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ปรับตัว เปลี่ยนทัศนคติ 
“แนวคิด” พัฒน�คนทำ�ง�น

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลดอนมะสังข์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
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สร้�งเสริมประสบก�รณ์ชีวิต
ย้อนหลังไป 20 ปี หลังจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปลัดแจงเริ่มต้นชีวิตการทำางานด้วยการเป็น

ลูกจ้างภาคเอกชน ถือเป็นสถานที่บ่มเพาะองค์ความรู้เรื่องการทำางาน

ให้กับเธอ โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร 5 ปีผ่านไป ปลัดแจงตัดสินใจเข้าสู่

อาชพีราชการเพือ่ความมัน่คงของชีวติ และเพือ่ทำาตามความหวงัของมารดา 

ปลดัแจงเลา่วา่ เธอสอบบรรจใุนตำาแหนง่ปลัดได้เม่ือวนัที ่20 มีนาคม 

2543 วันแรกของชีวิตข้าราชการต้องไปอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลความเจริญท่ี อบต. 

ดนิแดง อำาเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ ตอนนัน้คิดมากอยูเ่หมอืนกนั นอกจาก

ห�กจะพูดถึง “คนของร�ษฎร์” คงไม่ย�กที่จะห� “คนเก่ง ผลง�นดี” 
แต่ก็ไม่ง่�ยที่จะห�คนทำ�ง�นอย่�ง “มีใจ” เพร�ะด้วยภ�ระง�นม�กม�ย

ที่กองอยู่ตรงหน้� อ�จทำ�ให้หล�ยคนไม่ได้ใส่ใจกับทุกร�ยละเอียด 
หรือให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเต็มที่ แต่สำ�หรับ 

“ป.แจง” ชมพูนุช เปรมบำ�รุง ตลอดระยะเวล� 14 ปีของก�รเป็น
ข้�ร�ชก�รประจำ� แม้เส้นท�งก�รทำ�ง�นจะขรุขระ เต็มไปด้วย 

ขว�กหน�ม เธอก็ไม่ย่อท้อ ทุ่มเททำ�ง�นอย่�งสุดกำ�ลังคว�มส�ม�รถ 
เพื่อสั่งสมประสบก�รณ์และคว�มรู้ที่ได้ นำ�กลับม�ใช้เป็น “พลัง” 

ในก�รทำ�ง�นเพื่อชุมชนตลอดม�
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ต้องทิ้งงานดีๆ ที่มีรายได้หลักหมื่น มารับเงินเดือนไม่กี่ 

พันบาท ยังต้องมาเจอกับความไม่พร้อมทั้งบุคลากร และ

สถานท่ี ทำาใหรู้้สกึเริม่ทอ้แท ้แตด่ว้ยคว�มมุ่งมัน่และมอง

เห็นโอก�สทีจ่ะไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ 	จงึเริม่เรยีนรูง้�นดว้ย

ตัวเอง	นำ�คว�มรู้ด้�นเอกส�ร	ก�รพิมพ์ง�นจ�กง�นเดิม

ม�ใช้พิมพ์ข้อบัญญัติ	 ถือเป็นง�นแรกท่ีต้องทำ�แม้	

ไม่เคยรู้จักม�ก่อน	พร้อมกับเร่ิมเข้�ไปขอคว�มช่วยเหลือ

จ�กปลัดเทศบ�ลและน�ยอำ�เภอให้ช่วยแนะนำ�และ

เป็นพี่เลี้ยงให้ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้งานศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ทีต่ัง้อยูใ่นวดัปะอาง อำาเภอไพรบงึเปน็ครัง้แรก ซ่ึง

มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ให้การอุปการะ ทำาให้เกิดความเลื่อมใส

ศรทัธา และเปน็ “ตน้แบบ” การทำางานแบบ “ใสใ่จ” ของ

เธอตั้งแต่นั้นมา

2	 ปีกว่�ของก�รทำ�ง�นที่นี่	 ปลัดแจงได้เรียนรู้

ง�นพัฒน�เชิงโครงสร้�งพื้นฐ�น	 ทำ�ให้เธอมีต้นแบบ

และแรงบันด�ลใจในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น

ช่วงจังหวะ...ชีวิต
ปลัดแจงเล่าต่อว่า หลังจากทำางานอยู่ท่ี อบต.ดินแดง

ได ้2 ปกีข็อยา้ยมาอยูท่ี ่อบต.ดอนคา อำาเภออูท่อง จงัหวดั

สุพรรณบุรี แต่เนื่องจากพื้นที่ตำาบลดอนคากว้างใหญ่  

มีพื้นที่อยู่ในความดูแลถึง 18 หมู่บ้าน ในฐานะที่เป็น

ข้าราชการท้องถิ่นจึงต้องลงไปดูแลทั้งเร่ืองโครงสร้าง 

พื้นฐาน และงานส่งเสริมอาชีพ อย่างเต็มความสามารถ 

กอปรกับ อบต.ดอนคามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่ง 

แตข่ณะนัน้ อบต.ไมไ่ดต้ัง้งบประมาณไว ้จงึตอ้งเขา้มาชว่ย

ดำาเนินการจัดตั้งงบประมาณของ อบต. และดำาเนินการ 

ของบประมาณจดัสรรไปพร้อมกนั ทำาใหไ้ดเ้รยีนรูง้านศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรม

อยู่ที่ อบต.ดอนคา ได้ 3 ปี ชีวิตการทำางานก็เริ่ม

เขา้ทีเ่ข้าทาง แตด่ว้ยปจัจยัแวดลอ้มในการใชช้วีติ และเห็น

ลู่ทางทีจ่ะไดท้ำางานใกล้บา้นเกดิมากขึน้ จงึขอยา้ยไปอยูท่ี ่

อบต.ดอนตาล อำาเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบรุ ีอยูไ่ดเ้พยีง 

6 เดือน ด้วยจังหวะชีวิต ปลัดแจงเห็นโอกาสที่จะกลับไป

ทำางานทีจ่งัหวดันครนายกบา้นเกดิ จงึขอยา้ยไปอยู ่อบต.

บึงศาล อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมกับเริ่ม 

ทำางานหลายๆ ด้าน ทั้งงานโครงสร้างพื้นฐาน งานด้าน

เด็ก เยาวชน และผู้พิการอย่างจริงจัง ซ่ึงบางเรื่องก็ 

ไมป่ระสบผลสำาเรจ็ตามทีห่วงัไว ้เพราะตดิเงือ่นไขเรือ่งการ

ใช้งบประมาณ แต่เพราะยังมี “คว�มฝัน” อยากทำางานที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน หลังจากทำางานใกล้บ้านได้เพียง 2 ปี เธอจึง

ตัดสินใจย้ายกลับไปที่ อบต.ดอนตาล ตามคำาชักชวน

ของนายกฯ ในเวลานั้น

“ถ้าเราอยากพัฒนาเด็ก พัฒนาอาชีพ  

หรืออยากพัฒนาพื้นที่ที่เราทำางานอยู่  

เราก็ต้องลงมือทำา”
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เพราะอยาก “เดินต�มฝัน” และอยากทำางาน

รูปแบบใหม่ๆ ปลัดแจงตัดสินใจย้ายงานอีกครั้ง เมื่อรู้ว่า 

อบต.ดอนมะสังข์ที่อยู่ใกล้ๆ กับ อบต.ดอนตาล กำาลังหา 

“คนมีใจ” มาร่วมทำางาน แม้รู้ว่าต้องเจองานหนัก แต่เธอ

ก็เต็มใจย้ายมาเพียงเพราะว่าอยากทำางานท่ีท้าทายมากข้ึน 

เท่านั้น

เดินหน้�ทำ�ง�นเพื่อเด็กและเย�วชน
ปลัดแจงเล่าต่อว่า จำาได้เลยว่ามาเริ่มงานที่ อบต.

ดอนมะสังข์วันแรกคือวันที่ 8 มีนาคม 2556 พร้อมกับ

ร่วมขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน ซ่ึงเป็น

นโยบายหลักของอดีตนายก อบต. ด้วยเชื่อว่าเด็กใน

วันนี้	คือผู้ใหญ่ในวันหน้�	ถ้�พัฒน�เด็กให้ดี	ให้ฉล�ด

ได้	 ทุกอย่�งก็จะพัฒน�ได้หมด ซึ่งปลัดแจงเองก็

เชือ่วา่การพฒันาถา้จะใหเ้กดิผลด ีตอ้งเริม่ทีเ่ดก็ แมก้ระทัง่

การสร้างเสริมสุขภาพก็ต้องเริ่มทำาตั้งแต่ทารกในครรภ์ 

นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงเดินไปพร้อมกับ

การเกดิขึน้ของโครงก�รพฒัน�เย�วชนในชมุชนทอ้งถิน่	

(4	ภ�ค)	ระยะท่ี	2	:	หลักสูตรนักถักทอชุมชน	เพ่ือพัฒน�

เด็ก	 เย�วชน	 และครอบครัว	 ซึ่งสอดรับกับการทำางาน 

เชิงรุกของ อบต.ดอนมะสังข์อยู่พอดี จึงเสมือนเป็น “โอก�ส” 

ให้ปลัดแจงได้ทำางานพัฒนาศักยภาพคนดังที่ฝันไว้

“ช่วงแรกของการดำารงตำาแหน่งปลัด อบต.ดอนมะสังข์ 

เราให้ความสนใจการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนของ 

อบต. มาก เพราะยังไม่เคยเห็นบรรยากาศที่มีนักพัฒนา 

ชมุชนหรอืเจา้หนา้ที ่อบต. เขา้มาทำากจิกรรมรว่มกบัเดก็ๆ 

อย่างต่อเนื่องและน่าสนใจแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการหลอม

รวมใจของเยาวชนด้วยวิถีทางพุทธ การปลูกจิตสำานึก 

รกัตวัเอง สงัคม ส่ิงแวดล้อม การสรา้งเสรมิทกัษะชีวติ และ

ความบันเทิง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำาให้เราได้มีโอกาสเข้าไป

สมัผสัและรว่มเรยีนรูไ้ปกบัทมีนกัถกัทอชมุชนตลอดเวลา”

เติมเต็มนักถักทอชุมชน
สำาหรับชีวิตการทำางานที่  อบต.ดอนมะสังข์ 

นอกจากปลัดแจงจะต้องดำาเนินการตามนโยบายนายก 

อบต. ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายด้านเด็กและ

“การที่เราจะย้ายหรือเปลี่ยนที่ทำางานบ่อยๆ เราต้องมั่นใจว่าตัวเราเป็นคนมีคุณค่า  

หรือไม่เราก็พยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ถ้าเราอยากพัฒนาเด็ก พัฒนาอาชีพ หรืออยากพัฒนา 

พื้นที่ที่เราทำางานอยู่ เราก็ต้องลงมือทำา ที่ดอนมะสังข์ก็มีหลายๆ อย่าง คิดว่าน่าจะได้ทำางานที่สนุกมากขึ้น 

และได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พัฒนาตัวเอง ยิ่งถ้าเราผ่านงานหนักๆ ได้  

ย่อมแสดงถึงศักยภาพที่มีในตัวเรา” 



102

“เชื่อมร้อยและถักทอ”

เยาวชนที่เดินหน้าอย่างเด่นชัดแล้ว ด้วยบทบาทการเป็น

ปลดัทีม่องเหน็ความสำาคญัของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเข้าไปช่วยทีมนักถักทอชุมชน

ขับเคลื่อนงานอย่างเต็มรูปแบบ

“การทำางานเร่ืองเด็กและเยาวชนเป็นเร่ืองยาก 

เพราะต้องใช้เวลาที่ไม่ใช่เวลาทำางาน ทั้งช่วงเย็น วันหยุด

เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ฉะนั้นคนทำางานด้านนี้

ต้องเป็นคนที่มีใจและมีความเสียสละมาก ถือเป็นเรื่อง

น่ายินดีมากที่มีคนทำางานเช่นนี้ ด้วยเหตุนี้เมื่อทีม

นักถักทอชุมชนต้องการให้เราช่วยอะไร เราจึงสนับสนุน

เต็มที่ ทั้งเรื่องเวลา วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ หรือ

บุคลากร โดยเราพยายามหนุนให้พนักงานทุกฝ่ายใน 

อบต.เข้าไปเป็นทีมทำางานร่วมกับนักถักทอชุมชนด้วย

ทุกคร้ัง เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเช่ือว่า 

การทำางานท่ีดีต้องทำาเป็นทีม ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อบต.เป็นอย่างดี เห็นได้ว่าเวลา

มงีานอะไรทกุคนจะเขา้มารว่มทำางานดว้ยความสนกุสนาน 

หากช่วงไหนเว้นว่างไปหน่อย ก็จะมีคำาถามว่าเม่ือไร 

จะมกีารจดังานอกี ถอืเปน็การสรา้งความสขุในการทำางาน

ได้ทางหนึ่ง”

ส�นสัมพันธ์ชุมชน
ผลทีเ่กดิข้ึนนอกจ�กจะเหน็เด็กท่ี	“ใฝด่”ี	ม�รวม

ตัวทำ�กิจกรรมสร้�งสรรค์	ด้วยจิตส�ธ�รณะ	ไม่หันเห

เข�้ห�อบ�ยมขุ	มคีว�มส�มคัคเีป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนั	

พร้อมจะทำ�กิจกรรมดีๆ	 เพ่ือชุมชนสังคมแล้ว	 ยังได้

เห็นผูใ้หญ	่“ใสใ่จ”	กบัปญัห�เดก็และเย�วชนในชมุชน

 “ต้องเริ่มทำางานจากจุดเล็กๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ก่อนจะขยายเป็นจุดใหญ ่

โดยเริ่มจากให้เด็กได้รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต เพราะเชื่อว่าถ้าเขามีเป้าหมายที่ดีก็จะมีอนาคตที่ดีตามไปด้วย 

ซึ่งความฝันของคนทำางานคือส่งเสริมให้เด็กใช้ความรู้ความสามารถที่มีทำางานเลี้ยงชีพ 

แล้วนำาความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนต่อไป”
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ม�กขึ้น	ทั้ง	อบต.	ภ�คีเครือข่�ย	คนในชุมชน	บ้�น	วัด	

โรงเรียน	 โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล	 รวมถึง

องค์กรภ�ยนอกที่เข้�ม�ผนึกกำ�ลังทำ�ง�นเพื่อก�ร

พัฒน�เด็กและเย�วชน

 ส่วนตัวเธอเองก็เกิด “คว�มภ�คภูมิใจ” ว่า

สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ของคนใน

ชุมชนดีขึ้น ที่สำาคัญคือสามารถ “ส�นฝัน” ที่อยากเห็น

ข้าราชการกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ เป็นผล

จากความมุ่งมั่นทำางานอย่างเสียสละร่วมกับคณะทำางาน

โดยไม่เน้นการใช้งบประมาณมากมาย ด้วยแรงบันดาลใจ

ที่ว่า...

“ต้องเริ่มทำางานจากจุดเล็กๆ เพื่อให้เกิดความ

เปลีย่นแปลง กอ่นจะขยายเปน็จดุใหญ่ โดยเริม่จากให้

เด็กได้รู้จักวางเป้าหมายในชีวิต เพราะเชื่อว่าถ้าเขามี

เป้าหมายที่ดีก็จะมีอนาคตที่ดีตามไปด้วย ซึ่งความฝัน 

ของคนทำางานคือส่งเสริมให้เด็กใช้ความรู้ความสามารถ

ท่ีมีทำางานเล้ียงชีพ แล้วนำาความรู้ความสามารถกลับมา

พัฒนาชุมชนต่อไป”

ตลอดระยะเวล�	 1	 ปีของก�รทำ�ง�นในฐ�นะ	

นักถักทอชุมชนเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่�	ห�กคนทำ�ง�น

รู้จักปรับตัว	เปลี่ยนทัศนคติเพื่อเรียนรู้กับสถ�นก�รณ์

ที่ผ่�นเข้�ม�	 และนำ�ม�ปรับใช้เป็นองค์คว�มรู้ในก�ร

พัฒน�ตนเองและสังคม	จะทำ�ให้ง�นทุกง�น	เงินทุกบ�ท	

ถูกใช้ไปอย่�งคุ้มค่�	 เปรียบเหมือนได้ทั้งคนและง�น

คุณภ�พไปพร้อมกัน


