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 ต�ำบลล�ำประดำ ตัง้อยูใ่นอ�ำเภอบำงมลูนำก จงัหวดพจิติร พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่ำบลุม่  
ประชำกรจำก 688 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร เช่น กำรท�ำนำที่มี
พื้นที่ 20,000 กว่ำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ในฤดูฝนพื้นที่บำงแห่งเกิดภำวะน�้ำท่วม ส่วนในฤดูแล้ง 
มีปัญหำขำดแคลนน�้ำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลล�ำประดำ
จำกต�ำบลบริหำรจัดกำรตนเอง สู่ต�ำบลคุณธรรม

	 ชาวบ้านที่ น่ีส่วนใหญ่อพยพมาจาก
จงัหวดัสระบรุ	ีในอดตีอยูอ่าศัยร่วมกนัอย่างมี
น�า้ใจ	แต่ด้วยภาวะของสงัคมเมอืงทีแ่ผ่เข้ามา	 
ท�าให้เกิดการสะสมเงินทองในระบบทุนนิยม	
เกิดการแข่งขัน	 ผลิตพืชเชิงเดี่ยวเพื่อขาย	
ข้าวที่ เคยท�าพอมีพอกินก็ท�าเพื่อขายใน 
ปริมาณมากๆ	 เน้นใช้สารเคมี	 ท�าให้คนใน
ชุมชนเจ็บป่วย
 
	 ต�าบลล�าประดาห่างจากตัวอ�าเภอแค่	
17	กิโลเมตร	แต่ด้วยในอดีตถนนหนทางเป็น
ดินลูกรังเมื่อเข้าหน้าฝนทางเฉอะแฉะ	 ท�าให้
คนภายนอกไปมาหาสู่ล�าบาก	 ต้องใช้เวลา 
เดินทางเป็นครึ่งวัน	 มาทุกวันน้ีเปลี่ยนเป็น
ถนนลาดยาง	ความเจรญิต่างๆ	กเ็ข้าถงึได้ง่าย	
คนหนุ่มสาวในหมูบ้่านออกไปท�างานในเมอืง	
ทิ้งเด็กและคนชราไว้กับบ้าน

	 ทั้งหมดนี้	 เกิดขึ้นในต�าบลล�าประดา	
และต� าบลอื่ นๆ	 อีกมากมาย	 เหมือน 
หนังม้วนเดิม	 ปัญหาเดิมๆ	 ท่ีบางคนบอก
ว่าหมดหนทางแก้ไข	 แต่คนต�าบลล�าประดา 
ไม่คิดเช่นนัน้	หากกลบัพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า
 “ปัญหาของคนล�าประดา คนล�าประดา 
ก็ต้องแก้ไขเอง”
	 นี่จึงสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของคนท่ีนี	่ ท่ี
ไม่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างนอก	
แต่กลับมองว่า	 หากมีปัญหาใดเกิดข้ึน	 คน 
ล�าประดาย่อมรู้ทางแก้ดีท่ีสุด	 สิ่งส�าคัญคือ
คนล�าประดาต้องรู้จัก	 “คิดพึ่งตนเอง”	 และ	
“ร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า”	นั่นเอง	
	 คนล�าประดา	มวีธิบีรหิารจดัการตนเอง
อย่างไร	 และขยายผลเป็นต�าบลคุณธรรมได้
เพราะเหตุใด	 ลองไปฟังแนวทางขององค์กร
ต้นแบบนี้ด้วยกัน	



295องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน คอื “หวัใจ” 
ส�ำคัญ 
	 หากมีคนเห็นต่างหรือเห็นขัดแย้งกับ 
สิ่งที่คนส่วนใหญ่คิด	 ผู้น�าองค์กรบางคนอาจ
คิดว่าไม่จ�าเป็นต้อง	“ใส่ใจ”	แต่ไม่ใช่ส�าหรับ
ผู ้น�าอย่างคุณสมบัติ ประโยชน์ดี	 นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าประดา	 อย่าง
แน่นอน	 ในการท�างานหากเจออุปสรรค
ปัญหาคอื	ความเห็นต่าง	นายกสมบติั	จะใช้วธิี
การรบัฟังความคดิเหน็นัน้	และใส่ใจกบัความ
ต้องการทีแ่ท้จรงิของทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั	
ทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่าง	
	 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในต�าบลล�าประดาทีท่�าอย่างเข้มข้น	 
และจริงจังมาตลอด	 ปรากฏชัดเป็นความ 
เข ้มแข็งของคนในชุมชน	 ที่หากต้องท�า
กจิกรรมต่างๆ	กไ็ม่จ�าเป็นต้องอาศัยหน่วยงาน 
ข้างนอก	หรืองบมาสนับสนุนมากนัก	เพราะ
เมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจ	เห็นประโยชน์
ร่วมกัน	อย่างแท้จริง	การงานต่างๆ	ก็อาศัย
แรงกายแรงใจของคนในชุมชนท�าให้ส�าเร็จ
ขึ้นมานั่นเอง
	 นายกสมบัติเล่าว่า	 ทุกคนในชุมชน	 
“มีสิทธ์ิมีเสียงเท่ากัน”	 โดยต�าบลล�าประดา
มียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนชุมชน	
ด้วยธรรมนูญต�าบล	4	ด้านคือ	หนึง่-เศรษฐกจิ	

สอง-สังคม	สาม-สิ่งแวดล้อม	และสี่-สุขภาพ	
โดยแต่ละส่วนจะมคีณะกรรมการท�างาน	เพือ่
ผลักดันกิจกรรมและเชื่อมโยงทุกภาคส่วน 
ให้เดินไปในมิติเดียวกัน	
 “เราบ่มเพาะความคิดในการท�างาน
ในกระบวนการแบบมีส่วนร่วมมาเป็น 10 ปี 
แต่ละเดือนมีท้ังเวทีย่อยและเวทีกลาง เวที
ย่อยคือการประชุมของมิติต่างๆ ใน 4 ด้าน 
ส่วนเวทีกลางเป็นเวที ‘วาระประชาชนคน
ล�าประดา’ ที่ในแต่ละครั้งจะมีญัตติเข้ามา  
ที่ประชุมใช้เวทีนี้ในการแก้ปัญหาอย่างตรง
จุดที่สุด เป็นการแก้ปัญหาโดยคนในชุมชน  
เราเห็นปัญหาร่วมกัน แก้ด้วยกัน ตรงไหน 
ใช้งบ อบต.ช่วยได้เราก็จะจัดการทันที” 
 
	 จดุส�าคญัในการประชุมของท่ีนีค่อื	“การ
ให้ชาวบ้านทุกคนได้แสดงความคิดเห็น”	 
โดยมีกติกาส�าคัญในการพูดคุยว่า	 ผู้ด�าเนิน
การประชุมต้องพยายามให้คนที่ไม่ได้พูด	 
“มโีอกาสพดู”	และพดูได้คนละไม่เกนิ	2	นาที	
ดังนั้น	 แม้ว่าจะพูดเก่งหรือไม่เก่งก็พูดได้ใน
เวลาเท่าเทียมกัน	
	 โดยธรรมนูญใน	 4	 ด้านท่ีว่านี้	 มีการ
ท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด	คือ	
 ในด้านเศรษฐกิจ	 เมื่อชาวบ้านกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 อบต.	 ส�านักงาน



296 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

เกษตร	 เห็นร่วมกันว่าปัญหาเศรษฐกิจของ
คนที่น่ีเป็นเรื่องของหนี้สิน	 ความยากจน	
การปลูกพืชผลการเกษตรที่รายได้ไม่พอ 
รายจ่าย	 และค้นพบว่าการลงทุนทางการ
เกษตรด้วยการใช้สารเคมี	 ท�าให้ต้นทุนสูง
และส่งผลต่อสุขภาพ	จึงมีการน�าความรู้เรื่อง
การท�าเกษตรอินทรีย์	ด้วยการท�าปุ๋ยชีวภาพ 
ไว้ใช้กันเอง	 เช่น	 การท�าปุ ๋ยหมักฟางข้าว	 
รวมถึงการท�าลานตากข้าว	 การคัดเมล็ด 
พันธุข้์าว	ท�าเครือ่งสีข้าว	การจดัหาน�า้ท�าการ
เกษตร	 ท�าให้เกษตรกรลดต้นทุน	 มีรายได้ 
เพิ่มขึ้น	 รวมทั้งมีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ชุมชนและภัยแล ้ง	 ด ้วยหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงอย่างยั่งยืน	 ส่งเสริมให้คนในชุมชน
ปลูกต้นไม้	ท�าเกษตรสวนครวัเพือ่ลดรายจ่าย	

 ในด้านสังคม	 มีการสร้างบรรยากาศ
ของสังคมที่เกื้อกูลกัน	 ให้ความช่วยเหลือคน
ท่ีเจ็บป่วย	และผูส้งูอาย	ุมกีารออมวนัละบาท	
น�าเงินที่ได้ไปช่วยเหลือญาติของผู้ที่เสียชีวิต	
เวลาใครเจบ็ป่วยกไ็ปเยีย่มเยยีนให้ก�าลงัใจกนั	
 
 ในด้านสิง่แวดล้อม	ชาวบ้านทีน่ี่ช่วยกนั
ดูแลล�าน�้าคูคลองให้ใสสะอาด	มีการเก็บขยะ
ริมถนน	 เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม 
ให้ชุมชน	
 

 ในด้านสุขภาพ	ชาวบ้านที่นี่มีการรวม
กลุม่ออกก�าลงักาย	ทางหน่วยงานสาธารณสขุ	
มีการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ	 เพราะเห็น 
ร่วมกันว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา	

จำกชุมชนเข้มแข็ง สู่ชุมชนคุณธรรม 
	 นายกสมบัติเล่าว่า	 ชุมชนที่นี่มีความ 
เข ้มแข็งได้ก็เพราะมีการพูดคุยกันอย่าง
สม�า่เสมอ	มปัีญหาอะไรกน็�าเข้าสูเ่วท	ีอย่างไร
ก็ตาม	 ในอนาคต	 ต่อให้ตนไม่ได้เป็นนายก	
อบต.หรือจะมีข้าราชการหน่วยงานไหน 
โยกย้ายมาท�างานท่ีนี่	 ชาวล�าประดาก็ยัง
สามารถช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา	แก้ไขปัญหา
ของตนเองได้	 เพราะได้เรียนรู้ที่จะท�างาน
ร่วมกันมาแล้ว	 นี่จึงเป็นการพึ่งตนเองอย่าง
เข้มแข็ง	 ที่จะช่วยให้ล�าประดายืนได้อย่าง
มั่นคงต่อไป	
 
	 โดยที่ผ่านมา	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่เกิด
จากการประชุมหารือ	 สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของที่นี่	 เช่น	 การเห็นร่วมกันที่
จะแก้ปัญหาศัตรูของนาข้าว	 คือ	 หนู	 ด้วย
วิธีธรรมชาติ	 แทนท่ีจะใช้สารเคมี	 จึงมีการ
ประกาศให้ประชาชนรบัทราบว่า	ห้ามจบังสูงิ
และนกต่างๆ	ท่ีจะช่วยก�าจดัหน	ูผลปรากฏว่า
ผ่านไปราว	2	ปี	จ�านวนของหนูก็ลดลง
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	 นอกจากนี้	 ที่นี่ยังห้ามเล่นการพนัน 
ในวัด	 แม้ทุกวันน้ีจะท�าได้ไม่เต็มร้อย	 แต่ก ็
ลดลงเป็นจ�านวนมาก	 รวมถึงห้ามทะเลาะ
วิวาทในงานพิธีต่างๆ	 หากเกิดการทะเลาะ
วิวาทขึ้น	ก็ตั้งกติการ่วมกันว่าคู่กรณีต้องจ่าย
ค่าปรับค่าเสียหาย	
	 ที่ส�าคัญที่นี่ยังมีการบริหารจัดการ 
ภัยแล้งด้วยการระดมกันหาแหล่งน�้า	 ดึง 
เข้าสวนเข้านาของตนเองและคนอืน่ๆ	โดยใน
ส่วนนี้	อบต.ให้การสนับสนุนค่าน�้ามันรถของ
คนที่มีจิตอาสา	ที่ช่วยเดินทางไปหาแหล่งน�้า
ในจุดต่างๆ
	 จากการท�างานแบบมีส ่วนร ่วมนี	้ 
ส่งผลให้คนในต�าบลล�าประดา	 เกิดการ
ท�างานร่วมกัน	 ชาวบ้านปรับค่านิยมจากที่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเอง	มาเป็นการเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม	 ผู้คนเริ่มเห็นว่าการ
มีคุณธรรมจะท�าให้สังคมมีความสุข	 จาก
ชุมชนที่พึ่งตนเอง	 ชุมชนแห่งนี้เริ่มพัฒนา
ตนเองเป็นชมุชนแห่งคณุธรรมไปพร้อมๆ	กนั	 
เกิดเป็น	 “ชมรมจิตอาสาพัฒนาต�าบล”  
ทีม่กีารท�ากจิกรรมร่วมกนัในด้านอืน่ๆ	ตามมา	 
เช่น	การระดมคนในชุมชนเพื่อปรับปรุงถนน
หนทาง	 พื้นที่สาธารณะโดยไม่ต้องอาศัย 
งบประมาณของรัฐ	
 

	 กล่าวได้ว่า	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ชุมชน
แห่งนี้ประสบความส�าเร็จในการจัดการ
ตนเอง	 มาจากการมีผู้น�าที่ดี	 เห็นคุณค่าของ
การพดูคยุแลกเปลีย่นอย่างจรงิจงั	หน่วยงาน 
ต่างๆ	 ให้ความร่วมมือสนับสนุน	 และเดิน
หน้าจับมือกันไปในทิศทางเดียวกัน	 ส่วนคน 
ล�าประดาเอง	 ได้ใช้ฐานของจิตใจท่ีเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่มาพัฒนาพื้นที่	 รวมทั้งพัฒนาตนเอง
ให้มจีติสาธารณะ	เหน็แก่ประโยชน์ของชุมชน
เป็นหลักไปพร้อมๆ	กัน

	 ทุกวันนี้	คนล�าประดา	มีความสุข	และ
กลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลต่างๆ	
มากมาย	และยังคงไม่หยุดยั้งที่จะสร้างความ
ดีให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน




