
192 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

 คุณกิตติพงศ์ สีเหลือง	นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเสม็ดใต้	 2	 สมัย	 เล่าว่า	 
ในอดตี	อบต.เสมด็ใต้	ซึง่ต้ังอยูท่ีต่�าบลเสมด็ใต้	 
อ�าเภอบางคล้า	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ม	ี“ชือ่เสยี”	 
เลื่องลือไปทั้งจังหวัด	 เพราะการบริหาร
จดัการทีไ่ม่มธีรรมาภบิาล	ท�าให้มกีารฟ้องร้อง	 
ร้องเรยีนกนัไปมาของเจ้าหน้าทีแ่ละชาวบ้าน	 
ท�าให้หน่วยงานราชการต่างๆ	 มาตรวจสอบ 
อยู ่ เสมอ	 เรียกได ้ว ่าแค ่เอ ่ยชื่อเสม็ดใต ้	 
ภาพลบก็ปรากฏทันที	
 
	 ด้วยเป็นคนในพื้นที่	 แม้เรียนจบ	 ม.3	
แล้วไปอยู่ที่กรุงเทพฯ	เป็น	10	ปี	แต่ความรัก 
บ้านเกิด	 อยากเห็นชุมชนที่ตัวเองเติบโต

 หำกติดตำมข่ำวสำรตำมสื่อต่ำงๆ เรำจะพบว่ำภำพรวมขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบล หรือ อบต.นั้น มีข่ำวในด้ำนลบออกมำหลำกหลำยรูปแบบทั้งโกงกิน ทุจริตเรียก
รับเงิน โกงกำรสอบ เรียกว่ำโกงทุกรูปแบบก็ว่ำได้ จนมีค�ำเรียก อบต.ในเชิงล้อเลียนว่ำ 
“อบต.ย่อมำจำก อมทุกบำททุกสตำงค์”

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเสม็ดใต้
ต้นแบบ อบต.สุจริต โปร่งใส

มีความสงบร่มเย็น	 พึ่งพาอาศัยกันอย่างม ี
ความสุข	 นี่จึงเป ็นแรงบันดาลใจให้คุณ 
กิตติพงศ ์ตัดสินใจลงสมัครสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เพราะมีใจตั้งต้น
จะเป็นผู้น�าให้กับชุมชนมาตั้งแต่แรก	 ดังนั้น
แนวทางในการท�างานของเขาจึงชัดเจนว่า	
จะท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ไม่โกงกิน	
และจะท�าให้ชุมชนเสม็ดใต้เป็นสังคมที่มี
ความสุขให้ได้	
	 แต่การแก้ไขระบบที่ไม่ดีและเกาะกิน
มาอย่างยาวนานไม่ใช่เรื่องง่าย	 หลายชุมชน
ไม่อาจสวนกระแสของความชัว่ร้าย	แต่	อบต.
เสม็ดใต้กลับท�าได้	 จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง	
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ประกำศนโยบำยชดัเจน…ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย
	 คุณกิตติพงศ์เล่าว่าแรกเริ่มที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นนายก	อบต.เสม็ดใต้	นโยบายแรก
ที่ประกาศอย่างชัดเจนคือ	 อบต.จะท�างาน
ด้วยความโปร่งใส	 ซื่อสัตย์	 มีธรรมาภิบาล	
และเราจะท�างานโดยไม่มกีารแบ่งฝักแบ่งฝ่าย	 
ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนของใคร	 แต่ต้องคิดว่า	
เราคือคนของประชาชน	
 “ผมต้องท�าความเข้าใจกับบุคลากรที่
ท�างานกับ อบต.ใหม่ทั้งหมด ทั้งข้าราชการ 
ลูกจ ้างว ่าคนที่ เราต ้องดูแลเอาใจใส ่คือ
ประชาชน เมื่อท�างานที่นี่ต ้องไม ่มีการ 
แบ่งพรรคแบ่งพวก ถ้าใครรู้สึกอึดอัดและ
คิดว่าจะไม่สามารถท�างานได้ เรายินดีท�า
เรื่องย้าย หาที่ท�างานใหม่ให้ เพราะหาก
ไม่ท�าความเข้าใจแบบน้ีต้ังแต่ต้น เราจะไม่
สามารถท�างานอื่นๆอีกมากมายร่วมกันได้” 
	 เมื่อประกาศจุดยืนชัดเจน	นายก	อบต.
คนใหม่ก็เริ่มขับเคลื่อนงานด้วยใจเต็มร้อย	
พร้อมแรงสนับสนุนจากชาวบ้านที่อยากเห็น 
เสม็ดใต ้กลับมาร ่มเย็นเป ็นสุขอีกครั้ ง	
ประกอบกบัทีส่�านักงานกองทนุสนับสนุนการ
สร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	หนุน	อบต.ให้จัดท�า 
โครงการ	 ต�าบลสุขภาวะซึ่งเป็นโครงการที ่
คณุกติตพิงศ์เหน็ด้วยเป็นอย่างมากในการน�า
มาเป็นหลักในการท�างานด้านต่างๆ	 เพราะ
ต�าบลสุขภาวะมีเป้าหมายที่ส�าคัญคือ	 เพื่อ

พฒันายกระดบัความเข้มแข็งให้กบัชุมชนและ
ท้องถิน่	ให้สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื	
ท้ังด้านสงัคม	การศกึษา	วฒันธรรม	เศรษฐกจิ	
สิ่งแวดล้อม	 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 เน้นสร้างเครือข่ายการพึ่งตนเอง	
สร้างสังคมเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกัน	
	 คุณกิตติพงศ์ในฐานะนายก	 อบต.
เสม็ดใต้รับเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการ
ท�างานทุกด้าน	 โดยเริ่มจากการสร้างองค์กร
ท่ีท�างานให้เป็นองค์กรท่ีมีความสุข	 หรือการ
สร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในที่ท�างานก่อน	โดย
เขาตีความว่า	 การท่ีคนท�างานจะมีความสุข	 
ก็ต้องรักงานที่ท�า	 ท�างานด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส	 มาท�างานตรงเวลา	 และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง	
 “ตอนแรกทกุคนตดิการท�างานแบบเดมิ  
คือ เข้างานสาย แต่มาลงเวลาการท�างาน
ตรงเวลา ผมเลยบอกว่า ให้ซื่อสัตย์กับตัวเอง 
เข้างานเวลาไหนก็เขียนเวลานั้น แล้วเรามา
ดูกัน พอน�าข้อมูลการบันทึกการท�างานมาดู
ร่วมกันทั้งองค์กร เราก็จะเห็นว่าใครโกงเวลา
งาน เขาก็รับรู้ว่าต้องปรับปรุงตัว เพราะคน
ที่โกงเวลางาน แปลว่า ไม่มีความรับผิดชอบ 
ในหน้าท่ีของตัวเอง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
เพื่อนร่วมงาน นอกจากนั้นผมเน้นว่า อบต.
คือสถานท่ีท่ีสามารถให้บริการกับชาวบ้าน
ในชุมชนได้ทุกเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดย
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วันเสาร์อาทิตย์เราจะจัดเวรกันมาท�างาน 
ส่วนวันธรรมดา ทุกคนต้องเต็มใจให้บริการ
ประชาชน ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีมิตรไมตรี 
แม้แต่ชาวบ้านที่เราเชิญมาประชุมทุกเดือน 
แม่บ้านที่ท�าหน้าที่ดูแลก็ต้องให้เกียรติและ
ดูแลเป็นอย่างดี” 

หวัใจส�ำคญั คอื กำรรบัฟังควำมคดิเหน็
ของชำวบ้ำน 
	 เมื่อสร้างหมุดหมายในการท�างานของ
คนในองค์กรให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได้แล้ว	
นายก	 อบต.กิตติพงศ์ก็เดินหน้ารับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทั้ง	6	หมู่บ้านในต�าบล
เสม็ดใต้	 ด้วยการออกท�าเวทีประชาคม	 เพื่อ
หาความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน	

 “ในแต่ละปีเราต้องท�าแผนพัฒนา
ให้เสร็จในเดือนมิถุนายน ดังนั้นหลังปีใหม่
เป็นต้นมา เราก็ให้เจ้าหน้าท่ีของ อบต.ออก
ท�าเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความ
ต้องการทีแ่ท้จรงิ เพราะเราเชือ่ว่าคนในชมุชน
ต้องเข้ามามส่ีวนร่วม ต้องให้ข้อมลู เพือ่เราจะ
ได้ท�าแผนพฒันาทีแ่ก้ปัญหาได้อย่างแท้จรงิ”
	 เพราะการท�างานของ	 อบต.มักมีข้อ
ครหาเรื่องความสุจริต	 ความโปร่งใส	 ดังนั้น
ในการจัดซื้อจัดจ้างของที่นี่	 ทาง	 อบต.จึง 
ขอให้มีตัวแทนประชาคมหรือชาวบ้าน	 2	
ท่าน	มาร่วมในการประมูลงาน	และตรวจรับ
งานต่างๆ	ด้วย	
	 เรยีกได้ว่า	ประเดน็ส�าคญัท่ี	อบต.เสมด็ใต้ 
ให้ความส�าคัญอย่างสูงสุดคือการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในทุกด้าน	 ทั้งด้านการ
แสดงความคิดเห็น	 หาข้อสรุปในเรื่องต่างๆ	
วางแนวทางแก้ไข	 การส�ารวจตรวจสอบ	 
ดังที่นายกกิตติพงศ์	 กล่าวว่าทุกครั้งที่เชิญ
ชาวบ้านมาแสดงความคิดเห็นเรื่องใดก็ตาม	 
สิ่งส�าคัญคือ	 ต้องพยายามให้ชาวบ้านได้
มีโอกาสพูดมากท่ีสุด	 ไม่ใช่ให้	 อบต.พูด	
นอกจากนั้นเมื่อชาวบ้านต้องการเรื่องอะไร	
ต้องรับฟัง	 แล้วน�ามาสู่การหาแนวทางการ
จัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทันที	 นั่น
หมายความว่าทกุความคดิเหน็ของชาวบ้าน 
อบต.แห่งนี้ ถือเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ 
 
	 ความจรงิหากจะส�ารวจตรวจดหูน่วยงาน 
ย่อยใน	อบต.เสม็ดใต้	ก็พบว่ามีทั้งส�านักปลัด	
กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษา	ศาสนาและ
วัฒนธรรม	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
กองสวัสดิการสังคม	 ซึ่งไม่ได้แตกต่างกับ	
อบต.อื่นๆ	
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	 แต่สิ่งที่ต่างออกไป	 คือ	 คนท�างานใน
แต่ละหน่วยงานทีน่ีท่�างานด้วยใจและท�างาน
ประสานกนัเป็นอย่างด	ีนายกกติตพิงศ์	บอกว่า 
เจ้าหน้าที่ที่นี่บางคร้ังก็ต้องท�างานล่วงเวลา	
เช่น	 การนัดพบปะชาวบ้านเพื่อขอความ 
คดิเหน็	ทาง	อบต.จะสอบถามเวลาทีช่าวบ้าน
สะดวก	อาจเป็นนอกเวลางาน	แต่เจ้าหน้าที่
ทุกคนก็เต็มใจให้ความร่วมมือ
	 ทีส่�าคญั	นายกกติตพิงศ์	ยงับอกว่าในการ
ท�างานไม่ได้ใช้ตนเองเป็นที่ตั้ง	 วันหนึ่งวันใด 
หากไม่ได้บริหารงานที่นี่แล้ว	 องค์กรต้อง 
ขบัเคลือ่นไปอย่างยัง่ยนื	เพราะได้วางรากฐาน
ที่ดีไว้	 ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด	 คือ	 เมื่อ
ใครคนใดคนหนึ่งลาออก	 งานก็ยังสามารถ 
เดินหน้าต่อไปได้
 “ทีผ่่านมาผู้บรหิารกองสวสัดิการสงัคม
ลาออกจากราชการ ผมให้รองปลัดไปรักษา
การแทน ปรากฏว่าการท�างานของกองก็ยัง
เดินหน้าได้เป็นอย่างดี เพราะกลุ่มองค์กร
ต่างๆ มีความเข้มแข็ง ชาวบ้านสามารถอยู่ได้
ด้วยตวัเอง เมือ่ระบบดี ต่อให้วนัหนึง่เราไม่อยู่ 
ทุกอย่างก็ยังท�าหน้าที่ต่อไปได้” 
 
	 อย่างไรก็ตาม	 อุปสรรคปัญหาส�าคัญ
ที่	 อบต.แห่งน้ีประสบคือ	 เรื่องงบประมาณ	
เพราะให้ความใส่ใจในหลายด้าน	 ทั้งด้าน
สาธารณสุข	อาชีพ	การศึกษา	ฯ	งบประมาณ
ที่มีในปัจจุบันจึงต้องเฉลี่ยไปในแต่ละด้านจึง
ไม่เพยีงพอ	นอกจากน้ันยงัมปัีญหาขาดแคลน
บุคลากร	 ซ่ึงขณะนี้ก�าลังอยู่ในช่วงจัดสอบ	
เพื่อรับบุคลากรเพิ่ม	
	 แต่ไม่ว่าอุปสรรคปัญหาจะมากแค่ไหน	 
กระแสสังคมรอบข้างจะเป็นอย่างไร	 แต่	
อบต.เสม็ดใต้ก็ฝ่าวงล้อมของสิ่งไม่ดีมาได้

ด้วยคุณธรรมความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที	่
อบต.	รวมถึงความตื่นตัวของชาวบ้านในการ
สร้างความเข้มแขง็ด้วยตวัเอง	จนท�าให้	อบต.
สามารถส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรต่างๆให้
ประสบความส�าเร็จจนได้รับรางวัลมากมาย	
เช่น	รางวลัผูใ้หญ่บ้านดเีด่น	รางวลัการพฒันา
ระบบเครอืข่ายและสมชัชา	นวตักรรมของคน
ไทยใจอาสา	 รางวัลองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
ดีเด่น	 ด้านการป้องกันการทุจริต,	 ด้าน
วัฒนธรรม	 รางวัลสตรีท�างานภาคเศรษฐกิจ
และแรงงานนอกระบบดีเด่น	ฯลฯ	
	 ทั้งหมดนี้	จึงอธิบายได้ว่า	อะไรที่ท�าให้	
อบต.เสม็ดใต้	เป็นอบต.ที่มีคุณธรรม	มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต	 และผลของการท�าความดีนั้น	
ที่สุดแล้วก็จะสะท้อนกลับไปสู่สังคมนั่นเอง




