องค์การบริหารส่วนต�ำบลสมอแข
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต
เวลาใครชวนท�ำอะไรทีม่ นั ไม่ดี โดยเฉพาะเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มจะเกิดการ
ทุจริต ก็จะนึกอยู่เสมอว่า ‘องค์กรของเราได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกัน
ทุจริตนะ’ ถึงใครไม่รู้แต่ใจเรานี่แหละรู้ กับลูกน้องเองก็เหมือนกัน จะย�้ำกับ
พวกเขาเสมอ ‘จะท�ำอะไรก็ตาม ต้องท�ำให้ถกู ต้อง’ เพราะถ้าเราท�ำอย่างถูกต้อง
โปร่งใสแล้ว ก็จะเกิดความสบายใจ และไม่มีใครมาว่าเราได้...

ความถู ก ต้ อ งและโปร่ ง ใส คื อ สิ่ ง ที่
นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสมอแข ยึดมั่นมาตลอดในการ
ท�ำงานรับใช้ประชาชนชาวสมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก จนได้รับรางวัลองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดี เ ด่ น ด้ า นการป้ อ งกั น การ
ทุจริต ประจ�ำปี พ.ศ. 2553 และ 2554 จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อีกทั้งยัง
ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นองค์กรต้นแบบ
ด้ า นคุ ณ ธรรมความซื่ อ ตรงโปร่ ง ใสจาก
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ทั้งในเวที
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
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รางวัลและความภาคภูมใิ จต่างๆ เหล่านี้
ไม่สามารถสร้างได้เพียงเพราะเป็นนโยบาย
หรือค�ำสัง่ จากผูบ้ ริหารองค์กรเท่านัน้ หากแต่
ต้องเกิดจากจิตส�ำนึกและการลงมือท�ำอย่าง
เอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะการท�ำให้เห็นเป็น
แบบอย่างของนายกฯทองม้วน ตลอดระยะ
เวลา 8 ปี ของการท�ำงาน

ถูกต้องและโปร่งใส...จากนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ

จากประสบการณ์ ก ารท� ำ งานเป็ น
ข้ า ราชการการเมื อ งมาหลายสมั ย ของ
นายกฯ ทองม้วน ท�ำให้มองเห็น “ด้านมืด”

ของวงการการเมื อ งซึ่ ง แฝงเร้ น ไปด้ ว ยผล
ประโยชน์และการทุจริตจนส่งผลเสียไปถึง
ประชาชน นายกฯทองม้ ว นจึ ง เกิ ด ความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่อยากจะเปลี่ยนแปลง
การท�ำงานขององค์กรเสียใหม่ เพื่อเป็นที่พึ่ง
แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อเข้า
รับต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
สมอแข ในปี 2552 นายกฯทองม้วนจึงได้มอบ
นโยบายส�ำคัญในการท�ำงานแก่ผู้ปฏิบัติคือ
ท�ำงานทุกอย่างด้วยความถูกต้องและโปร่งใส
“เรื่องทุกเรือ่ ง ถ้านายกฯรู้ ปลัดก็ต้องรู้
เราจะไม่มลี บั ลมคมในกันระหว่างฝ่ายบริหาร
กับฝ่ายข้าราชการ เวลามีปัญหาอะไรจะต้อง
เอามาคุยกันทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาไปด้วย
กัน ที่ส�ำคัญคือการเปิดกว้าง ให้อิสระกับคน
ท�ำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผอ.กอง หัวหน้า
ฝ่ายต่างๆ เราจะให้เกียรติซงึ่ กันและกัน อย่าง
ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ก็บอกเสมอว่า
ท�ำให้ถูกต้อง ตรงไปตรงมา จะได้เกิดความ
สบายใจและงานต่างๆ ก็ไม่ติดขัด
การรั บ คนเข้ า ท� ำ งานก็ ต ้ อ งท� ำ อย่ า ง
ถูกต้องตามระบบระเบียบ เป็นขัน้ ตอน พิจารณา
ตามความสามารถ ไม่มกี ารเรียกรับเงิน ไม่ใช่วา่
เด็กคนนี้เป็นญาตินายกฯ แล้วจะต้องได้งาน
หรือเข้ามาโดยที่ไม่ต้องท�ำอะไร เพราะที่นี่
ไม่มีเด็กนายกฯ ถึงแม้จะเป็นลูกเป็นหลาน

ก็ตอ้ งปฏิบตั เิ หมือนคนอืน่ ๆ แล้วเวลาประเมิน
ผลงานก็เอาเนื้องานมาจับจริงๆ ใครมีความ
ผิดก็ว่าไปตามผิด ถ้าเป็นความผิดร้ายแรง
ก็ เ อาออกเลย ไม่ ต ้ อ งเกรงใจใคร เพราะ
นายกฯ ไม่ได้เอาเงินใครมาสักบาท...”

กล้าหาญและเปิดเผย

ทุกๆ เดือนจะมีวงการประชุมที่ อบต.
สมอแข เป็ น เจ้ า ภาพจั ด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน
และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน
โดยจะเชิญผูน้ ำ� ท้องถิน่ ท้องที่ และหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าประชุมร่วมกัน เช่น ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
เกษตรต�ำบล อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน โรงเรียน ฯลฯ
เพื่ อ มารั บ ทราบข่ า วสารความคื บ หน้ า ใน
การท�ำงานด้านต่างๆ ของ อบต. รวมถึง
รับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งหาก
ผูร้ ว่ มประชุมมีคำ� ถามหรือมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับ
โครงการใด เจ้าหน้าที่กองงานที่เกี่ยวข้องก็
สามารถชี้แจงได้ทันที
นายกฯ ทองม้วนเล่าว่า “ในการท�ำงาน
เราต้องกล้าทีจ่ ะเปิดเผยทุกอย่าง ทุกเรือ่ งต้อง
สามารถชี้แจงได้ พูดง่ายๆ คือเรามานั่งให้เขา
ถาม ท�ำไมโครงการนี้ถึงล่าช้า ใช้งบประมาณ
ไปเท่าไหร่ ด�ำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว
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เจ้าหน้าที่กองช่าง กองคลัง ก็ต้องมาชี้แจงว่า
ติดขัดตรงขัน้ ตอนไหน มีปญ
ั หาอะไร ท�ำไมถึง
ยังท�ำไม่ได้ เรือ่ งไหนเราท�ำดี บางทีเขาก็ชมนะ
แต่บางเรือ่ งเขาก็ตอ่ ว่า ซึง่ เราก็ยนิ ดีทจี่ ะรับฟัง
ความคิดเห็นของเขาด้วยความเต็มใจ
พอท�ำแบบนี้กลับกลายเป็นว่า ลดเรื่อง
ปัญหาการร้องเรียนไปได้มากเลย โดยเฉพาะ
เรื่องการทุจริตในองค์กร ไม่มีการร้องเรียน
เรื่องนี้ไปที่ศูนย์ด�ำรงธรรมเลย เพราะทุกคน
เข้าใจในสิ่งที่เราท�ำ แล้วยังเกิดความเห็นอก
เห็นใจกันมากขึน้ ทัง้ หน่วยงานภายในองค์กร
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ท�ำงานร่วมกัน”

องค์กรต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต

นอกจากการแต่งตัง้ คณะกรรมการ 5 คน
เพือ่ เป็นทีมตรวจสอบการท�ำงานของนายกฯ
โดยเฉพาะแล้ว อบต.สมอแข ยังมีมาตรการ
11 ข้อ ในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ซึ่งถือเป็นกฎเหล็กที่ทุกคนต้องท�ำตาม เช่น
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ต้องไม่ใช้
ยานพาหนะของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว/ ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับ
ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมผูบ้ ริหาร ส่วนสมาชิก
สภา และพนักงานส่วนต�ำบลตั้งแต่ระดับ
6 ขึ้ น ไป ต้ อ งเปิ ด เผยบั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ต่ อ
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สาธารณชน โดยการปิดประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน เป็นต้น
นายกฯ ทองม้วน เล่าถึงปัจจัยความ
ส�ำเร็จของการเป็นองค์กรสีขาวว่า “แรกๆ
ก็ยากนะที่จะท�ำให้ทุกคนในองค์กรเห็นด้วย
กับความคิดของเรา แต่พอเราท�ำให้เห็นเป็น
แบบอย่าง ท�ำเป็นให้เขาเห็นว่า นายกฯ ก็ท�ำ
ผู้บริหารทุกคนก็ท�ำ แล้วท�ำอย่างเคร่งครัด
และเสมอต้นเสมอปลายด้วย เขาก็จะท�ำตาม
แต่ถ้าเราเอียง หรือปากว่าตาขยิบ มันก็จะ
รวนกันไปหมด ดังนั้นการเป็นต้นแบบของ
ผู้บริหารเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก
ทุกเช้าวันจันทร์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และพนักงานทุกคน จะมาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติพร้อมกัน เพื่อสร้างจิตส�ำนึกรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ จากนั้นก็จะมีการพูดคุย มอบ
นโยบายต่างๆ จากผู้บริหาร ทั้งนายกฯ และ
ปลัด เราก็จะใช้เวทีนใี้ นการเน้นย�ำ้ พวกเขาอยู่
เสมอว่า ‘องค์กรของเราเป็นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริตนะ ทุกเรื่องต้องท�ำอย่าง
ถูกต้อง’ เมื่อเราย�้ำบ่อยๆ เข้า เขาก็จะเข้าใจ
และให้ความส�ำคัญ จนกลายเป็นความร่วมมือ
ร่วมใจในที่สุด”
ผลจากการใช้ ม าตรการป้ อ งกั น การ
ทุจริตในองค์กรอย่างเคร่งครัด นอกจากจะ
ได้รับการยอมรับจากประชาชนในด้านความ

โปร่งใสขององค์กรแล้ว ยังท�ำให้ อบต.สมอแข
ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นองค์กร
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2557 จาก ป.ป.ช. ท�ำให้ปัจจุบันนี้
อบต.สมอแข ได้ ก ลายเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
ดู ง านด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ กั บ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลต่ า งๆ ที่ ส นใจ
และร่วมกับส�ำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ในการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ตระหนัก
และร่วมสร้างองค์กรเครือข่าย ที่มีแนวทาง
หรือมีการป้องกันการทุจริต

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ไม่เฉพาะคุณธรรมด้านความซื่อตรง
โปร่ ง ใสเท่ า นั้ น อบต.สมอแข ยั ง ส่ ง เสริ ม
ให้ บุ ค ลากรและชาวต� ำ บลสมอแขได้ รั บ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกๆ ด้าน
ดังนัน้ จึงมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เกิดขึน้
มากมาย เช่น
• การจั ด ตั้ ง และขั บ เคลื่ อ นธนาคาร
ความดี เพื่อให้สมาชิกเกิดความตระหนัก
และมีจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
• การจัด “มุมคุณธรรม” ส�ำหรับเด็ก
และเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมจริยธรรมของต�ำบล
ท�ำให้เกิดความตระหนักถึงการท�ำความดี
มีจิตส�ำนึกที่ดี ไม่ประพฤติหรือกระท�ำการ
ทุจริต โดยได้รบั การสนับสนุนหนังสือเอกสาร
สิ่งพิมพ์ CD ด้านคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับ
เรียนรู้จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
• การอบรมเด็กนักเรียนให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักค�ำสอนของพุทธศาสนา ระเบียบ
วินัย ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความ
สามัคคี ตามโครงการค่ายพุทธบุตร
• โครงการฝึกอบรมเพิม่ วิสยั ทัศน์และ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ เพือ่ ให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น�ำชุมชน พนักงาน
ส่วนต�ำบลและพนักงานจ้าง ท�ำงานอย่างมี
ความสุขตามหลักพุทธศาสนา เป็นต้น
นายกฯ ทองม้วนได้กล่าวทิ้งท้ายถึง
การท�ำงานบนเส้นทางนี้ว่า “คนทั่วไปมัก
จะมองภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ ว่าเป็นองค์กรที่
เต็มไปด้วยการคอร์รัปชัน มีการทุจริต และ
แฝงเร้นไปด้วยผลประโยชน์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้
ว่ามีอยู่จริง แต่ก็ไม่ใช่ทุกแห่งที่เป็นอย่างนั้น
ถึงแม้ว่าเราจะเป็นส่วนน้อย แต่เราก็อยาก
จะเป็นปลาทีว่ า่ ยทวนน�้ำ ท�ำให้เห็นว่ามันเป็น
ไปได้ และเราเองเชื่อว่าทุกที่ท�ำได้ ถ้ามีความ
ตั้งใจจริงๆ...”

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี
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