
ชุมชน
จัดก�รตนเอง
ที่...เมืองแก

เทศบ�ลตำ�บลเมืองแก 
อำ�เภอท่�ตูม จังหวัดสุรินทร์

“เป้าหมายใหม่” ของเมืองแกคือ การมี “หลักสูตรท้องถิ่น”  ที่เป็น

การคิดร่วมกันระหว่างครูบาอาจารย์และชุมชน รวมทั้งมี “กลไก” 

การเคลื่อนงานระดับชุมชนทุกหมู่บ้านหรือ ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศ”  

โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็น “นายกรัฐมนตรี”  และจะมีการคัดเลือกรัฐมนตรี

ประจำากระทรวงเพื่อควบคุมการทำางาน...มีกระทรวงหนึ่งรับผิดชอบ

เรื่องเด็กและเยาวชน  และที่สำาคัญทุกกระทรวงจะต้องมีเด็กๆ 

เป็นผู้ช่วย โดยเฉพาะเรื่องการเก็บข้อมูล...เพราะประสบการณ์

การทำางานของเราบอกว่า “ฟันเฟือง” ที่เล็กที่สุดในการขับเคลื่อน

การพัฒนาคือชุมชน...และหนึ่งในนั้นคือ “เด็ก” 
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เมืองแก ราวปี พ.ศ.2540 ผู้คนเผชิญกับสภาวะ “ข้าวยากหมากแพง” เช่นเดียวกับ

ชนบทในทุกๆ ส่วนของประเทศ แต่ “จุดเด่น” ของเมืองแกคือ “คนเมืองแกไม่อาย 

ทำากิน ขายข้าวหลามข้างทาง บนรถไฟก็ขาย ทำาโอ่งขาย พยายามนำาความรู้ต่างๆ 

มาทำาเรื่องอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน” 

จากจุดเด่นนี้เองที่ท�าให้เมืองแก “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ” เป็น “หลังพิง” ให้กับคน

หนุ่มสาวที่บาดเจ็บจากพิษเศรษฐกิจในปีนั้น

เพร�ะต้นทุนดี
นอกจาก “ทนุ” ดา้นความขยนัขนัแขง็ หนกัเอาเบาสู ้ ความรกัใครส่ามคัคีของคนใน

ต�าบล ต้นทุนส�าคัญที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เมืองแกให้เจริญรุดหน้าคือ “เทศบาลต�าบล

เมืองแก” ท่ีมี จักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ เป็นนายกเทศมนตรี และ สุรศักด์ิ สิงห์หาร 

ด�ารงต�าแหน่งปลัดเทศบาล 

“เทศบาลตำาบลเมืองแกมี 19 ชุมชน พื้นที่ราวๆ  58 ตารางกิโลเมตร ใช้ภาษาลาว

เป็นภาษาถ่ิน มีภาษาส่วยบางส่วน อาชีพหลักคือทำานา อาชีพรองคือขายข้าวหลาม  

ทำาโอ่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมตัดเสื้อ...ในแง่ของเศรษฐกิจจัดว่าค่อนข้างดี” สุรศักด์ิหรือ 

ที่คนในต�าบลเมืองแกเรียกกันติดปากว่า “ป.เช่” ฉายภาพชีวิตเมืองแกให้ฟัง 

“แต่สถานการณ์เด็กและเยาวชนก็ไม่นิ่ง หมายถึงก็มีปัญหาอยู่บ้าง เช่น ทะเลาะ

วิวาท แว้น ติดเกม” 
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อยา่งไรกต็าม...หากยอ้นกลับไปในช่วงป ีพ.ศ.2546 

เมอืงแกพยามขบัเคลือ่นเรือ่งของสถาบนัครอบครวัเพือ่ให้

เป็นสถาบันหลักในการดูแลลูกหลาน เนื่องจากนายก

เทศมนตรใีหค้วามส�าคญักบัเรือ่งนี ้จงึพยามก�าหนดลงไป

นโยบายและแถลงต่อสภาว่า “เมืองแก...จะไม่ทิ้งเรื่อง

การพัฒนายาเยาวชน” 

ป.เช่เล่าต่อว่า เมืองแกได้ผลักดันเร่ืองแกนน�าเยาวชน 

ก�าหนดนโยบายครอบครวัเขม้แขง็ ชว่งนัน้มหีนงัสอืสัง่การ

ให้น้องๆ มาท�าความสะอาดและมีค่าตอบแทนให้...ผลท่ี

ออกมาคือ สามารถลดปัญหาเร่ืองการทะเลาะเบาะแว้ง

ในชุมชนลงได้ระดับหน่ึง แต่ก็ติดปัญหาตรงท่ีเด็กไป

ท�างานในระดับต�าบล พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้ังค�าถาม...

ท�าไมไม่ท�าที่บ้านตัวเอง

ถึงกระนั้นก็ตาม นอกจากลดปัญหาทะเลาะวิวาท 

เด็กมีความร่วมมือกัน ในส่วนของเครือข่ายผู้ใหญ่ ก็เริ่ม

เขา้ใจแนวทางการท�างานดา้นเดก็และเยาวชนเพิม่ขึน้จาก

เดมิ โดยเฉพาะต�ารวจ ครศูนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ แตส่ว่นของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ยังต้องอาศัยคนช่วยฝึกทักษะ

ข้�ร�ชก�รต้อง “นำ�” ช�วบ้�น
งานพัฒนาแกนน�าเยาวชนด�าเนินมาจนถึงปี พ.ศ.

2551 มีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์การพัฒนาเนื่องจาก

ตอ้งด�าเนนินโยบายดา้นสขุภาพ มกีารพาแกนน�าชาวบา้น

เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลศรีหาร 

จังหวัดยโสธร ชาวบ้านเริ่มเห็นความส�าคัญของปัญหา

สขุภาพ และกลบัมาระดมปัญหาพดูคยุอยา่งพรอ้มเพรียง

กันทั้ง 19 หมู่บ้าน

“เม่ือชาวบา้นเอาเรือ่งนี ้เปา้หมายหลักของเมืองแก

ในปี พ.ศ.2551 นอกจากจะเคลื่อนเรื่องสุขภาพ แต่ก็

พยายามซ่อนเป้าหมายไว้เรื่องหนึ่ง คือทำาอย่างไรให้

ประชาชนเข้ามาเป็นเจ้าของปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการ...นี่คือธง..เพราะต้องปลุกให้เขาลุกข้ึนมา

จัดการตัวเอง”  

ทั้งนี้ ป.เช่ ให้เหตุผลท่ีต้องหาแนวทางให้ชาวบ้าน

ลุกขึ้นมาแก้ไขจัดการร่วมกับภาครัฐว่า เนื่องจากบทเรียน

การทำางานพัฒนาในปี พ.ศ.2540 พบว่า เมื่อข้าราชการ
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ลงไปทำางานกบัชาวบา้นโดยทีไ่มรู่บ้รบิทพืน้ที.่..โดยเฉพาะ

การเอาผลสำาเร็จจากพื้นที่หน่ึงไปขยายผลอีกพ้ืนที่หนึ่ง  

จะทำาให้ไม่ประสบความสำาเร็จ เมื่อไม่สำาเร็จชาวบ้านก็ 

ขาดความเชื่อถือ เหตุผลเพราะปัจจัย เงื่อนไขแต่ละพื้นที่

ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ที่เมืองแก ถ้าหากจะเคลื่อนนโยบาย

อะไรก็ตาม ต้องให้ชาวบ้าน หรือคนในพื้นที่เข้ามามีส่วน

ร่วมในทุกๆ ขั้นตอน

“เรามีบทเรียนปี พ.ศ.2549 สมัยนั้นพื้นที่เราเป็น

ศูนย์แพทย์ชุมชนดีเด่นระดับประเทศ มีหมอประจำา  

แต่ปรากฏว่ายอดคนไข้สูงมาก แสดงว่าชาวบ้านไม่พ่ึง

ตนเอง รอพึ่งหมออย่างเดียว ขณะเดียวกันทีมเจ้าหน้าที่

เองก็ขาดเรื่องกระบวนการทำางานกับชุมชน ขาดเรื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องการคิดวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง 

รวมท้ังเทคนิคการทำางานกับชุมชน” ป.เช่ สรุปสถานการณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้น 

แตท่างออกในยคุนัน้ ป.เชพ่ยายามพฒันาทกัษะการ

ท�างานของทีมเจ้าหน้าที่ด้วยการอบรมเติมเต็มเท่าที่จะ

สามารถท�าได้ แต่ก็ยังไม่บรรลุในเรื่องของ “วิธีการ” 

ท�างานกับชาวบ้าน 

“ก็ยังไม่ประสบความสำาเร็จ...เพราะชาวบ้านไปไกล

แลว้ ชว่งนัน้ชาวบา้นเร่ิมเกิดกลุม่ตา่งๆ มากมาย เชน่ กลุม่

เกษตรอินทรีย์ที่มีการร่วมกลุ่มของเกษตรกรกว่า 80 ราย 

ตอนนีก้ลุม่กย็งัเขม้แขง็ มีการสง่ขา้วไปขายในกลุม่สหภาพ

ยุโรป อีกกลุ่มคือกลุ่มสวัสดิการ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่  

มีสมาชิก 4,600 คนมีเงินหมุนเวียนในกลุ่ม 12 ล้านบาท” 

จากกลุ่มต่างๆ มากมายท่ีเกิดข้ึน ปลัดเทศบาลต�าบล

เมืองแกมองว่า “ชาวบ้านเค้าว่ิงกันไปแล้ว...แต่เจ้าหน้าท่ี

ผมยังนั่งผูกเชือกรองเท้าอยู่ ผมมองจุดอ่อนน้องๆ  

เจ้าหน้าที่ก็คิดมาตลอดว่า จะทำาอย่างไรให้เขาเก่ง  

เมื่อผมโยกย้ายไปแล้วเขาทำางานต่อไปได้”

หลักสูตรนักถักทอชุมชน “กระบวนก�ร
หนุนเสริมคนทำ�ง�น”

นับจากปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ผู้บริหารเทศบาล

ต�าบลเมืองแก พยามท�าทุกวิถีทางเพื่อที่จะพัฒนา “คน

ท�างาน”  เพราะในทางการบริหาร “ทรัพยากร” ที่ส�าคัญ

ที่สุดคือ “คน” เพราะฉะนั้น หากบุคลากรไม่ได้รับการ

พัฒนาย่อมท�าให้องค์กรขาดการพัฒนาไปด้วย 

อาศัยว่าเป็นคนที่ “เทน้�าออกจากแก้ว” ตลอด  

ป.เช่จึงสามารถเปิดรับองค์ความรู้ด้านอ่ืนเพ่ือน�ามาพัฒนา 

คนท�างานได้ไม่ยาก...โดยเฉพาะกับหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชน”

“มีคำาหนึ่งที่ปลุกใจผมคือ คนสำาราญ งานสำาเร็จ  

อกีเร่ืองทีท่ำาใหผ้มซือ้หลกัสตูรนกัถกัทอชมุชนคอื ทำางาน

อย่างไรให้มีความสุข และยิ่งลงลึกไปที่กระกระบวนการ

อบรม เห็นว่าเป็นกระบวนการทำางานแบบมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน มีการติดตามประเมินผลทุกระยะ โดยเฉพาะเรื่อง

การทำางานกับชุมชน ทำาให้ผมตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่เข้า

อบรมหลักสูตรนกัถกัทอชุมชน 4 คน คัดไปเฉพาะตำาแหนง่

งานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา นักวิชาการศึกษา หัวหน้า

สำานักปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ 

นักพัฒนาชุมชน” 

ป.เชย่้�าวา่ เขาหวงัทกัษะการเขา้ชมุชน ทกัษะการ

เคลื่อนงาน และทักษะการประเมินผล และก็คาดหวัง

ว่าพวกเขากลับมาจะเคลื่อนงานต่อไป ไม่เขินเวลาไป

ท�างานกบัชาวบา้น และเปดิใจกบัการท�างานกบัชมุชน

เม่ือคาดหวังสูง ปลัดเทศบาลต�าบลเมืองแกก็ต้อง

ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะระหว่างที่ทีมเจ้าหน้าที่ 

เขา้สู่ขัน้ตอนการอบรมหลกัสตูร คนเปน็หวัหนา้อยา่งปลดั

ก็ไม่ได้ละท้ิงบทบาท “พี่เลี้ยง” นั่นคือการไปสอดส่อง 

ให้ก�าลังใจ และคอยถามไถ่อยู่เป็นระยะๆ 

“ผมตอ้งไปใหก้ำาลงัใจ ไปดนูอ้งบา้ง เห็นนอ้งหนา้ตา

เครียด ๆ ก็ต้องพูดให้กำาลังใจ อย่างเวลาทำาสันทนาการ 

นอ้งๆ กจ็ะมาพดูใหฟ้งัวา่ ไมรู่จ้ะมทีำาไม แตจ่รงิๆ มนัเปน็

ส่ิงสำาคัญของการอบรมเชิงปฏบิตักิาร เพราะบางครัง้เวลา

อบรมเครียดๆ ก็ต้องมีผ่อนคลายกันบ้าง เขาก็จะบอกว่า 
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ลงมือทำาเลยได้ไหม มาชวนคิดเลยได้ไหม ผมก็จะบอกว่า 

ทำาเถอะ ทำาเพ่ือตัวเอง...ความรู้น้ีจะติดตัวเราไปจนเกษียณ”   

 

คัดค้�น...แต่ไม่ขัดขืน
เผด็จ ยั่งยืน รองปลัดเทศบาลต�าบลเมืองแก 

เนื่องจากเป็นเบอร์สองต่อจาก ป.เช่  เผด็จจึงถูกเสนอชื่อ

เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักถักทอชุมชนก่อนเป็นล�าดับ

แรก

“แรกๆ ก็ไม่ได้สมัครใจไปเท่าไหร่นะ” เผด็จร�าลึกถึง

วนัที ่ป.เชพ่ยายามเกลีย้กลอ่มใหเ้ข้ารว่มอบรมในหลกัสตูร

นกัถกัทอชมุชน เพราะเขามองวา่ ตวัเองมตี�าแหนง่เปน็ถงึ

รองปลัด แต่ให้ไปท�างานเรื่องเยาวชนซึ่งมันค้านกับ 

ความต้องการของตัวเอง 

“ตอนแรกค้านกับความคิดของผมพอสมควร และ 

ยิ่งต้องไปทำางานกับเด็ก คิดว่าเป็นเรื่องที่ลำาบากมาก 

เพราะรู้ว่าเยาวชนเป็นวัยที่คุยยาก สื่อสารยาก แม้เราจะ

เคยผา่นชวีติแบบนัน้มากอ่น เรามคีวามรูส้กึวา่ยากมากที่

จะคุยกับเขาให้รู้เรื่อง” 

เมื่อไม่อยากไป ก็เลยไม่อยากเรียน ซึ่งในยุคแรกๆ 

เผด็จมักเดินเข้าห้องเรียนเป็นคนท้ายๆ 

แต่ด้วยกระบวนการของตัวหลักสูตรท่ีสอนหลายๆ 

เรื่อง อาทิ คนส�าราญ งานส�าเร็จ ที่พยายามชี้ให้เห็นว่า

งานท่ีท�าแล้วมีความสุข งานน้ันจะประสบความส�าเร็จเสมอ 

แม้จะเป็นงานที่ต้องท�าแบบไม่เต็มใจ แต่ถ้าหากเปลี่ยน

มุมมองวา่ไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  กจ็ะท�าใหก้ารท�างานนัน้เปน็

ไปอย่างราบรื่น รวมทั้งตัวหลักสูตร ยังให้แนวคิดเกี่ยวกับ

หลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเผด็จ

บอกว่า หลักทรงงานของในหลวง คือ “จุดเปลี่ยน”  

ครั้งส�าคัญ
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“หลักสูตรนี้ให้เราเยอะ และสิ่งที่เราได้คือหลักการ...เมื่อเราได้หลัก จากนี้เราก็

สามารถจดัการความรูอ้ืน่ๆ ไดด้ว้ยตวัเอง เชน่ ตวัเองขาดความรูเ้รือ่งกฎหมายระเบยีบ

ราชการ การใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องของทางราชการ และที่สำาคัญคือการเข้าหา

ชมุชน ทีข่า้ราชการทกุคนตอ้งทำา ซึง่กม็วีธิกีารท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัในการเขา้ชมุชน 

อยู่ที่เราจะเข้าลักษณะไหน”

เผด็จได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านบ้านตากแดด หมู่ท่ี 14 ต�าบลเมืองแก  

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา และกิจกรรมแรกของนักถักทอชุมชนมือใหม่จึงสนใจเรื่องของ 

“กันตรึมออนไลน์”  

“กันตรึมเป็นวิถีของของบ้านตากแดด จะแสดงเวลามีงานท่ีสำาคัญๆ ตอนแรกก็

ทำาตามความความรู้ที่อบรมคือ เลือกเรื่องที่สนใจ จากนั้นไปประสานปราชญ์ชาวบ้าน  

หาเด็กมาอบรม...แต่ไม่ได้ผล เพราะเด็กไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความรับผิดชอบ...แต่

ตอนถอดบทเรียนก็พบว่า เราเลือกเรื่องที่เราสนใจ แต่เด็กไม่สน ขาดการมีส่วนร่วม” 

เผด็จจึงเดินหน้าใหม่อีกรอบ คราวนี้หาจัดประชุมกลุ่มเยาวชน ให้พวกเขาเสนอ

เรือ่งกระทัง่ไดก้จิกรรมใหมค่อืการท�า “หนงัสะติก๊”   ซึง่กจิกรรมนีส้รา้งแกนน�าเยาวชน 

4 คน ไดป้ราชญช์าวบา้นทีส่นใจถา่ยทอดเรือ่งการท�าหนงัสะติก๊ ทุกวันนีก้จิกรรมนีก้ลาย

เป็นกิจกรรมท่ีท�าร่วมกันระหว่างนักถักทอชุมชน เด็ก และคนในชุมชน โดยเฉพาะ

เยาวชนทีไ่ดค้วามรูเ้รือ่งการท�าหนงัสะติก๊ เพราะบา้นเราขึน้ชือ่เรือ่งนี.้..และบางคนก็เริม่

มีรายได้แล้วเช่นกัน

แม้จะจำ�ใจ...แต่ต้องทำ�ให้ดีที่สุด
ส�าหรับโต - กิตติ ขุมทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถานการณ์

ก็ไม่ต่างจากเผด็จ เนื่องจากมีต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ชื่อของโตจึงอยู่

ในรายชื่อของผู้ต้องเข้ารับการอบรม  

“วันแรกๆ ก็ไม่รู้ว่าท่านปลัดส่งไปอบรมหลักสูตรนักถักทอ ก็ไปด้วยความจำาใจ” 

แม้จะจ�าใจ...แต่ก็จะ “ท�าให้ดีที่สุด” นี่คือสิ่งที่โตคิดหลังจากเข้าไปนั่งอยู่ในเวที

การอบรมครั้งแรก 

“แรกๆ ตัวเองคิดว่าคงเหมือนเดิม อบรมแล้วเอามาทำาประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่พอ

เข้าอบรมบ่อยขึ้นๆ ก็เห็นว่า มันไม่เหมือนกับการอบรมอื่นๆ ที่เราเข้าร่วม หลายเรื่อง

เป็นสิ่งท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อน เช่น เร่ืองการเข้าชุมชน มันเป็นหลักการที่ไม่มีสอนใน

ระเบยีบ มันเปน็เรือ่งแนวทางปฏบัิตทิีเ่ราไมเ่คยไดส้มัผสัตรงนัน้ เราคาดหวงัวา่จะไดร้บั

ความรู้ที่จะนำามาปรับใช้กับงานเราโดยตรง” 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายของเทศบาลเมืองแกคือต้องมี “ข้าราชการ

หมู่บ้านละ1 คน” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ซึ่งโตรับผิดชอบหมู่บ้านโนนกลาง เมื่อ

บวกกับภารกิจหลักคือรับผิดชอบดูแลกิจกรรมผู้หญิงและผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านก็ไม่ได้ 

ท�าอะไรมากไปกว่าหาโครงการจ�าพวกส่งเสริมอาชีพมาลง ส่วนชาวบ้านจะสนใจหรือ 

ให้ความส�าคัญหรือไม่นั้น...ไม่เคยมีการเก็บข้อมูล 

หลักสูตรนี้ให้เราเยอะ

และสิ่งที่เราได้คือ

หลักการ...เมื่อเรา

ได้หลัก จากนี้เราก็

สามารถจัดการ

ความรู้อื่นๆ ได้

ด้วยตัวเอง
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“บทบาทใหม่ภายใต้หลักสูตรคือเราต้องมีฐานข้อมูลชุมชนของแต่ละแห่ง ลงพ้ืนท่ี

แรกๆ ยอมรับเลยว่าไม่รู้จะเร่ิมยังไง..ก็พยายามนึกส่ิงท่ีเรียนมา นึกถึงส่ิงท่ีอาจารย์ทรงพล 

เจตนาวณิชย์สอน ซึ่งก็คุยง่ายขึ้น หลักการคือเราทำาตัวให้เป็นลูกหลานของบ้านนั้น ซึ่ง

จริงๆ ก็เป็นอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาเราคิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล มันก็เลยห่างๆ”

ส�าหรับโต..สรุปชัดว่า ก่อนเข้าชุมชนประหม่าเพราะไม่รู้จักใครเลย แต่เม่ือลงพ้ืนท่ี

บ่อยข้ึน พูดคุยกับคนหลายกลุ่ม เด็กบ้าง คนแก่บ้าง ให้มีความหลากหลาย ความประหม่า

หายไป เหลือแต่ความเป็นกันเองญาติมิตรเหมือนญาติพี่น้อง 

“เหมือนเราไปคุยกับญาติพี่น้องเราไปคุยนอกเรื่องบ้างแต่ก็ได้งาน บางครั้งก็ไป

ช่วยเวลางาน ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนบ่อยขึ้นก็สนิทกับเขามากขึ้น ไปนั่งคุยเล่นตาม

หมู่บ้าน”  

แน่นอนว่าสิ่งที่ได้นอกจากความสัมพันธ์ ก็ยังมีประโยชน์กับตัวเอง ซึ่งโตบอกว่า 

“สิ่งที่ได้คือเป็นวิชาที่เราจะไปพูดกับใครไม่สามารถไปพูดกับเขาได้ ต้องไปศึกษา

และนำามาประมวลพิจารณาต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าเกิดประโยชน์จริงๆ”  

ไม่โดนบังคับ...ก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวเอง
“ไม่ได้อยากไปเลย” เป็นประโยคแรกท่ีหลุดออกจากปาก น่ิม - ชนัญญา ศรีแก้ว 

หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลต�าบลเมืองแก ที่รับผิดชอบงานนิติการ งานป้องกัน 

และงานสภา

“งานเรา...ไม่มีส่วนเก่ียวข้องอะไรกับเด็กๆ เป็นงานธุรการมากกว่า ไม่มีโอกาส 

ไปคลุกคลีในชุมชนมากเท่าไหร่ แต่เขาบอกว่าให้เข้าอบรบ จะได้พัฒนาตัวเองก็เลยลองดู 

อีกอย่างเราในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาก็คงไม่สามารถเลี่ยงได้...” นิ่มให้เหตุผล 
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แต่เมื่อผ่านการอบรมไปสองสามคร้ัง นิ่มเห็นว่า 

หลักสูตรมีประโยชน์ 

“ลักษณะการอบรมของอาจารย์คือ ปรับต้ังแต่ฐานคิด

อาจารยจ์ะสอนวา่ทนุในสังคมมอีะไรบา้ง เหมอืนอาจารย์

คีย์เข้าไปในหัวเราเลยว่าเร่ืองน้ีใครจะมาเป็นภาคีเราบ้าง 

หลักๆ อาจารย์จะนำาเร่ืองหลักการทรงงานของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักให้คิดเบ้ืองต้นก่อน...

ดังนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือ มีโอกาสพัฒนา

ตัวเองเพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น คือ การเข้าชุมชน 

การประสานงานง่ายขึ้น การหาภาคีเครือข่ายร่วมงาน

กับเรา หลักการวิเคราะห์งานท่ีเป็นข้ันเป็นตอน ต้องเร่ิม

อย่างไร อีกส่วนที่ได้การจัดการตัวเองเร่ืองครอบครัว 

และการแบ่งเวลา ท่ีให้เราทำางานง่ายขึ้น ประสิทธิภาพ

การทำางานประเมินตัวเองก็ดีข้ึน มันไม่มีอะไรค้าง  

งานออกได้เร็วขึ้น นี่คือประโยชน์สำาหรับตัวเอง” 

อกีสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งแยกกนัไมอ่อกคอื การตอ้ง

ประสานงานกับภาคีเครือข่าย เพราะน่ิมก็ไม่ต่างจาก 

เจา้หนา้ทีค่นอืน่ๆ คอืการเปน็ “ขา้ราชการประจำาตำาบล”  

ดังนั้นจะต้องรู้ข้อมูลของคนในหมู่บ้าน กรณีเกิดปัญหา 

หรือต้องการความร่วมมืออย่างเร่งด่วนก็จะสามารถ

ประสานงานได้โดยตรง ซึ่งต่างจากที่ผ่านมาคือ “ต้องรอ

ให้ชาวบ้านไปหาหมอกันเอง”  

“บทบาทมันชัดขึ้น...อย่างตัวเองดูแลเร่ืองสุขภาพ

ชอ่งปากและการดแูลผูส้งูอาย ุเรารูแ้ลว้วา่เปน็ใคร เราไมม่ี

องค์ความรู้เรื่องนี้หรอก แต่เราเป็นเพียงคนประสานและ

นำาพาเขาไป เรามีงบประมาณแต่ไม่มีองค์ความรู้... อย่าง

เดือนท่ีแล้วเราทำาเรื่องสุขภาพจิตเรารู้แล้วควรทำาอย่างไร 

ไปหาใคร” 

กรณีงานเยาวชน หมู่บ้านท่ีรับผิดชอบน้ัน น่ิมบอกว่า

ชาวบ้านสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว... แต่ใน

ฐานะนกัถกัทอชมุชนกยั็งคงตอ้งท�าหนา้ทีป่ระสานงานให ้

กิจกรรมของหมู่บ้านด�าเนินไปอย่างไม่ติดขัด 

“ไม่ได้ไปช่วยอะไรเขามาก แต่จะเป็นตัวประสาน 

ให้งานเดินหน้าไปได้ เราประสานให้หมด เช่นเวลากลุ่ม

เยาวชนอยากไปดูงาน เราก็ทำาหน้าที่ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

จัดการเรื่องงบประมาณให้ ซึ่งชาวบ้านก็พึงพอใจ”  

จ�ก “ติดลบ” กล�ยเป็น “บวก”
เพราะภาระงานในเทศบาลท�าให้ตุ๋ย-เนตรทราย 

ถิ่นถาน นักบริหารการศึกษา แทบจะไม่มีเวลาไปสนใจ

เรือ่งอืน่ ดงันัน้เมือ่มชีือ่ตดิ 1 ใน 4 ทีต่อ้งไปอบรมหลกัสตูร

นักถักทอชุมชน....

“ไมอ่ยากไป ไมอ่ยากทำา หนา้งานกเ็ยอะอยูแ่ลว้ ไมรู่้

เอางานอะไรมาใหอี้ก ยิง่ตอ้งเดินทางไปอบรมทีก่รงุเทพฯ 

นี่สยองมาก เพราะถ้าเราหายไปหลายวัน เรากลับมางาน

ก็จะกองเต็มโต๊ะ” 

ถงึกระนัน้ตุย๋กม้หนา้รบัชะตากรรมไมต่า่งจากเพ่ือน

สมาชิกอีก 3 คน 

และเมื่อสิ้นสุดการอบรมตุ๋ยให้คะแนน 8 เต็ม 10

“ให้เยอะเพราะอยา่งทีบ่อกคือเราตดิลบ ไม่อยากไป 

เรียนรู้ แต่พอได้เรียนรู้และทดลองนำาไปใช้ในการทำางานจริง 

ก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงานให้เลย กลับทำาให้

งานเราที่มันยุ่งเหยิง จัดการไม่ได้ ไร้ระเบียบ เป็นระบบ

มากข้ึน... ช่ือก็บอกแล้วว่าเราเป็นนักถักทอชุมชน เรามี 

หน้าที่ประสาน เมื่อก่อนเราคิดว่างานเราเยอะ เพราะเรา

เหมาเองคนเดียวหมด ไม่วิเคราะห์ว่างานบางงานภาคี

หรือเครือข่ายเราก็จัดการเองได้” 

ตุ๋ยยกตัวอย่างภาระงานศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความ

รบัผดิชอบ “งานท่ีศูนยเ์ดก็ฯ คนอาจจะคดิวา่เปน็หนา้ที่

ของครูกับเจ้าหน้าที่เทศบาล ตัวหลักสูตรนักถักทอ

ชุมชนทำาให้เราเห็นว่า จริงๆ แล้วเรื่องของเด็กและ

เยาวชนเมืองแกไม่น่าจะใช่บทบาทหรือ ภารกิจของ

คนไม่กี่คน ผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วม หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่ใครจะมีบทบาท

อะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัด และบทบาทหน้าที่ของ

แต่ละภาคส่วน” 
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ดังนั้น โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กของศูนย์ 

เด็กเล็กที่เมืองแกจึงกลายเป็นพื้นที่ให้นักถักทอชุมชน 

ได้ฝึกปฏิบัติการท�างานร่วมกับชุมชน 

โครงการเริ่มต้นที่ “สร้างความตระหนัก” ให้กับ 

ผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็ก เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ 

มองว่าเมื่อเด็กมาโรงเรียนก็ต้องเป็นภาระของครู แต่ใน

ทางปฏิบัต ิครเูองกม็ภีารกจิหลายดา้น ทัง้การจัดการเรยีน

การสอน ดูแลเร่ืองพัฒนาการเด็ก เตรียมสื่อการสอน 

เตรียมอาหาร หรือแม้กระทั่งปัดกวาดดูแลความสะอาด

ของอาคารเรียน

“เราประสาน รพ.สต. และหน่วยงานดา้นสาธารณสขุ

มาดำาเนินงานในเรื่องการวัดไอคิว และอีคิวเด็กๆ ในศูนย์ 

จากนั้นนำาข้อมูลเด็กๆ มาเสนอต่อผู้ปกครองเพ่ือให้เห็น

ว่าลูกหลานตัวเองเป็นอย่างไร” 

เริ่มต้นสร้�ง “ก�รมีส่วนร่วม”
งานที่ศูนย์เด็กฯ เปรียบเสมือนแบบฝึกหัดแรกของ

นักถักทอชุมชนเมืองแก เนื่องจากเป็นนโยบายของนายก

เทศมนตรี ขณะเดียวกันเทศบาลเองก็มีแนวคิดจะพัฒนา

ศูนย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

“เริ่มต้นเลยตั้งแต่เราทำากับศูนย์เด็กเล็ก...นักถักทอ

ชุมชน 4 คนทำางานร่วมกับครูปฐมวัย...ซึ่งตอนแรกจะ

เคลือ่นงานเยาวชนซ่ึงเปน็เดก็โต แตป่ลดัฯ บอกวา่เราไมม่ี

ทักษะ อาจารย์ทรงพลจึงเสนอให้ทดลองกับเด็กปฐมวัย

ก่อน เพราะครูศูนย์สามารถทำางานต่อไปได้โดยไม่มีเรา 

พอผู้ปกครองรู้ว่าลูกหลานมีไอคิว-อีคิวอยู่ในระดับไหน 

เราก็เสนอกิจกรรมบางกิจกรรมที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

สามารถเขา้มามสีว่นรว่มกบัเราได.้...ตอนนัน้ทำาเรือ่ง กอด 

กิน เล่น เล่า” 
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“กอด” คือการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว 

ด้วยการกอดลูกเวลามาส่งและมารับ 

“กิน” ว่าด้วยเร่ืองของโภชนาการ เน้นอาหารท่ี 

ถูกสุขลักษณะและครบ 5 หมู่ตามหลักเกณฑ์ 

“เล่น” เป็นการฝึกการเข้าสังคมของเด็กๆ 

และ “เลา่” เปน็การอา่นหนงัสอื หรอืนทิานใหเ้ดก็ๆ 

ฟังเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ 

ซึ่ง 4 กิจกรรมข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองของ 

ผู้ปกครองที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่ที่ผ่านมา...ยังขาด

ตอนนี้ภาระงานของครูที่ศูนย์เด็กเล็กเร่ิมเบาลง  

เพราะหลายๆ อย่างชาวบ้านเร่ิมเข้ามาช่วยเหลือ เช่น

ท�าความสะอาดศูนย์ฯ ซ่ึงผู้ปกครองบางคนหลังมาส่งลูก

กช็ว่ยกนัปดักวาด เชด็ถู บางทกีน็ัง่อา่นนทิานใหเ้ดก็ๆ ฟงั 

สว่นเรือ่งอาหาร แรกๆ มกีารจา้งเหมา แตป่จัจบุนันโยบาย

ของท่านปลัดคือท�าให้เป็น “ครัวกลาง” 

เด็กจะโตพร้อมกันด้วย “ครัวกล�ง” 
“ครัวกลาง เป็นผลมาจากการที่เราทำางานที่ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ แลว้เกดิผลด ีพอ่แมเ่ขา้มามสีว่นในการดแูล

เดก็ และมกีารขยายผลไปยงัศนูย์อืน่ๆ ดงันัน้ เรือ่งอาหาร

การกนิของเดก็ๆ เราจงึตอ้งให้ความสำาคญั” ป.เช ่เจา้ของ

แนวคิด “ครัวกลาง” อธิบายถึงที่มา  

และไม่ใช่แค่คิด...แต่ปลัดลงมือสร้างโรงครัวขึ้นใหม่

ที่หลังตึกท่ีท�าการเทศบาล วัตถุดิบที่จะน�ามาปรุงอาหาร

ใหเ้ด็กๆ ซึง่เปน็ลกูหลานของคนเมอืงแกจะตอ้ง “สะอาด” 

ถูกหลักโภชนาการ และที่ส�าคัญต้อง  “ปลอดสารพิษ”  

“ปกติเราจ้างเหมา แบบเปิดซอง แม้มีเงื่อนไขให้  

แต่เราไม่รู้ว่าวัตถุดิบสะอาด และถูกสุขลักษณะแค่ไหน  

ผมเลยมองว่า เมื่อผลสำาเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิด

จากการทำางานรว่มกันของทีมนกัถกัทอชมุชนกบัชาวบา้น

สามารถขยายผลจาก 1 ศูนย์เป็น 4 ศูนย์ และอาหารก็

เป็นเร่ืองสำาคัญ...อาหารท่ีเราทำาให้ลูกหลานซ่ึงเป็นอนาคต

ของบ้านเรากินจะต้องสะอาด ปลอดภัย ตรงน้ีผู้ปกครอง 

รับรู้ ดังน้ันวัตถุดิบสว่นใหญจ่งึเปน็ผลติของตำาบลเมืองแก” 

ป.เช่ตอกย้�าความคิด

ทุกๆ มื้อกลางวัน...อาหารจากครัวกลาง ที่สะอาด 

และถูกสุขลักษณะ จะเดินทางจากครัวหลังที่ท�าการ

เทศบาล ส่งตรงไปยังศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต�าบลเมืองแก

จ�ก “โรงเรียนครอบครัว”  สู่ “โรงเรียน
ชุมชน” 

เมื่อ “คนส�าราญ” ท�าให้ “งานส�าเร็จ” แต่ในทาง

กลับกัน “งานที่ประสบความส�าเร็จ” ก็ท�าให้คนท�างาน

มีความ “ส�าราญ” ด้วยเช่นกัน 

ความส�าราญท่ีว่า เกิดจากการได้เห็นงาน “พัฒนา” 

ไปในทางท่ีคาดหวัง ในฐานะผู้บริหาร นายกฯ จักรกฤษณ์ที่

มีแนวคิดพัฒนาเยาวชนมาตั้งแต่ยุคแรกๆ เริ่มเล็งเห็นว่า

มศีกัยภาพดา้นการคดิ วเิคราะห ์และการประสานงานของ

ทมีนกัถกัทอชุมชน 4 คนท่ีสามารถขบัเคล่ือนงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะบทบาทการเป็นข้าราชการที่ต้องรู้

ข้อมูลชุมชน และทุกคร้ังท่ีเข้ามาประชุม จะมีการ 

น�าเสนอแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

ป.เช่จึงให้นโยบายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในเทศบาล

ให้มีต�าแหน่งเป็น “ข้าราชการหมู่บ้าน” ท�าหน้าที่เก็บ

รวมรวมข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน

“การให้ข้าราชการลงไป จะได้รู้ปัญหาลึกๆ ของ 

ชาวบ้านว่าจริงๆ เขาอยากได้อะไร จึงให้ทุกคนประจำา

หมู่บ้าน มีประชุมประจำาเดือนก็ให้ไปร่วมด้วย” 

นอกจากการเพิ่ม “นโยบาย” ข้าราชการหมู่บ้าน  

ผลของการท�างานทีศ่นูย์เดก็เล็กทีส่ามารถท�าใหล้กูหลาน

คนเมืองแกเติบโตตามหลักการคือ “ร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา” ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่อง จึงเกิด

นโยบายการพฒันาเดก็ระดบัช้ันประถม และมัธยมทีเ่รยีก

ว่า “โรงเรียนชุมชน” 

“ระหว่างท่ีเคล่ือนงานเด็กเล็ก ท่านนายกฯ จักรกฤษณ์

มีแนวความคิดให้ขยายผลกลุ่มเด็กนอกจากเด็กปฐมวัย 

คือ เราทำางานเด็กปฐมวัยสำาเร็จแล้ว เหลืองานเยาวชนที่
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เรายังไม่ได้เริ่ม จึงกลายเป็นโรงเรียนชุมชน และโรงเรียนครอบครัวพร้อมกัน มีกลุ่ม 

เปา้หมายทีเ่ปน็เดก็ในระบบและนอกระบบ และทัง้สองรปูแบบ ผูป้กครอง และโรงเรียน

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งสองโครงการ”

ส�าหรบั “โรงเรยีนชมุชน” เปน็กจิกรรมตอ่เนือ่งจากโรงเรยีนครอบครวั...เนือ่งจาก

เมื่อเด็กๆ ในชุมชนท�ากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ แต่ขาดความต่อเนื่อง เมื่อเด็กกลับเข้าสู่

ร้ัวโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม ดังน้ัน นายกฯ จักรกฤษณ์จึงเกิดนโยบาย “โรงเรียนชุมชน” ข้ึน 

จากการถอดบทเรียนผลการด�าเนินงานในปีแรกพบว่า ครูในโรงเรียนเห็นว่า

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพ่ิมภาระให้โรงเรียน ไม่มีความเป็นเจ้าของ และครูเองก็ไม่พร้อม 

เพราะยังขาดทักษะการเป็น “โค้ช” 

ประสิทธ์ิ สุขชีพ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา ต�าบลเมืองแก อ�าเภอท่าตูม 

จังหวัดสุรินทร ์เล่าว่า ที่โรงเรียนท่าศิลาน�าใช้รูปแบบโรงเรียนชุมชนมาปีกว่าๆ พบว่า 

เดก็ๆ เกดิการเปลีย่นแปลงคอ่นขา้งมากโดยเฉพาะเรือ่งความรบัผดิชอบ....เดก็มคีวาม

รับผิดชอบมากขึ้น  

“การเรียนสอนการสอนที่ผ่านมาทำาให้นักเรียนมีความเครียดมากเกินไป ก็เป็น

ชว่งจังหวะท่ีทมีนกัถักทอชมุชนทีม่ ีป.เช ่ เปน็แกนนำาเขา้มาชวนคยุเรือ่งกจิกรรมโรงเรยีน

ชุมชน ก็คิดว่าน่าสนใจ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านอาชีพ  

ผ่านการทำางานร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน โดยมีครูทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง” 
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โรงเรยีนบา้นทา่ศลิาเขา้รว่มกจิกรรมโรงเรยีนครอบครวั ในเรือ่งขา้วหลามสขุสนัต์

ซึง่เปน็ของดบีา้นทา่ศลิา กจิกรรมดงกลา่ว เปน็ความรว่มมือระหวา่งผูใ้หญใ่จดใีนชุมชน 

เด็กนักเรียน และครู

“เหน็ชดัวา่นกัเรยีนเกดิความชอบ เพราะเปน็การปฏบัิตจิรงิ ผูป้กครองกเ็ห็นชอบ

ด้วยเพราะเด็กๆ จะได้ฝึกทักษะด้านอาชีพของพ่อแม่” 

ด้านเยาวชนหมู่ 3 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว แอ้ - นิภาพร กงจันทา  

กันตะ - ธนภัทร สงนวน และ หยก - วรัญญา สดับสาร บอกว่ากิจกรรมนี่ท�าให้ได้

รู้จักเพื่อนใหม่ๆ มากขึ้น ขณะเดียวกัน...ก็ได้ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

“ตอนแรกก็ไม่อยากเข้าร่วม เพราะเห็นมีแต่ผู้ใหญ่นั่งคุยกัน” หยกบอก 

ส�าหรบักันตะกค็ดิเหมอืนพี่ๆ  คอืเหน็วา่เปน็กจิกรรมนา่เบือ่  แตเ่ม่ือไดน้ัง่ฟงัผูใ้หญ่

คุยเรื่องงานไปเรื่อยๆ ก็เกิดความน่าสนใจ และน่าจะมีประโยชน์มากกว่าการอยู่เฉยๆ  

อีกอย่างคือเราได้เพื่อน 

ส่วนคนขี้อายไม่กล้าพูดอย่างแอ้ ทุกวันนี้เธอกล้าพูดมากขึ้น และสามารถเป็น 

แกนน�าน้องๆ ได้ 

ทีน่า่ยนิดก็ีคอื ... เยาวชนทัง้ 3 คนเปน็คณะท�างานของรฐัมนตรปีระจ�าหมู่บา้น  
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เทศบาลต�าบลเมอืงแกมแีนวทางจะเปลีย่นแผนการด�าเนนิงานโรงเรยีนชมุชนใหม ่

ด้วยการผลักดันให้กิจกรรมของโรงเรียนชุมชนเข้าไปอยู่ในหลักสูตรแกนหลักของ

กระทรวงศึกษา ด้วยการเชิญผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนมาประชุมชี้แจง และวางแผน

การด�าเนนิงานรว่มกนั ซึง่กม็ผีูอ้�านวยการจาก 7 โรงเรยีนในพืน้ทีส่ง่ครเูขา้รว่มโครงการ

โรงเรยีนละ 2 คน จากนัน้คณะท�างานน�า “ครอูาสา” ทัง้ 14 คนไปศกึษาดงูานทีโ่รงเรียน

ล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือเรียนรู้ และดูแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนรูปแบบใหม่ 

ซึ่งผลที่อยากให้เกิดคือครูทุ่มเทในการสร้างแผนการเรียนการสอน สร้างประเด็น

ให้เด็กได้คิด พาเด็กมาฝึกทักษะนอกห้องให้ได้

ส�าหรบั “กลไก” การขบัเคลือ่นการท�างานของทัง้โรงเรยีนครอบครวั และโรงเรยีน

ชุมชน คือ มีคณะท�างานที่เป็นคนในชุมชนร่วมกับครู มีโครงงานเด็ก ให้เด็กคิด  

ครูมีหน้าที่เป็นพี่เล้ียงอยู่ห่างๆ รวมทั้งอาจจะท�าหน้าที่ประสานงาน จากนั้นก็มี

กิจกรรมที่ขับเคลื่อนผ่านชุมชน เช่น กิจกรรมเสริมเรื่องอาชีพ ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้

จัดสรรงบประมาณออกมาในรูปของ “กองทุน” ส�าหรับรองรับกิจกรรมของเยาวชนที่

เขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุน 

“ระยะยาวจะมกีองทนุใหเ้ขาหยบิยมืประกอบอาชพี...ซึง่กอ่นนัน้ไมม่”ี  ป.เชก่ลา่ว

และอธิบายต่อว่า “วันนี้เราให้ ป.4 ทำาข้าวหลาม เด็กบางโรงเรียนทำาโอ่งเป็น ทำาผ้า 

เช็ดเท้าเป็น หากฝึกไปเรื่อยๆ จนชำานาญ ก็จะสามารถทำาเป็นอาชีพได้ นี่คือแผนการ

เรียนการสอน เราฝึกครูเขียนแผนการเรียนการสอนด้วยการพาไปอบรมเสริมทักษะ  

ต่อไปนักถักทอชุมชนจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหนุนเสริมการทำางานในระดับหมู่บ้าน  

ซึ่งผมว่าศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผม...ทำาได้” 

ทีมเข้มแข็ง...องค์กรเข้มแข็ง...ชุมชนเข้มแข็ง
จากความคาดหวังในวันแรกท่ี ป.เช่ต้ังไว้กับทีมนักถักทอชุมชน จนปัจจุบันนักถักทอ

ชุมชนทั้ง 4 คน สามารถเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนไปในทิศทางที่ “น่าทึ่ง” 

“มองความเปลี่ยนแปลง เผด็จเข้ากับชุมชนได้ดีขึ้น เดิมจับไมค์ไม่ได้ วันที่

กรอกใบสมัครกับงานที่ทำาคนละเรื่อง ปรับตัวลดช่องว่าง ลดตัวเอง ลดอัตตา  

ตวักขูองกูลงมา คนทีส่องน้องนิม่ เดน่ในเรือ่งข้อมลู ตวัละครจะตอ้งครบ การศึกษา

ครบ เขาช่วยผมเรื่องผู้สูงอายุ คิดใหญ่ขึ้น พยายามป้อนหลักสูตรระดับประเทศ

ให้เขา ไปดูงานผู้สูงอายุเพื่อที่จะกลับมาพัฒนาต่อยอดงานเดิม  

ส่วนโตมีความขยัน มีการเปิดรับ เมื่อก่อนทำางานแบบดูทางลม...ปลัดเป็น

แบบนี้ มันก็เลยเป็นกึ่งๆ กลางๆ เป็นผีดิบ มันไม่สุด...แต่ทุกวันนี้เขาเริ่มขยับงาน 

เร่ิมคดิตอ่ เหน็ภาพเขาไปนัง่ตัง้วงรว่มกบัชมุชน เหน็ภาพเขาเสยีสละเวลาวนัหยดุ

เสาร์อาทิตย์ไปดูการผลิตพรมเช็ดเท้า การขับเคล่ือนงานในชุมชนของเขา เห็นภาพ

เขาจับไมค์พาน้องๆ ทำากิจกรรมในตอนเย็น ตอนดึก แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้ว” 

เราฝึกครูเขียนแผน

การเรียนการสอน

ด้วยการพาไป

อบรมเสริมทักษะ  

ต่อไปนักถักทอชุมชน

จะต้องเป็นฝ่ายเข้าไป

หนุนเสริมการทำางาน

ในระดับหมู่บ้าน
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ส�าหรับเป้าหมายของ “เมืองแก” หลังจากที่ทีมงานได้รับการเติมเต็มศักยภาพ

อยา่งเตม็ที ่สิง่ทีเ่กดิขึน้ นอกจากตวั “ความรู”้ แลว้ คนท�างานยงัไดร้บัการพฒันาทกัษะ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

“โมเดลประเทศตำ�บล / หมู่บ้�น” เป้�หม�ยใหม่ของเมืองแก 
ดงันัน้ “เปา้หมายใหม”่ ของเมอืงแกคอืการม ี“หลกัสตูรทอ้งถิน่” ทีเ่ป็นการคดิ

ร่วมกันระหว่างครูบาอาจารย์และชุมชน รวมทั้งมี “กลไก” การเคลื่อนงานระดับชุมชน

ทุกหมู่บ้านหรือ ที่เรียกว่า “โมเดลประเทศต�าบล / หมู่บ้าน”  

“กลไกที่ว่านี้คือ มีผู้ใหญ่บ้านเป็น “นายกรัฐมนตรีประจำาหมู่บ้าน” และจะมี

การคดัเลอืกรฐัมนตรปีระจำากระทรวงเพือ่ควบคมุการทำางาน และแตล่ะกระทรวง

จะมีกระทรวงหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องเด็กและเยาวชน  และที่สำาคัญทุกๆ กระทรวง

จะตอ้งมเีดก็ๆ เปน็ผูช้ว่ยโดยเฉพาะเรือ่งการเกบ็ขอ้มูล ตอนนีจ้าก 19 หมู่บา้นเริม่

ทำาได ้10 หมูบ้่าน...ของเราไมเ่นน้โมเดลจงัหวัด หรอืจงัหวดัจัดการตนเอง...เพราะ

ประสบการณ์การทำางานของเราบอกว่า ฟันเฟืองที่เล็กที่สุดในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาคือชุมชน...และหนึ่งในนั้นคือ เด็ก” 

หากนับช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2558 เป็นเวลากว่า 18 ปีที่เมืองแกไม่เคย

หยุดนิ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง 

การมีวิสัยทัศน์ของผู้น�า การกระตุ้นให้ก�าลังใจ การเสริมในสิ่งที่ขาด ท�าให้

เมืองแกเดินหน้าพัฒนาท้องที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เทศบ�ลตำ�บลเมืองแก
นายกเทศมนตรี จักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ 
ปลัดเทศบาล สุรศักดิ์ สิงห์หาร 
นักถักทอชุมชน รุ่น 1
เผด็จ ยั่งยืน  รองปลัดเทศบาล
เนตรทราย ถิ่นถาน  นักบริหารการศึกษา
ชนัญญา ศรีแก้ว  นักพัฒนาชุมชน 
กิตติ ขุมทอง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำาหรับเป้าหมายของ “เมืองแก” 

หลังจากที่ทีมงานได้รับการเติมเต็ม

ศักยภาพอย่างเต็มที่ สิ่งที่เกิดขึ้น 

นอกจากตัว “ความรู้” แล้ว 

คนทำางานยังได้รับการพัฒนาทักษะ

ตามเป้าหมายที่วางไว้
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