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ทำ�ด้วย “ใจ”
เทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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คงไม่ง่ายนักส�ำหรับบทบาทการเป็น “ข้าราชการประจ�ำระดับสูง”
ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และ
การประสานงานระหว่าง 3 ภาคส่วนที่มีความส�ำคัญ คือ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานประจ�ำ และประชาชน ยิ่งเมื่อต้องเจอกับ
เนื้องานที่มีรายละเอียดแตกต่างกันด้วยแล้ว การท�ำงานแบบ
“ใส่ใจ” เท่านั้น จึงจะน�ำพาเราให้นั่งอยู่ในใจของผู้อื่นได้
พัสกร อุน่ อ่อน ปลัดเทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวอย่างของ “ข้าราชการประจำ�” ทีม่ แี นวทางการ
ทำ�งานแบบ “บูรณาการ” สอดรับได้กับทั้งสามภาคส่วน ด้วยการเล็งเห็น
ความสำ�คัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว พร้อมกับการประสาน
สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรในตำ�แหน่งต่างๆ ที่เห็นว่ามีความ
เกี่ยวข้อง ทั้งผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย
อำ�นวยการ นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการศึกษา ให้เข้ารับการอบรมเป็น
“ทีมนักถักทอชุมชน” ภายใต้หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ด้วยหวังว่าความรู้ที่ได้รับจะช่วยพัฒนาศักยภาพ
คนทำ�งานให้สามารถเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดเป็น
“ความร่วมมือ” ให้ทั้งสามภาคส่วนได้ทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
“เชื่อมร้อยและถักทอ”
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เส้นทางสู่งานพัฒนาชุมชน
แต่ ก ว่ า จะมาถึ ง วั น นี้ ป ลั ด พั ส กรต้ อ งสั่ ง สม
ประสบการณ์ในสายงานท้องถิ่น จนมีพื้นฐานด้านการ
พัฒนาชุมชนหลายปี จนกระทัง่ สอบบรรจุเป็นปลัดอำ�เภอ
ประจำ�อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ลพบุรี และนครปฐม แต่
ทำ�ได้ไม่นานก็เริ่มรู้ว่าสายงานนี้น่าจะไม่เหมาะกับตนเอง
เพราะสนใจงานด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
มากกว่า จึงตัดสินใจย้ายมาดำ�รงตำ�แหน่งปลัดเทศบาล
ตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ปลัดพัสกรพยายามแปลง
นโยบายด้านต่างๆ จากส่วนกลางมาเป็นแผนการทำ�งาน
ของท้องถิ่น แต่ยังไม่มีแผนงานของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน มีเพียงการส่งเสริมและป้องกัน ร่วมกับองค์กร
ท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ เช่ น กำ � นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น โรงเรี ย น เป็ น
ครั้งคราวเท่านั้น
แต่ในช่วง 2 - 3 ปีทผ่ี า่ นมาเทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จึงเริม่ เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
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เด็ ก และเยาวชนมากขึ้ น ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประชากรในตำ�บล พบว่า เด็กและเยาวชนกว่า 500 คน
เริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบสังคมเมือง ให้ความสำ�คัญกับ
วัตถุนิยม จนละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงแสดงออก
ในทางทีไ่ ม่เหมาะไม่ควรมากขึน้ เทศบาลจึงคิดแก้ไขปัญหา
นี้อย่างจริงจัง
ปลัดพัสกรเล่าว่า ทีผ่ า่ นมาเทศบาลตำ�บลไผ่กองดิน
มีการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนหลายครั้ง แต่ยัง
ไม่เป็นกิจกรรมทีห่ ลากหลายและต่อเนือ่ ง จัดเป็นครัง้ ๆ ก็
จบไป เช่น ค่ายต้านภัยยาเสพติด ค่ายอบรมมารยาทไทย
จัดงานบวชบรรพชาสามเณร หรือจัดงานวันเด็ก เป็นต้น
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเมื่ อ ไม่ น านนี้ เ ทศบาลได้ จั ด ทำ �โครงการ
เทศบาลเคลือ่ นทีใ่ นวันเสาร์ โดยให้เด็กมาวาดภาพประกวด
ในหัวข้อประชาธิปไตย พบว่าเด็กหลายคนมีความคิด
สร้างสรรค์ดีมาก จึงอยากจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนที่หลากหลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งสังคม
ศิลปะ เพื่อให้เด็กได้เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
ไปพร้อมกัน
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ก่อเกิด “นักถักทอชุมชน”
เมื่อมี “แนวคิด” จะพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนให้เกิดความต่อเนื่อง การหาเพื่อนร่วมทางก็
เกิดขึ้น
“ต้นปี 2556 เพือ่ นๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ชักชวนให้เข้าไปฟังการแนะนำ�โครงการของสถาบันเสริม
สร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ร่วมกับมูลนิธิ
สยามกัมมาจล ในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่
(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว รู้สึกสนใจ จึงนำ�มาหารือกับ
นายกเทศมนตรีซงึ่ ท่านก็เห็นด้วย จนเกิดเป็นทีมนักถักทอ
ชุมชนเทศบาลตำ�บลไผ่กองดินในวันนี้”
ปลั ด พั ส กรเล่ า ต่ อ ว่ า ตอนส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า รั บ
การอบรมนั้นเราไม่ได้บังคับ แต่จะใช้วิธีสร้างความเข้าใจ
มากกว่า เพราะเจ้าหน้าที่เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
เรื่องการพัฒนาชุมชน จึงไม่มีเครื่องไม้ เครื่องมือ หรือ
ชุดความคิดในการทำ�งานชุมชน คิดว่าการอบรมครั้งนี้
น่าจะช่วยให้ทีมนักถักทอชุมชนได้ “เครื่องมือ” มาใช้ใน

การทำ�งานมากขึ้น โดยเฉพาะการทำ�งานด้านเด็กและ
เยาวชน แต่ที่สำ�คัญคือเชื่อว่าสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้
จะช่วย “กระตุ้น” การทำ�งานให้คนทำ�งานสนุกมากขึ้น

“ความคาดหวังตอนนั้นคือ
อยากให้ทีมนักถักทอชุมชน
เข้าไปรวมกลุ่มกับคนในชุมชน
เข้าไปเป็นแมวมองหาคนที่เด่นๆ ในชุมชน
มาเป็น “แกนน�ำ” ท�ำโครงการเสนอต่อเทศบาล
เพื่อให้เทศบาลจัดสรรงบประมาณและบุคลากร
เข้าไปช่วยท�ำงาน ท�ำให้โครงการมีความต่อเนื่อง
ไม่ใช่ท�ำแล้วทิ้งเหมือนที่ผ่านมา”
เมือ่ ทีมทำ�งานพร้อม ความรูพ้ ร้อม ปลัดพัสกรและ
ทีมนักถักทอชุมชนจึงเริม่ วางแผนการทำ�งานเชิงลึกมากขึน้
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ดึงชุมชนร่วมพัฒนาเด็ก
ด้วยอุดมการณ์การทำ�งานแบบ “ใส่ใจ” นี้เอง
ทำ�ให้ปลัดพัสกรและทีมนักถักทอชุมชนมองเห็นว่าการจัด
กิจกรรมให้เด็กเข้ามาร่วมเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่
เพียงพอทีจ่ ะทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จทีด่ แี ละยัง่ ยืนได้ ฉะนัน้
ทุกภาคส่วนในชุมชนจึงต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา
นี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง เพราะปั จ จุ บั น สั ง คมเปลี่ ย นแปลง
เร็วมาก เด็กและผู้ใหญ่ต้องพร้อมรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน
และด้วยเป้าหมายการทำ�งานที่ไม่ได้มุ่งไปที่เด็ก
และเยาวชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมุ่งมั่นสร้างความ
เข้าใจให้คนในชุมชนทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงาน
ต่างๆ “ตระหนัก” ถึงการมีสว่ นร่วมในการดูแลบุตรหลาน
ถือเป็นการ “กระตุ้น” ให้คนทำ�งานเห็นความสำ�คัญของ
การทำ�งานเพื่อท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
ปลัดพัสกร เล่าต่อว่า ในฐานะผู้บริหารองค์กรฝ่าย
ข้าราชการประจำ� เราต้องเข้าไปช่วยทีมนักถักทอชุมชน
หลายอย่าง ตั้งแต่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อการ
พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน หาแนวทางการดำ � เนิ น งาน
พร้อมให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�แก่นักถักทอชุมชนในเรื่อง
กระบวนการหรือการดำ�เนินโครงการ ทั้งยังมีการติดตาม
“เชื่อมร้อยและถักทอ”

“เราไม่อยากให้เด็กรวมกลุ่มกันตามถนน
ไปท�ำกิจกรรมเสี่ยงต่างๆ อยากให้เด็กได้มีโอกาสคิด
และท�ำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ จนเกิดเป็นเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนทีส่ ามารถเสนอโครงการมาทีเ่ ทศบาลได้
แต่ที่ผ่านมาการดึงเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นท�ำได้ยาก
เพราะผู้ปกครองเองก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการรวมกลุ่มเด็กมาท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์
กลัวว่าลูกจะไปท�ำสิ่งไม่ดี ส่วนคนท�ำงานเองก็ต้อง
ไม่รอให้ผู้บริหารสั่งจึงจะท�ำ หากเห็นปัญหาต้อง
รีบลงไปดู ไปหาทางแก้ ไขให้ทันท่วงที เพราะโดยหน้าที่
เราก็ท�ำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้ว”
การทำ�งานเป็นระยะๆ ด้วยวิธกี ารพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
ซึง่ การติดตามงานแบบนีเ้ มือ่ ก่อน ไม่คอ่ ยทำ�กัน แม้จะเป็น
สิ่งที่จำ�เป็น แต่เดี๋ยวนี้ผู้เข้าอบรมไม่ว่า ที่ไหนก็ต้องทำ�
รายงานความคืบหน้าหรือผลทีไ่ ด้จากการอบรมมานำ�เสนอ
ด้วย เพราะถือว่าใช้งบประมาณของรัฐ จึงต้องใช้อย่างคุม้ ค่า
และยังเป็นความรับผิดชอบติดตามงานของผู้ที่อนุมัติให้
เข้าร่วมโครงการด้วย
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คิดรอบด้าน สู่ความสำ�เร็จ
1 ปี ที่ ที ม นั ก ถั ก ทอชุ ม ชนของเทศบาลตำ � บล
ไผ่กองดินได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
อย่างเข้มข้นในทุกๆ เดือน ทำ�ให้มโี อกาสลงพืน้ ทีเ่ ดินหน้า
ทำ�งานจนสามารถทำ�ให้เกิดกระบวนการทำ�งานทีม่ องเห็น
“ประโยชน์ร่วมของชุมชน” โครงการยุวแพทย์แผนไทย
จึงเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ “ทุน” ในท้องถิ่นของทีม
นักถักทอชุมชน โดยอาศัยองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการเข้าร่วม
หลักสูตร การศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ซึ่งโครงการนี้
ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน และภาคี
เครือข่ายต่างๆ เป็นการ “สร้างการมีสว่ นร่วม” ให้เกิดขึน้
ในชุมชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน

โครงการยุวแพทย์แผนไทยถือเป็นโครงการแรก
ที่ เ ทศบาลตำ � บลไผ่ ก องดิ น จั ด ขึ้ น ต่ อเนื่ อง ด้ ว ยหวั งว่ า
โครงการนี้จะก่อเกิดกลุ่ม “แกนนำ�เยาวชนต้นแบบ” ที่
เข้มแข็ง และสามารถขยายผลต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ
ต่อไป
ด้วยการทำ�งานอย่างทุ่มเท คลุกคลี ใส่ใจ ใช้
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนมาช่วยเป็น
พี่เลี้ยงให้ทีมนักถักทอชุมชนอย่างใกล้ชิด ถือได้ว่า
ปลั ด พั ส กร อุ่ น อ่ อ น เป็ น อี ก หนึ่ ง “กลไก” ที่ ช่ ว ย
ขั บ เคลื่ อ นการทำ � งานของนั ก ถั ก ทอชุ ม ชนเทศบาล
ตำ�บลไผ่กองดิน จนเกิดเป็นโครงการเพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนไผ่กองดินได้ในที่สุด

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

