องค์การบริหารส่วนต�ำบลวัดขวาง
เมื่อสุจริตน�ำ ชุมชนก็เป็นสุข

พิจติ ร เป็นจังหวัดทีอ่ ยูท่ างภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบน มีความหมายว่า
“เมืองงาม” ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก มีแม่น�้ำน่านและ
แม่น�้ำยมไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำน่าน เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย

องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลวั ด ขวาง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต�ำบลวัดขวาง อ�ำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจติ ร ต�ำบลนีม้ ปี ระชากรกว่าห้าพันคน
มีประธานสภา อบต. คือ คุณสนม พงษ์ไทย
นายก อบต. คือคุณดิเรก สังขจันทร์ และ
ปลัด อบต.คือ คุณสายสุณี จงอยู่สุข
ต�ำบลวัดขวาง เรียกชื่อตามชื่อวัด ซึ่ง
ตั้ ง อยู ่ บ ริ เวณฝั ่ ง ขวาของแม่ น�้ ำ พิ จิ ต รเก่ า
(แม่ น�้ ำ น่ า นเดิ ม ) มี เรื่ อ งเล่ า สื บ ต่ อ กั น มา
บริเวณนีเ้ ป็นโค้งคุง้ แม่นำ�้ น่าน มีเกาะอยูก่ ลาง
แม่นำ 
�้ การเดินทางในสมัยก่อนชาวบ้านใช้เรือ
แพเป็นพาหนะในการสัญจรไปมา ยามน�้ำลด
เรือแพของชาวบ้านมักจะติดอยู่ในบริเวณนี้
บางครัง้ ติดอยูห่ ลายวัน ต้องลงเรือหาทีพ่ กั แรม
หาอาหาร หาฟื น บางคนเห็ น เป็ น ชั ย ภู มิ
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ที่เหมาะสม จึงได้ชักชวนกันตั้งบ้านเรือน
จนเกิดชุมชนขึ้นในบริเวณนี้
ครั้นเมื่อมีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นเป็น
ชุมชนใหม่ หลวงพ่อไข่และชาวบ้านผู้มีจิต
ศรัทธาจึงได้สร้างวัดขึ้นติดบริเวณโค้งคุ้งน�้ำ
แห่งนี้ และเนื่องจากบริเวณวัดตั้งอยู่ติดโค้ง
คุง้ น�ำ 
้ ชาวบ้านทีใ่ ช้เรือแพเดินทางสัญจรไปมา
เมือ่ เดินทางใกล้ถงึ บริเวณโค้งคุง้ น�้ำจะเห็นว่า
วัดสร้างขวางแม่นำ�้ อยู่ จึงเรียกชือ่ วัดแห่งนีว้ า่
วัดขวางน�ำ 
้ แต่ตอ่ มาเรียกกันติดปากสัน้ ๆ ว่า
"วัดขวาง"
ชาวต�ำบลวัดขวางในวันนี้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่สงบสุข ผู้คนมีเรื่องเดือดร้อนอะไร
ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือจาก อบต.
วัดขวางได้แทบจะทุกด้าน เพราะเจ้าหน้าที่

ที่นี่พร้อมเสมอที่จะรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้าน และท�ำงานโดยยึดหลักความโปร่งใส
และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก

ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมน�ำองค์กร
สู่การพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 9 มีพระบรมราโชวาทเกีย่ วกับความซือ่ สัตย์
สุจริต (พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ใน
หนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531) ความว่า
ซื่อสัตย์สุจริตมีความหมายว่า ความ
ประพฤติดี ความประพฤติชอบ ประพฤติตรง
และจริงใจไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่
หลอกลวง คนจะได้ชื่อว่ามีความสัตย์ ต้องมี
ความจริง 5 ประการ คือ จริงต่อการงาน จริง
ต่อหน้าที่ จริงต่อวาจา จริงต่อบุคคล และจริง
ต่อความดี คือมุ่งประพฤติแต่ความดีจนติด
เป็นนิสัย มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
คุณไชยพัฒน์ยศ พงษ์ไทย รองนายก
อบต.วัดขวางเล่าว่า หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้การ
ท�ำงานของอบต.ประสบความส�ำเร็จมาจาก
การมี ผู ้ น� ำ ที่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ยุ ติ ธ รรมไม่ มี
ความล�ำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แทรกแซง
การท�ำงาน และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของ
ทุกส่วน ผลักดันให้เกิดการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า
อย่างไรก็ตาม ในการท�ำงานของ อบต.
แน่ น อนว่ า มี อุ ป สรรคปั ญ หา เช่ น เรื่ อ ง
เจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นแตกต่างกันทัง้ แนวคิด
และวิธีการท�ำงาน แต่หากผู้น�ำบริหารงาน
ด้วยความยุติธรรม คนท�ำความดีได้รับการ
เชิดชู ได้เพิ่มเงินเดือน คนท�ำไม่ดีได้รับการ
ตักเตือน ผลที่ตามมาอย่างชัดเจนของ อบต.
วั ด ขวาง คื อ การได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกส่วนเป็น
อย่างดี สามารถขจัดปัญหาความไม่เข้าใจ
ต่างๆ ได้
เมื่ อ ข้ า ราชการเจ้ า หน้ า ที่ พ นั ก งาน
อบต.ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว การดึง
ศักยภาพของแต่ละคนมาท�ำงานเพือ่ ส่วนร่วม
ก็จะท�ำได้อย่างราบรืน่ หลังจากนัน้ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในด้านต่างๆ ให้
ดีขึ้น ก็จะสามารถด�ำเนินการได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน เพราะเป็นการท�ำงานที่มาจากองค์กร
ที่เข้มแข็ง
นางสาวสายสุนี จงอยู่สุข ปลัด อบต.
วัดขวาง กล่าวว่า เป้าหมายส�ำคัญในการ
ท�ำงานของ อบต.ยึดหลักประสาน ท�ำงาน
เป็นระบบ เคารพความคิดเห็น มุ่งเน้นความ
โปร่งใส ใส่ใจการพัฒนาคน บริการประชาชน
ด้วยความเต็มใจ การใช้ความโปร่งใส ยุตธิ รรม
มาเป็นหลักในการท�ำงาน สร้างบุคลากรให้
มีความร่วมแรงร่วมใจ สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน น�ำไปสู่ความอยู่ดีมีสุข
และน�ำพาต�ำบลไปสู่การเป็นต�ำบลคุณธรรม
น�ำพาจังหวัดไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม
และน�ำพาประเทศให้มีความสงบสุข
ภาคประชาชน มี “เวที ป รั บ ทุ ก ข์
สร้างสุข เพือ่ ชาวต�ำบลวัดขวาง” ซึง่ เป็นเวที
ที่คณะกรรมการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ต�ำบลวัดขวางก�ำหนดขึ้น เพื่อเป็นเวทีกลาง
ในการสื่อสารระหว่างชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน
หัวหน้าหน่วยงานภายในต�ำบล โดยมี CEO
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวัดขวาง
เวทีนี้จัดขึ้นทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยแต่ละ
หมู่บ้านจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ท�ำให้
ได้เห็นบริบทของชุมชนทุกหมู่บ้านตลอดจน
รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชน ผู ้ น� ำ
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ชุมชน หรือหน่วยงานราชการ แล้วมาช่วยกัน
วางแผนแก้ ไขปั ญ หาร่ ว มกั น ทุ ก ภาคส่ ว น
หรือเป็นเวทีชื่นชมยินดีกับประชาชน ผู้น�ำ
ชุมชน หน่วยงานราชการในต�ำบลของเราก็
น�ำมาชืน่ ชม เล่าสูก่ นั ฟัง เป็นเวทีประสานงาน
ของชุมชนทุกภาคีเครือข่ายในต�ำบลวัดขวาง
นอกจากนั้ น ในการประชุ ม สภาของ
อบต.วัดขวาง จะเชิญผูน้ ำ� ชุมชน หัวหน้าส่วน
ราชการ แกนน�ำชุมชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วม
ประชุมสภาของ อบต.วัดขวาง เพื่อรับฟัง
แนวทางการด�ำเนินงานของ อบต. วัดขวาง
รั บ ฟั ง ระเบี ย บของทางราชการ รั บ ทราบ
แนวทางการท�ำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตลอดจนได้เชิญเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง/โครงการ หรือบางกรณีไม่สามารถ
ใช้เงินงบประมาณของทางราชการได้ ก็จะมี
การระดมทุนจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีจิต
เป็นกุศล ใจบุญ ชอบช่วยเหลือกันอยูแ่ ล้ว เช่น
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา การซ่อมแซม
โบราณสถาน โบราณวัตถุในวัดต่างๆ ของ
ต�ำบล หรือการช่วยเหลือผูย้ ากไร้ในต�ำบล ก็มี
กิจกรรมสอยดาวการกุศลเพือ่ น�ำรายได้มาซือ้
วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือกันเอง
ซึ่งระเบียบของทางราชการไม่สามารถจัดซื้อ
ให้ได้ เช่น ที่นอนลม ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูปของ
ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ท�ำให้ชุมชนต�ำบล
วัดขวาง เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
สิ่งที่ อบต.วัดขวางให้ความส�ำคัญ คือ
การประสานงานและการมีส่วนร่วม เพื่อ
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การสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชน
จากข้อมูลพบว่าชาวบ้านที่นี่ท�ำการเกษตร
เป็นหลัก ส่วนใหญ่ท�ำนา ท�ำสวน แต่พบ
ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่ำ  ทาง อบต.คิดแก้
ปั ญ หาด้ ว ยการหาทางช่ ว ยลดต้ น ทุ น การ
ผลิต ด้วยการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ มีการสอนการท�ำปุย๋ หมักจาก
ผักตบชวา มีการตั้งกลุ่มข้าวปลอดภัย ผลิต
ข้าวคุณภาพปลอดสารพิษ ทั้งข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมปทุม
นอกจาก อบต.วัดขวางจะมีระบบการ
ส�ำรวจตรวจสอบโครงการต่างๆ โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมเหมือน อบต.อืน่ ๆ
แล้ว สิ่งที่เป็นจุดเด่นของที่นี่คือ การสื่อสาร
เมื่อจะท�ำโครงการใด อบต.ก็จะให้ชาวบ้าน
ท�ำประชาคม ท�ำแผน ท�ำโครงการ แล้วน�ำ
ความคืบหน้าของการท�ำงานมาประกาศให้
ชาวบ้านทุกคนรับทราบผ่านหอกระจายข่าว
ของต�ำบล เช่น ประกาศเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
ท�ำสัญญาด�ำเนินการ ที่ส�ำคัญในการตรวจ
สอบการท�ำงาน ชาวบ้านก็สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมได้ เช่น โครงการท�ำถนนคอนกรีต
ชาวบ้านช่วยกันดูแลความเรียบร้อย หากท�ำ
มาถึงหน้าบ้านของตน แล้วพบว่าไม่สมบูรณ์
เรียบร้อย ชาวบ้านก็สามารถแจ้งมายัง อบต.
เพื่อด�ำเนินการแก้ไขได้

อบต.ยุคใหม่ โปร่งใสไม่โกงกิน

อย่างไรก็ตาม ภาพของ อบต.ทีเ่ ห็นผ่านสือ่
มักเป็นภาพการโกงกิน ในส่วนนี้รองนายก
อบต.บางขวางกล่าวว่า เป็นแรงบันดาลใจ
ส�ำคัญ ที่ท�ำให้อยากแก้ไขปฏิรูป โดยต้อง
เริม่ จากการปรับทัศคติของคนทีจ่ ะมาท�ำงาน
ในด้านนีใ้ ห้คดิ ถึงประโยชน์สว่ นรวมเป็นหลัก

และคิดถึงการใช้เงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษี
ของประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
ตัวอย่างหนึง่ ของการใช้เงินงบประมาณ
อย่างคุม้ ค่า คือ การที่ อบต.น�ำงบประมาณไป
ซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในบึงสาธารณะ หลัง
จากนัน้ มอบหมายให้ชาวบ้านดูแลด�ำเนินการ
ต่อไป โดยชาวบ้านที่นี่ได้ช่วยกันดูแล ตั้งเวร
ยาม ก�ำหนดการใช้น�้ำส�ำหรับท�ำการเกษตร
เมื่ อ ถึ ง เวลา 1 ปี ก็ เ ปิ ด ขายบั ต รเพื่ อ ให้
ชาวบ้านสามารถจับปลาได้ และน�ำเงินที่ได้
ปีละกว่า 2 แสนบาท เข้ากองทุนเพื่อพัฒนา
ชุมชนต่อไป
แม้โครงการนีจ้ ะเป็นโครงการเล็กๆ แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง ได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง
เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
และได้เรียนรู้วิธีการท�ำงานที่ต้องอาศัยการ
ท�ำงานเป็นทีม
นอกจากนัน้ ทีน่ ยี่ งั มีโครงการดีๆ ทีเ่ น้น
ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง
อี ก หลายโครงการ เช่ น โครงการจั ด การ
ขยะมูลฝอย โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย
ในแง่ ข องการสร้ า งจิ ต ใจที่ มี ค วาม
ซื่อสัตย์สุจริต ทาง อบต.วัดขวางได้ขอความ
ร่วมมือจากทางฝ่ายศาสนาเข้ามากล่อมเกลา
สร้ า งความละอายเกรงกลัวต่อบาปให้กับ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ อบต.ด้วยการจัด
ปฏิบตั ธิ รรม ถือศีล 3 วัน 2 คืน ในช่วงเทศกาล
ส�ำคัญทางศาสนา โดยที่นี่ให้ความส�ำคัญกับ
เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ มีการชักชวน
ให้เด็กเข้าวัดปฏิบัติธรรม น้อมน�ำจิตใจให้
มี คุ ณ ธรรมตั้ ง แต่ ยั ง เล็ ก และยั ง เป็ น การ
เชื่อมสัมพันธ์กับคนวัยอื่นๆ อีกด้วย

กล่าวได้ว่า อบต.วัดขวางคือ อบต.
ยุ ค ใหม่ ที่ ล บภาพเดิ ม ๆ ในแง่ ร ้ า ยออกไป
แล้วเติมภาพการท�ำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์
ยุติธรรมเข้ามาแทนที่ นอกจากจะดึงการมี
ส่ ว นร่ ว มของชาวบ้ า นมาได้ แ ล้ ว การ
ตรวจสอบกันเองของเจ้าหน้าทีท่ งั้ ฝ่ายบริหาร
สภา และพนักงานของทีน่ กี่ ท็ ำ� กันอย่างเข้มข้น
รวมถึงยังดึงให้สภาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการ
จัดท�ำ  “สภาบริการประชาชน” ให้สมาชิก
สภาอบต.เข้ามาท�ำหน้าที่รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสามารถ
รับรู้ปัญหาของชาวบ้าน และได้เข้าใจการ
ท�ำงานของอบต.ในส่วนอื่นๆ
ที่ผ่านมา หลังจาก อบต.บางขวางได้
รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมให้เป็น
ต�ำบลคุณธรรม ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้
อบรมในด้านต่างๆ ทั้งการไปศึกษาดูงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่อง
มาจากพระราชด� ำ ริ อ� ำ เภอดอยสะเก็ ด
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ท� ำ ให้ เ ห็ น แบบอย่ า ง
ในการน� ำ แนวพระราชด� ำ ริ ม าปรั บ ใช้ กั บ
ชุมชน รวมทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ
ตัวชี้วัด การประเมินการท�ำโครงการอย่าง
เป็นระบบ ท�ำให้เห็นว่าผลที่ได้ของโครงการ
ต่างๆ มีทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สุ ข ภาพและในด้ า นอื่ น ๆ ได้ อี ก ด้ ว ย และ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติงาน ทาง
อบต.ก็จะน�ำสิง่ เหล่านีไ้ ปใช้ในการด�ำเนินงาน
ต่อไป เพราะพิสูจน์แล้วว่า สามารถน�ำไป
ใช้ได้จริง
ทั้งหมดนี้ท�ำให้เราเห็นกระบวนการ
และวิธกี ารที่ อบต.วัดขวางน�ำมาให้ สามารถ
เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั อบต.ทัว่ ประเทศต่อไป
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