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	 องค์การบริหารส่วนต�าบลวัดขวาง	 
ตั้งอยู่ที่หมู่	 2	ต�าบลวัดขวาง	อ�าเภอโพทะเล	
จงัหวัดพิจติร	ต�าบลน้ีมปีระชากรกว่าห้าพนัคน	 
มีประธานสภา	อบต.	คือ	คุณสนม พงษ์ไทย 
นายก	 อบต.	 คือคุณดิเรก สังขจันทร์	 และ 
ปลัด	อบต.คือ	คุณสายสุณี จงอยู่สุข
	 ต�าบลวัดขวาง	 เรียกชื่อตามชื่อวัด	 ซึ่ง 
ตั้งอยู ่บริเวณฝั ่งขวาของแม่น�้าพิจิตรเก่า	
(แม่น�้าน่านเดิม)	 มีเร่ืองเล่าสืบต่อกันมา
บรเิวณนีเ้ป็นโค้งคุง้แม่น�า้น่าน	มเีกาะอยูก่ลาง
แม่น�า้	การเดนิทางในสมยัก่อนชาวบ้านใช้เรอื
แพเป็นพาหนะในการสัญจรไปมา	ยามน�้าลด
เรือแพของชาวบ้านมักจะติดอยู่ในบริเวณนี	้ 
บางครัง้ตดิอยูห่ลายวนั	ต้องลงเรอืหาทีพ่กัแรม	 
หาอาหาร	 หาฟืน	 บางคนเห็นเป็นชัยภูมิ 

 พจิิตร เป็นจังหวัดทีอ่ยูท่ำงภำคเหนอืตอนล่ำง หรอืภำคกลำงตอนบน มคีวำมหมำยว่ำ  
“เมืองงำม” ตั้งอยู่ระหว่ำงจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก มีแม่น�้ำน่ำนและ 
แม่น�้ำยมไหลผ่ำน ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำน่ำน เป็นเมืองเก่ำแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ที่เหมาะสม	 จึงได้ชักชวนกันตั้งบ้านเรือน 
จนเกิดชุมชนขึ้นในบริเวณนี้	
	 ครั้นเมื่อมีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นเป็น
ชุมชนใหม่	 หลวงพ่อไข่และชาวบ้านผู้มีจิต
ศรัทธาจึงได้สร้างวัดข้ึนติดบริเวณโค้งคุ้งน�้า
แห่งนี้	 และเนื่องจากบริเวณวัดตั้งอยู่ติดโค้ง
คุ้งน�า้	ชาวบ้านท่ีใช้เรอืแพเดนิทางสญัจรไปมา
เมือ่เดนิทางใกล้ถงึบรเิวณโค้งคุง้น�้าจะเหน็ว่า
วดัสร้างขวางแม่น�า้อยู	่จงึเรยีกชือ่วดัแห่งนีว่้า	
วดัขวางน�า้	แต่ต่อมาเรยีกกนัตดิปากสัน้	ๆ 	ว่า	
"วัดขวาง"
	 ชาวต�าบลวัดขวางในวันนี้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่สงบสุข	 ผู้คนมีเรื่องเดือดร้อนอะไร
ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือจาก	 อบต. 
วัดขวางได้แทบจะทุกด้าน	 เพราะเจ้าหน้าท่ี 

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลวัดขวำง
เมื่อสุจริตน�ำ ชุมชนก็เป็นสุข
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ที่นี่พร้อมเสมอที่จะรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้าน	และท�างานโดยยดึหลกัความโปร่งใส
และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก

ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมน�ำองค์กร
สู่กำรพัฒนำ 
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 
ที	่9	มพีระบรมราโชวาทเกีย่วกบัความซือ่สตัย์
สุจริต	 (พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ใน
หนังสือวันเด็ก	ปีพุทธศักราช	2531)	ความว่า	
	 ซ่ือสัตย์สุจริตมีความหมายว่า	 ความ
ประพฤตดิ	ีความประพฤตชิอบ	ประพฤตติรง
และจริงใจไม่คิดคดทรยศ	 ไม่คดโกง	 และไม่
หลอกลวง	คนจะได้ชื่อว่ามีความสัตย์	 ต้องมี
ความจริง	5	ประการ	คือ	จริงต่อการงาน	จริง
ต่อหน้าที	่จริงต่อวาจา	จรงิต่อบคุคล	และจรงิ
ต่อความดี	 คือมุ่งประพฤติแต่ความดีจนติด
เป็นนิสัย	มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
 คุณไชยพัฒน์ยศ พงษ์ไทย	 รองนายก	
อบต.วัดขวางเล่าว่า	 หัวใจส�าคัญที่ท�าให้การ
ท�างานของอบต.ประสบความส�าเร็จมาจาก
การมีผู ้น�าที่มีความซื่อสัตย์	 ยุติธรรมไม่มี
ความล�าเอียง	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 ไม่แทรกแซง
การท�างาน	และพร้อมรบัฟังความคิดเหน็ของ 
ทุกส่วน	 ผลักดันให้เกิดการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า
	 อย่างไรก็ตาม	ในการท�างานของ	อบต. 
แน่นอนว่ามีอุปสรรคปัญหา	 เช ่น	 เรื่อง 
เจ้าหน้าที	่มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัทัง้แนวคดิ	 
และวิธีการท�างาน	 แต่หากผู้น�าบริหารงาน
ด้วยความยุติธรรม	 คนท�าความดีได้รับการ
เชิดชู	 ได้เพ่ิมเงินเดือน	 คนท�าไม่ดีได้รับการ
ตักเตือน	ผลที่ตามมาอย่างชัดเจนของ	อบต. 
วัดขวาง	 คือการได้รับความร่วมมือจาก

ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 พนักงานทุกส่วนเป็น
อย่างดี	 สามารถขจัดปัญหาความไม่เข้าใจ
ต่างๆ	ได้	
	 เมื่อข ้าราชการเจ ้าหน้าที่พนักงาน	
อบต.ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว	 การดึง 
ศกัยภาพของแต่ละคนมาท�างานเพือ่ส่วนร่วม
กจ็ะท�าได้อย่างราบรืน่	หลงัจากนัน้การพฒันา
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในด้านต่างๆ	 ให้
ดีข้ึน	 ก็จะสามารถด�าเนินการได้อย่างมั่นคง	
ยั่งยืน	 เพราะเป็นการท�างานที่มาจากองค์กร
ที่เข้มแข็ง	
 นางสาวสายสุนี จงอยู่สุข	ปลัด	อบต.
วัดขวาง	 กล่าวว่า	 เป้าหมายส�าคัญในการ
ท�างานของ	 อบต.ยึดหลักประสาน	 ท�างาน
เป็นระบบ	เคารพความคิดเห็น	มุ่งเน้นความ
โปร่งใส	ใส่ใจการพฒันาคน	บรกิารประชาชน
ด้วยความเตม็ใจ	การใช้ความโปร่งใส	ยตุธิรรม
มาเป็นหลักในการท�างาน	 สร้างบุคลากรให้
มีความร่วมแรงร่วมใจ	 สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน	 น�าไปสู่ความอยู่ดีมีสุข	
และน�าพาต�าบลไปสู่การเป็นต�าบลคุณธรรม	
น�าพาจังหวัดไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม	
และน�าพาประเทศให้มีความสงบสุข	
	 ภาคประชาชน	 มี	 “เวทีปรับทุกข์  
สร้างสขุ เพ่ือชาวต�าบลวดัขวาง”	ซ่ึงเป็นเวที
ที่คณะกรรมการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ต�าบลวัดขวางก�าหนดข้ึน	 เพื่อเป็นเวทีกลาง
ในการสื่อสารระหว่างชาวบ้าน	 ผู้น�าชุมชน	
หัวหน้าหน่วยงานภายในต�าบล	 โดยมี	 CEO	
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวัดขวาง	
เวทีนี้จัดขึ้นทุกวันที่	10	ของเดือน	โดยแต่ละ
หมู่บ้านจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ	ท�าให้
ได้เห็นบริบทของชุมชนทุกหมู่บ้านตลอดจน 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	 ผู ้น�า
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ชุมชน	หรือหน่วยงานราชการ	แล้วมาช่วยกนั 
วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน	 
หรือเป็นเวทีชื่นชมยินดีกับประชาชน	 ผู้น�า
ชุมชน	 หน่วยงานราชการในต�าบลของเราก็
น�ามาชืน่ชม	เล่าสู่กนัฟัง	เป็นเวทปีระสานงาน
ของชุมชนทุกภาคีเครือข่ายในต�าบลวัดขวาง	
	 นอกจากนั้นในการประชุมสภาของ	
อบต.วดัขวาง	จะเชญิผูน้�าชมุชน	หวัหน้าส่วน
ราชการ	แกนน�าชุมชน	องค์กรต่างๆ	เข้าร่วม
ประชุมสภาของ	 อบต.วัดขวาง	 เพื่อรับฟัง
แนวทางการด�าเนินงานของ	 อบต.	 วัดขวาง	
รับฟังระเบียบของทางราชการ	 รับทราบ
แนวทางการท�างานที่โปร่งใส	 ตรวจสอบได	้
ตลอดจนได้เชิญเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง/โครงการ	 หรือบางกรณีไม่สามารถ
ใช้เงินงบประมาณของทางราชการได้	 ก็จะมี
การระดมทุนจากประชาชนในพื้นที่	 ซึ่งมีจิต
เป็นกศุล	ใจบญุ	ชอบช่วยเหลอืกนัอยูแ่ล้ว	เช่น	
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	 การซ่อมแซม
โบราณสถาน	 โบราณวัตถุในวัดต่างๆ	 ของ
ต�าบล	หรือการช่วยเหลอืผูย้ากไร้ในต�าบล	กม็ี
กจิกรรมสอยดาวการกศุลเพือ่น�ารายได้มาซือ้
วัสดุ	อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือกันเอง	
ซึ่งระเบียบของทางราชการไม่สามารถจัดซื้อ
ให้ได้	 เช่น	 ที่นอนลม	 ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปของ 
ผู้ป่วยติดเตียง	 เป็นต้น	 ท�าให้ชุมชนต�าบล 
วัดขวาง	เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 
	 สิ่งที่	 อบต.วัดขวางให้ความส�าคัญ	 คือ
การประสานงานและการมีส่วนร่วม	 เพื่อ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	
จากข้อมูลพบว่าชาวบ้านที่นี่ท�าการเกษตร
เป็นหลัก	 ส่วนใหญ่ท�านา	 ท�าสวน	 แต่พบ
ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า	 ทาง	 อบต.คิดแก้
ปัญหาด้วยการหาทางช่วยลดต้นทุนการ
ผลติ	ด้วยการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการท�า
เกษตรอนิทรย์ี	มกีารสอนการท�าปุย๋หมกัจาก 
ผักตบชวา	 มีการตั้งกลุ่มข้าวปลอดภัย	 ผลิต
ข้าวคุณภาพปลอดสารพิษ	 ทั้งข้าวหอมมะลิ	
ข้าวหอมปทุม	
	 นอกจาก	 อบต.วัดขวางจะมีระบบการ
ส�ารวจตรวจสอบโครงการต่างๆ	 โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมเหมอืน	อบต.อืน่ๆ
แล้ว	 ส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นของท่ีนี่คือ	 การสื่อสาร	
เมื่อจะท�าโครงการใด	 อบต.ก็จะให้ชาวบ้าน
ท�าประชาคม	 ท�าแผน	 ท�าโครงการ	 แล้วน�า
ความคืบหน้าของการท�างานมาประกาศให้
ชาวบ้านทุกคนรับทราบผ่านหอกระจายข่าว
ของต�าบล	 เช่น	 ประกาศเรื่องจัดซ้ือจัดจ้าง	
ท�าสัญญาด�าเนินการ	 ท่ีส�าคัญในการตรวจ
สอบการท�างาน	 ชาวบ้านก็สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมได้	 เช่น	 โครงการท�าถนนคอนกรีต	
ชาวบ้านช่วยกันดูแลความเรียบร้อย	หากท�า
มาถึงหน้าบ้านของตน	 แล้วพบว่าไม่สมบูรณ์
เรียบร้อย	ชาวบ้านก็สามารถแจ้งมายัง	อบต.
เพื่อด�าเนินการแก้ไขได้
 
อบต.ยุคใหม่ โปร่งใสไม่โกงกิน
	 อย่างไรกต็าม	ภาพของ	อบต.ทีเ่หน็ผ่านสือ่ 
มักเป็นภาพการโกงกิน	 ในส่วนนี้รองนายก	
อบต.บางขวางกล่าวว่า	 เป็นแรงบันดาลใจ
ส�าคัญ	 ที่ท�าให้อยากแก้ไขปฏิรูป	 โดยต้อง 
เริม่จากการปรบัทศัคตขิองคนทีจ่ะมาท�างาน
ในด้านนีใ้ห้คดิถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั	
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และคิดถึงการใช้เงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษี
ของประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด	
	 ตวัอย่างหน่ึงของการใช้เงินงบประมาณ
อย่างคุม้ค่า	คอื	การที	่อบต.น�างบประมาณไป
ซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในบึงสาธารณะ	 หลัง
จากน้ันมอบหมายให้ชาวบ้านดูแลด�าเนนิการ
ต่อไป	โดยชาวบ้านที่นี่ได้ช่วยกันดูแล	ตั้งเวร
ยาม	 ก�าหนดการใช้น�้าส�าหรับท�าการเกษตร	 
เมื่อถึงเวลา	 1	 ปี	 ก็เปิดขายบัตรเพื่อให  ้
ชาวบ้านสามารถจับปลาได้	 และน�าเงินที่ได้
ปีละกว่า	2	แสนบาท	เข้ากองทุนเพื่อพัฒนา
ชุมชนต่อไป
	 แม้โครงการนีจ้ะเป็นโครงการเลก็ๆ	แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ	 ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง	 ได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง	
เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ	
และได้เรียนรู้วิธีการท�างานที่ต้องอาศัยการ
ท�างานเป็นทีม	
	 นอกจากน้ัน	ทีน่ีย่งัมโีครงการดีๆ	ทีเ่น้น
ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง
อีกหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอย	 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย	
	 ในแง ่ของการสร ้างจิตใจที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต	ทาง	อบต.วัดขวางได้ขอความ
ร่วมมอืจากทางฝ่ายศาสนาเข้ามากล่อมเกลา	
สร้างความละอายเกรงกลัวต่อบาปให้กับ 
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่	 อบต.ด้วยการจัด
ปฏบิตัธิรรม	ถอืศีล	3	วนั	2	คืน	ในช่วงเทศกาล
ส�าคัญทางศาสนา	 โดยที่นี่ให้ความส�าคัญกับ
เด็ก	 เยาวชน	 และผู้สูงอายุ	 มีการชักชวน
ให้เด็กเข้าวัดปฏิบัติธรรม	 น้อมน�าจิตใจให้
มีคุณธรรมตั้งแต่ยังเล็ก	 และยังเป็นการ
เชื่อมสัมพันธ์กับคนวัยอื่นๆ	อีกด้วย	

	 กล่าวได้ว่า	 อบต.วัดขวางคือ	 อบต. 
ยุคใหม่ที่ลบภาพเดิมๆ	 ในแง่ร้ายออกไป	
แล้วเติมภาพการท�างานท่ีโปร่งใส	 ซื่อสัตย์
ยุติธรรมเข้ามาแทนท่ี	 นอกจากจะดึงการม ี
ส ่วนร ่วมของชาวบ ้านมาได ้แล ้ว	 การ 
ตรวจสอบกนัเองของเจ้าหน้าทีท่ัง้ฝ่ายบรหิาร	
สภา	และพนกังานของทีน่ีก่ท็�ากนัอย่างเข้มข้น	 
รวมถึงยังดึงให้สภาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการ
จัดท�า	“สภาบริการประชาชน”	 ให้สมาชิก
สภาอบต.เข้ามาท�าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อสามารถ 
รับรู้ปัญหาของชาวบ้าน	 และได้เข้าใจการ
ท�างานของอบต.ในส่วนอื่นๆ	
	 ที่ผ่านมา	 หลังจาก	 อบต.บางขวางได้
รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมให้เป็น
ต�าบลคุณธรรม	 ก็ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปเรียนรู้
อบรมในด้านต่างๆ	 ท้ังการไปศึกษาดูงาน 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	 อันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอดอยสะเก็ด	
จังหวัดเชียงใหม ่	 ท�าให ้ เห็นแบบอย ่าง 
ในการน�าแนวพระราชด�าริมาปรับใช้กับ
ชุมชน	 รวมท้ังยังได้เรียนรู้เก่ียวกับเครื่องมือ	
ตัวช้ีวัด	 การประเมินการท�าโครงการอย่าง
เป็นระบบ	ท�าให้เห็นว่าผลที่ได้ของโครงการ
ต่างๆ	มีทั้งในแง่เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	
สุขภาพและในด้านอื่นๆ	 ได้อีกด้วย	 และ 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติงาน	ทาง	
อบต.กจ็ะน�าสิง่เหล่านีไ้ปใช้ในการด�าเนนิงาน 
ต่อไป	 เพราะพิสูจน์แล้วว่า	 สามารถน�าไป
ใช้ได้จริง	
 
 ทั้งหมดนี้ท�าให้เราเห็นกระบวนการ 
และวธิกีารที ่อบต.วดัขวางน�ามาให้ สามารถ
เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบั อบต.ทัว่ประเทศต่อไป 




