวทางแก้ปญ
ั หาให้ชมุ ชน เพือ่ พิสจู น์
การทำ�งานของตน
นายกประเสริฐเล่าว่า ในภารกิจของการเป็นนายก
ฝันแรกที่อยากให้เกิดขึ้นคือการ “ร่วมคิด ร่วมทำ�” ของ
คนในชุมชนเ หมือนครั้งอดีตที่ได้เห็นผู้คนทำ�มาหากิน
ตามวิ ถี ชี วิ ต ชนบท กิ น อยู่ อ ย่ า งเรี ย บง่ า ย คนมี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าร่วม
งานบุญวัฒนธรรมประเพณีไม่ได้ขาด แต่ปัจจุบันภาพ
เหล่านี้เริ่มจางหาย ไม่เว้นแม้แต่ภาพหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ที่คนในสังคมมักมองว่า เจ้าหน้าที่รัฐยังทำ�งาน
แยกส่วน ต่างคนต่างทำ� ทั้งๆ ที่ทำ�งานกินภาษีประชาชน
แต่ไม่เคยทำ�งาน “เชื่อมร้อย” กับชุมชนเลย
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า การพัฒนาองค์กรเป็น
เหมือนจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาไปสูเ่ ป้าหมายใหญ่ เราต้อง
เริ่มทำ�จากจุดเล็กๆ ก่อน การที่องค์กรจะพัฒนาไปได้นั้น
เราต้อง “พัฒนาคน” เพื่อไป “พัฒนางาน” ไม่ให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหมือนที่ผ่านมา
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เพียงไม่ถึงปีที่เข้ามารับตำ�แหน่งเราส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพิ่มทักษะหลายครั้ง

“ผมมองว่าไม่ว่าเราจะมีต้นทุนหรือโครงสร้างที่ดี
ขนาดไหน แต่ถ้าบุคลากรไม่มีคุณภาพ
ขาดความรับผิดชอบ ขาดจิตอาสา การรักษาสิ่งที่ดีๆ
ย่อมไม่สามารถทำ�ได้อย่างแน่นอน”

หลักสูตรนักถักทอชุมชน
“เติมเต็มแนวคิด” การทำ�งาน
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า นอกจากการพัฒนาคน
แล้ว ยังมีนโยบายสำ�คัญที่เขาได้ประกาศไว้ชัดเจนต่อที่
ประชุมสภา อบต.คือ “การพัฒนาศักยภาพของสภาเด็ก
และเยาวชน” เพราะตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาเขาเห็นว่า
เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป วัยรุ่นใน
หมู่บ้านชอบยกพวกไปตีกับวัยรุ่นหมู่บ้านอื่น บางครั้งก็
ตีกนั เอง ผูใ้ หญ่เองก็ไม่ได้สงั่ สอนหรือลงโทษเด็กจริงจัง แต่
ช่วง 10 ปีหลังภาพความรุนแรงในหมู่บ้านเริ่มน้อยลง
เพราะกลุ่มหัวโจกรุ่นเก่าก็เริ่มมีอายุ มีครอบครัวไปหมด
แต่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังมีพฤติกรรมเลียนแบบที่น่าเป็นห่วงอยู่
เช่น ปัญหายาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร รวมถึงปัญหา
เด็กว่างงาน เมือ่ มีโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่
(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้ามาจึงตัดสินใจ
เข้าร่วมทันที

นายกประเสริฐ เล่าว่า หลังดำ�รงตำ�แหน่งได้ 2 เดือน
ก็มีโครงการนี้เข้ามา คิดว่าหากส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรม
น่าจะได้ “เครือ่ งมือ” การทำ�งานใหม่มาใช้พฒ
ั นาศักยภาพ
คนทำ�งานมากขึน้ จึงเข้ามาร่วมเรียนรูห้ ลักการทำ�งานจาก
โครงการฯ ไปพร้อมกับผลักดันทีมนักถักทอชุมชนอย่าง
เต็มกำ�ลัง ด้วยเชื่อว่าโครงการนี้จะเข้ามาช่วย “เติมเต็ม
แนวคิด” การทำ�งานด้านเด็กและเยาวชนได้ และปรับ
โครงสร้างสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลเมืองลีงให้กลับมา
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

“ผมไม่ลังเลใจที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพราะถ้ามองในสายตาของคนที่ไม่เห็นประโยชน์
ก็อาจจะมองว่าต้องใช้เงินมาก แต่ถ้าเห็นคุณค่า
ก็จะได้แนวทางในการพัฒนาเด็ก พัฒนาชุมชน
คุ้มค่ากับการลงทุนที่ต้องการเข้าไปพัฒนาคน
และชุมชนให้ดีขึ้น”
“ผมนึ ก ถึ ง อดี ต เมื่ อ 30 ปี ก่ อ น ตอนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ทำ�หน้าที่ประธานสภาเด็กและเยาวชน ผม
ฝั น อยากให้ เ ด็ ก มี โ อกาสรวมกลุ่ ม ทำ � กิ จ กรรมกั น อย่ า ง
เข้มแข็ง แต่ตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่ากลุ่มเด็กที่จะ
สร้างขึน้ ใหม่จะมีความเข้มแข็งทัง้ โครงสร้างและบุคคล
คือ เด็กสามารถคิดวางแผนทำ�กิจกรรมได้ด้วยตนเอง
สามารถเขี ย นโครงการที่ ม าจากความต้ อ งการของ
พวกเขา และมานำ�เสนอต่อ สภา อบต. เป็นภาพที่
สภาเด็กและเยาวชนทำ�งานเคียงคู่ไปกับสภา อบต.ได้
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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ซึ่งผมก็พร้อมที่จะตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เต็มที่
ผมเห็นเยาวชนในตำ�บลเมืองลีงมีศักยภาพพอสมควร แต่
ที่ ผ่ า นมายั ง ไม่ มี ก ารเปิ ด ช่ อ งหรื อ เปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก
ได้แสดงออก พอเห็นโครงการนี้ก็เหมือนเห็น “ช่องทาง”
ที่จะทำ�ให้เด็กได้ทำ�กิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ”

ชุ ม ชนเป็ น ระยะๆ อี ก ด้ ว ย เรี ย กได้ ว่ า “ทำ � งานเกิ น
ตำ�แหน่ง” นายก อบต.เลยทีเดียว
“ผมเห็นว่า บางครั้งน้องๆ ทีมนักถักทอชุมชน
เขาก็รู้สึกท้อแท้บ้างเหมือนกัน ผมก็คอยให้กำ�ลังใจว่า
งานที่ ทำ � เป็ น งานที่ ไ ด้ บุ ญ ได้ ช่ ว ยคนหรื อ เด็ ก ที่ กำ � ลั ง
ตกเหวให้ขึ้นมาจากจุดนั้นได้ถือเป็นสิ่งดี ผมบอกน้องๆ
เสมอว่า ผมขอเป็นนักถักทอชุมชนด้วย หากมีอะไรติดขัด
หนุนเสริม-ช่วยเหลือ...นักถักทอชุมชน
ขอให้ บ อก ให้ เข้ า มาพู ด คุ ย กั น ช่ ว ยกั น แก้ ปั ญ หา แต่
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า เมื่อเห็นประโยชน์ของ ช่วงหลังก็เห็นว่าน้องๆ ทำ�งานได้ดีขึ้น และมีกำ�ลังใจ
โครงการ การคั ด เลือ กเจ้าหน้าที่เข้าอบรมจึง ต้อ งดู ว่ า ทำ�งานมากขึ้น” นายกประเสริฐกล่าว
“บทบาท” หน้าที่ใดใน อบต.ที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้าง เห็นว่ามี 3 กลุม่ คือ นักพัฒนา
สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน
ชุมชน นักวิชาการศึกษา และครูผู้ดูเด็ก (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) จึงดึงเข้ามาร่วมทีม “นักถักทอชุมชน”
นายกประเสริฐ เล่าต่อว่า นอกจากการสนับสนุน
แต่เพราะนักถักทอชุมชนทัง้ 3 คนล้วนเป็นคนนอก งบประมาณเรื่องการพัฒนาศักยภาพ “แกนนำ�เยาวชน”
พื้นที่ และยังขาดทักษะการทำ�งานกับชุมชน ช่วงแรกของ แล้ว เขายังมีแผนที่จะ “พัฒนาผู้ใหญ่” ให้เห็นประโยชน์
โครงการฯ นายกประเสริฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทสนับสนุน ต่องานที่ทำ�ด้วย
งบประมาณและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
“ผมพยายามบอกนักถักทอชุมชนและเจ้าหน้าที่
เยาวชน และในฐานะที่เป็น “คนในพื้นที่” จึงเข้ามาช่วย คนอืน่ ๆ ใน อบต.เสมอว่า ไม่อยากให้ท�ำ งานตามคำ�สัง่
ประสานความเข้าใจ แนะนำ�นักถักทอชุมชนให้คนในชุมชน หรื อ นโยบายของนั ก การเมื อ ง แต่ อ ยากให้ ทำ � ด้ ว ย
ได้ รู้ จั ก อี ก ทั้ ง ยั ง ให้คำ�แนะนำ�การหาภาคีเ ครือ ข่ายทั้ ง ใจอาสา เสียสละ ไม่วา่ ผมจะได้กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง
ภายในภายนอก รวมถึงทำ�แผนลงพืน้ ทีใ่ ห้นกั ถักทอชุมชน อีกหรือไม่กต็ าม แต่งานต้องเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะ
ทั้ง 18 หมู่บ้านด้วย เพราะการเป็นนักถักทอชุมชนต้อง ข้าราชการทีเ่ ป็นคนต่างพืน้ ที่ สุดท้ายก็ตอ้ งโยกย้ายไป
รู้จักความหลากหลาย และจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน ที่อื่น แต่ระหว่างที่ยังอยู่กับผม ผมคิดว่าจะทำ�อย่างไร
ต้องรูว้ า่ เด็กในแต่ละชุมชนมีความต้องการอย่างไร ต้อง ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ลงไปสร้างกระบวนการในชุมชน ให้ชมุ ชน
ใส่ใจคอยติดตามและประเมินผลการทำ�งานของนักถักทอ เกิดความตระหนักว่า ปัญหาต่างๆ ในชุมชนเป็นเรื่อง
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ที่ทุกคนในชุมชนต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไข ไม่ควรผลัก
ภาระให้กับหน่วยงานใดๆ ไม่เช่นนั้นความยั่งยืนใน
ชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้”
คงไม่แปลกหากคนๆ หนึง่ จะมีอดุ มการณ์เป็นของ
ตัวเอง แต่ถ้าพูดถึงอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมแล้ว คงจะ
หาได้ไม่ง่ายนัก ซึ่งนายกประเสริฐเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่า
เขาจะให้ความสำ�คัญกับกระบวนการ “สร้างการมีสว่ นร่วม”
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนให้ ไ ด้ เพราะกระบวนการนี้ ถื อ เป็ น
“หัวใจ” สำ�คัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งหน้าที่ของ
ท้องถิ่นคือการเข้าไปสร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการ
ดังกล่าวให้เกิดขึน้ ผ่านบุคคลทีเ่ รียกว่า “นักถักทอชุมชน”
“การพัฒนาชุมชนของไทยทีล่ ม้ เหลวอยูท่ กุ วันนี้
เพราะหน่วยงานรัฐเป็นผูไ้ ปจัด ไปสร้างให้ชมุ ชนทัง้ สิน้
ปัญหาคือคนของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่นอกชุมชน
ไม่สามารถรู้ลึกถึงปัญหาของชุมชนได้ดีเท่ากับคนใน
ชุมชน ทีผ่ า่ นมาพอหน่วยงานราชการลงไปส่งเสริมอาชีพ
เราก็ให้อย่างเดียว แต่พอเราถอนตัวกลับ อาชีพต่างๆ
ก็หายตามไปด้วย รุน่ แล้วรุน่ เล่า ปีแล้วปีเล่า งบประมาณ
ทีเ่ ราทุม่ เทลงไปในชุมชนก็สญ
ู เปล่า ทำ�ไมเราไม่ไปสร้าง
“กระบวนการ” ให้คนในชุมชนรูร้ ากเหง้าปัญหาของเขา
เขาจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาของเขาได้ดีกว่า เพียงแต่
ทีผ่ า่ นมาไม่มี “ตัวเชือ่ ม” ทีจ่ ะไปช่วย “ระดมความคิด”
ของคนในชุมชนมาสร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการ
เหมือนกับนักถักทอชุมชนเท่านั้น”
วั น นี้ แ ม้ ว่ า การอบรมหลั ก สู ต รนั ก ถั ก ทอชุ ม ชน
จะจบลงแล้ ว แต่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ใน

ชุมชนเมืองลีงหลายอย่าง...
นายกประเสริ ฐ ในฐานะนายก อบต.บอกว่ า
การทำ�งานกับนักถักทอชุมชนทำ�ให้เขาเข้าใจธรรมชาติของ
เด็ก ของคนในชุมชนมากขึ้น ทำ�ให้เขาสามารถขับเคลื่อน
งานได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย ส่วนนักถักทอชุมชนนอกจาก
จะได้ “เครื่องมือ” ในการทำ�งานแล้ว ทุกคนยังพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า พวกเขามี “ความสุข” ในการทำ�งาน
มากขึน้ สำ�หรับชุมชนก็เข้ามา “ร่วมคิด ร่วมทำ�” จากเดิม
พอพูดถึงปัญหาเด็กและเยาวชน ทุกคนจะไม่ค่อยสนใจ
และมองว่าเด็กมีปัญหา ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่ง แต่ตอนนี้
คนในชุมชนต่างมีเป้าหมายเรือ่ งการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ร่วมกันมากขึ้น
เมื่อ “ไฟ” ของการสร้างการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนเมืองลีงถูกจุดขึ้น จึงเป็นโจทย์ท้าทายให้
นายก อบต. และทีมนักถักทอชุมชน “สานต่อ” เพือ่ ให้
เกิดความ “ยัง่ ยืน” ขึน้ ในชุมชน ด้วยการเดินหน้าจัดทำ�
“โครงการครู ก.” คือการคัดเลือกแกนนำ�ในแต่ละ
หมู่บ้าน 5 - 10 คน (ชุดแรก) เข้าอบรมการฝึกวิเคราะห์
ชุ ม ชน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถวางแผนพั ฒ นาชุ ม ชน
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิน่ รวมถึงเป็นวิทยากรหลักคอย
ให้ความรูก้ บั คนในชุมชน และแกนนำ�ชุมชนรุน่ ต่อๆ ไป
(ครู ข. และ ครู ค.) ให้มาเรียนรูก้ ารทำ�แผนชุมชน ผ่านการ
วิเคราะห์ชมุ ชนของพวกเขาเอง ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะถูกนำ�
มาใช้เป็น “ข้อมูลเชิงลึก” เพื่อใช้พัฒนาชุมชนต่อไป
ส่งผลให้ตำ�บลเมืองลีงเป็นตำ�บลแรกและตำ�บลเดียว
ที่มี “แผนพัฒนาตำ�บล” เป็นของตัวเองในเร็วๆ นี้
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