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ทำ�ด้วย “ใจ”

เทศบ�ลตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบ�งปล�ม้� จังหวัดสุพรรณบุรี
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พสักร	อุน่อ่อน	ปลดัเทศบ�ลตำ�บลไผก่องดนิ	อำ�เภอบ�งปล�ม�้	

จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีเปน็ตวัอย่างของ “ข�้ร�ชก�รประจำ�” ทีม่แีนวทางการ

ทำางานแบบ “บูรณ�ก�ร” สอดรับได้กับท้ังสามภาคส่วน ด้วยการเล็งเห็น

ความสำาคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว พร้อมกับการประสาน 

สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรในตำาแหน่งต่างๆ ที่เห็นว่ามีความ

เก่ียวข้อง ท้ังผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย

อำานวยการ นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการศึกษา ให้เข้ารับการอบรมเป็น	

“ทีมนักถักทอชุมชน”	 ภายใต้หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว ด้วยหวังว่าความรู้ที่ได้รับจะช่วยพัฒนาศักยภาพ

คนทำางานให้สามารถเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน จนเกิดเป็น 

“คว�มร่วมมือ” ให้ทั้งสามภาคส่วนได้ทำางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

คงไม่ง่�ยนักสำ�หรับบทบ�ทก�รเป็น “ข้�ร�ชก�รประจำ�ระดับสูง” 
ที่ต้องใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�ร และ
ก�รประส�นง�นระหว่�ง 3 ภ�คส่วนที่มีคว�มสำ�คัญ คือ 

ฝ่�ยบริห�ร ฝ่�ยง�นประจำ� และประช�ชน  ยิ่งเมื่อต้องเจอกับ 
เนื้อง�นที่มีร�ยละเอียดแตกต่�งกันด้วยแล้ว ก�รทำ�ง�นแบบ 

“ใส่ใจ” เท่�นั้น จึงจะนำ�พ�เร�ให้นั่งอยู่ในใจของผู้อื่นได้ 
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เส้นท�งสู่ง�นพัฒน�ชุมชน
แต่กว่ าจะมาถึ งวันนี้ ปลั ดพัสกรต้องสั่ งสม

ประสบการณ์ในสายงานท้องถ่ิน จนมีพ้ืนฐานด้านการ

พฒันาชมุชนหลายป ีจนกระทัง่สอบบรรจเุปน็ปลดัอำาเภอ 

ประจำาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ลพบุรี และนครปฐม แต่

ทำาได้ไม่นานก็เริ่มรู้ว่าสายงานน้ีน่าจะไม่เหมาะกับตนเอง 

เพราะสนใจงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

มากกว่า จึงตัดสินใจย้ายมาดำารงตำาแหน่งปลัดเทศบาล

ตำาบลไผ่กองดิน อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

จนถึงปัจจุบัน 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ปลัดพัสกรพยายามแปลง

นโยบายด้านต่างๆ จากส่วนกลางมาเป็นแผนการทำางาน

ของท้องถิ่น แต่ยังไม่มีแผนงานของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน มีเพียงการส่งเสริมและป้องกัน ร่วมกับองค์กร

ท้องถิ่นอื่นๆ เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน เป็น

ครั้งคราวเท่านั้น

แต่ในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมาเทศบาลตำาบลไผ่กองดิน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหง่ชาต ิจงึเริม่เลง็เหน็ความสำาคญัของการพฒันา

เด็กและเยาวชนมากข้ึน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรในตำาบล พบว่า เด็กและเยาวชนกว่า 500 คน 

เริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบสังคมเมือง ให้ความสำาคัญกับ

วัตถุนิยม จนละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงแสดงออก

ในทางทีไ่มเ่หมาะไมค่วรมากขึน้ เทศบาลจงึคิดแกไ้ขปญัหา

นี้อย่างจริงจัง

ปลัดพัสกรเล่าว่า ท่ีผ่านมาเทศบาลตำาบลไผ่กองดิน 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนหลายครั้ง แต่ยัง 

ไมเ่ปน็กจิกรรมทีห่ลากหลายและตอ่เนือ่ง จดัเปน็ครัง้ๆ ก็

จบไป เช่น ค่ายต้านภัยยาเสพติด ค่ายอบรมมารยาทไทย 

จัดงานบวชบรรพชาสามเณร หรือจัดงานวันเด็ก เป็นต้น 

ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือไม่นานน้ีเทศบาลได้จัดทำาโครงการ

เทศบาลเคล่ือนท่ีในวันเสาร์ โดยให้เด็กมาวาดภาพประกวด 

ในหัวข้อประชาธิปไตย พบว่าเด็กหลายคนมีความคิด

สร้างสรรค์ดีมาก จึงอยากจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชนที่หลากหลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น ท้ังสังคม 

ศิลปะ เพื่อให้เด็กได้เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

ไปพร้อมกัน
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ก่อเกิด “นักถักทอชุมชน”
เมื่อมี	 “แนวคิด”	 จะพัฒน�ศักยภ�พเด็กและ

เย�วชนให้เกิดคว�มต่อเน่ือง	 ก�รห�เพื่อนร่วมท�งก็

เกิดขึ้น	

“ต้นปี 2556 เพ่ือนๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ชักชวนให้เข้าไปฟังการแนะนำาโครงการของสถาบันเสริม 

สร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) ร่วมกับมูลนิธิ 

สยามกัมมาจล ในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถ่ิน 

(4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนา

เด็ก เยาวชน และครอบครัว รู้สึกสนใจ จึงนำามาหารือกับ

นายกเทศมนตรซีึง่ทา่นกเ็หน็ดว้ย จนเกดิเปน็ทีมนกัถกัทอ 

ชุมชนเทศบาลตำาบลไผ่กองดินในวันนี้”

ปลัดพัสกรเล่าต่อว่า ตอนส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ

การอบรมนั้นเราไม่ได้บังคับ แต่จะใช้วิธีสร้างความเข้าใจ

มากกว่า เพราะเจ้าหน้าที่เทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้

เรื่องการพัฒนาชุมชน จึงไม่มีเครื่องไม้ เครื่องมือ หรือ

ชุดความคิดในการทำางานชุมชน คิดว่าการอบรมครั้งนี้

น่าจะช่วยให้ทีมนักถักทอชุมชนได้ “เครื่องมือ” มาใช้ใน

การทำางานมากขึ้น โดยเฉพาะการทำางานด้านเด็กและ

เยาวชน แต่ที่สำาคัญคือเช่ือว่าส่ิงที่ได้รับจากหลักสูตรนี้

จะช่วย “กระตุ้น” การทำางานให้คนทำางานสนุกมากขึ้น

“ความคาดหวังตอนนั้นคือ  

อยากให้ทีมนักถักทอชุมชน 

เข้าไปรวมกลุ่มกับคนในชุมชน  

เข้าไปเป็นแมวมองหาคนที่เด่นๆ ในชุมชน  

มาเป็น “แกนนำา” ทำาโครงการเสนอต่อเทศบาล  

เพื่อให้เทศบาลจัดสรรงบประมาณและบุคลากร 

เข้าไปช่วยทำางาน ทำาให้โครงการมีความต่อเนื่อง  

ไม่ใช่ทำาแล้วทิ้งเหมือนที่ผ่านมา” 

เมือ่ทมีทำางานพรอ้ม ความรูพ้รอ้ม ปลัดพัสกรและ

ทมีนกัถกัทอชมุชนจงึเริม่วางแผนการทำางานเชงิลกึมากขึน้
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ดึงชุมชนร่วมพัฒน�เด็ก
ด้วยอุดมการณ์การทำางานแบบ “ใส่ใจ” น้ีเอง

ทำาใหป้ลดัพสักรและทีมนกัถกัทอชมุชนมองเหน็วา่ก�รจดั

กจิกรรมใหเ้ดก็เข�้ม�รว่มเพยีงอย�่งเดยีวอ�จจะยงัไม่

เพยีงพอทีจ่ะทำ�ใหเ้กดิผลสำ�เรจ็ทีด่แีละยัง่ยนืได	้ฉะนัน้

ทกุภ�คส่วนในชมุชนจงึตอ้งเข�้ม�รว่มกนัแกไ้ขปญัห�

นี้อย่�งจริงจัง	 เพร�ะปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลง	

เร็วม�ก	เด็กและผู้ใหญ่ต้องพร้อมรับกับสถ�นก�รณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ	กัน	

และด้วยเป้าหมายการทำางานที่ไม่ได้มุ่งไปที่เด็ก

และเยาวชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมุ่งมั่นสร้างความ

เข้าใจให้คนในชุมชนทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงาน

ตา่งๆ “ตระหนกั” ถงึการมสีว่นรว่มในการดแูลบตุรหลาน 

ถือเป็นการ “กระตุ้น” ให้คนทำางานเห็นความสำาคัญของ

การทำางานเพื่อท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

ปลัดพัสกร เล่าต่อว่า ในฐานะผู้บริหารองค์กรฝ่าย

ข้าราชการประจำา เราต้องเข้าไปช่วยทีมนักถักทอชุมชน

หลายอย่าง ตั้งแต่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน หาแนวทางการดำาเนินงาน 

พร้อมให้คำาปรึกษา แนะนำาแก่นักถักทอชุมชนในเรื่อง

กระบวนการหรือการดำาเนินโครงการ ท้ังยังมีการติดตาม

“เราไม่อยากให้เด็กรวมกลุ่มกันตามถนน  

ไปทำากิจกรรมเสี่ยงต่างๆ อยากให้เด็กได้มีโอกาสคิด 

และทำากิจกรรมที่สร้างสรรค์ จนเกิดเป็นเครือข่ายเดก็

และเยาวชนทีส่ามารถเสนอโครงการมาท่ีเทศบาลได้  

แต่ที่ผ่านมาการดึงเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมนั้นทำาได้ยาก  

เพราะผู้ปกครองเองก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องการรวมกลุ่มเด็กมาทำากิจกรรมสร้างสรรค์  

กลัวว่าลูกจะไปทำาสิ่งไม่ดี ส่วนคนทำางานเองก็ต้อง 

ไม่รอให้ผู้บริหารสั่งจึงจะทำา หากเห็นปัญหาต้อง 

รีบลงไปดู ไปหาทางแก้ไขให้ทันท่วงที เพราะโดยหน้าที่

เราก็ทำางานเพื่อประชาชนอยู่แล้ว” 

การทำางานเป็นระยะๆ ด้วยวิธีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 

ซึง่การตดิตามงานแบบนีเ้มือ่กอ่น ไมค่อ่ยทำากนั แมจ้ะเปน็

ส่ิงที่จำาเป็น แต่เดี๋ยวนี้ผู้เข้าอบรมไม่ว่า ที่ไหนก็ต้องทำา

รายงานความคืบหน้าหรือผลท่ีได้จากการอบรมมานำาเสนอ

ด้วย เพราะถือว่าใช้งบประมาณของรัฐ จึงต้องใช้อย่างคุ้มค่า 

และยังเป็นความรับผิดชอบติดตามงานของผู้ที่อนุมัติให้

เข้าร่วมโครงการด้วย



109

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

คิดรอบด้�น สู่คว�มสำ�เร็จ
1 ปีที่ทีมนักถักทอชุมชนของเทศบาลตำาบล 

ไผ่กองดินได้เข้าร่วมหลักสูตรน้ี ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อยา่งเขม้ขน้ในทกุๆ เดือน ทำาใหม้โีอกาสลงพืน้ทีเ่ดนิหนา้

ทำางานจนสามารถทำาใหเ้กดิกระบวนการทำางานทีม่องเหน็ 

“ประโยชน์ร่วมของชุมชน” โครงการยุวแพทย์แผนไทย

จึงเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ “ทุน” ในท้องถ่ินของทีม

นกัถกัทอชมุชน โดยอาศัยองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้รว่ม

หลักสูตร การศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ซึ่งโครงการนี้

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากคนในชุมชน และภาคี

เครือข่ายต่างๆ เป็นการ “สร้�งก�รมีส่วนร่วม” ให้เกิดข้ึน

ในชุมชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน

โครงการยุวแพทย์แผนไทยถือเป็นโครงการแรก

ที่เทศบาลตำาบลไผ่กองดินจัดขึ้นต่อเนื่อง ด้วยหวังว่า

โครงการนี้จะก่อเกิดกลุ่ม “แกนนำ�เย�วชนต้นแบบ” ที่

เข้มแข็ง และสามารถขยายผลต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ 

ต่อไป 

ด้วยก�รทำ�ง�นอย่�งทุ่มเท	 คลุกคลี	 ใส่ใจ	 ใช้

คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ชุมชนม�ช่วยเป็น

พี่เลี้ยงให้ทีมนักถักทอชุมชนอย่�งใกล้ชิด	 ถือได้ว่�

ปลัดพัสกร	 อุ่นอ่อน	 เป็นอีกหนึ่ง	 “กลไก”	 ที่ช่วย

ขับเคล่ือนก�รทำ�ง�นของนักถักทอชุมชนเทศบ�ล

ตำ�บลไผ่กองดิน	 จนเกิดเป็นโครงก�รเพ่ือสร้�งก�ร

มีส่วนร่วมของชุมชนไผ่กองดินได้ในที่สุด


