
176 องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

 นางสาวสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาล
ต�าบลหนองบวั เล่าถงึตัวอย่างหน่ึงในหลายๆ	
เรื่องของวิถีปฏิบัติที่ชาวเทศบาลต�าบล
หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	 ได้ปฏิบัติ
สบืต่อกนัมายาวนาน	หล่อหลอมจนกลายเป็น 
วัฒนธรรมองค์กรอันเข้มแข็ง	 และเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนอย่างแท้จริง

“วัฒนธรรมองค์กร” ควำมเข้มแข็งที ่
เริ่มต้นจำกภำยใน
	 ปี	2542	เทศบาลต�าบลหนองบัวได้รับ 
การยกฐานะเป ็นเทศบาลต�าบล	 ดูแล

   ที่นี่ไม่มีเวลำปิด เพรำะเปิดท�ำกำรตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงเย็น 18.00 น.  
เป็นต้นไป มีเจ้ำหน้ำที่อยู่เวรยำม 4 คน ที่น่ีไม่มีห้องน�้ำของผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำท่ี  
มีแต่ห้องน�้ำของประชำชนที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ที่นี่ไม่มีที่จอดรถส่วนตัวของนำยกฯ,  
ปลัด, ผอ.กอง ฯลฯ เพรำะที่จอดรถทุกที่เป็นพื้นที่ของทุกคน และเกือบ 20 ปีที่ผ่ำนมำ 
เทศบำลต�ำบลหนองบัวไม่เคยมีฎีกำเบิกเงินล่วงเวลำส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีและพนักงำนเลย  
ทั้งที่กลับบ้ำน 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม เป็นประจ�ำ... 

เทศบำลต�ำบลหนองบัว
มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม

ประชากรในพื้นท่ีกว่า	 6,000	 คน	 นับเป็น
เวลาเกือบ	 20	 ปี	 ในการท�างานร่วมทุกข ์
ร ่วมสุขของคณะผู ้บริหาร	 สมาชิกสภา	 
เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล	 จนก่อเกิด
เป็นวิถีวัฒนธรรมขององค์กรในการช่วยกัน
ท�างาน	ด้วยความเสียสละ	ทุ่มเททั้งแรงกาย
แรงใจ	โดยถอืประโยชน์ส่วนรวมและความสขุ 
ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
 การมีส่วนร่วม	 และการให้คุณค่า 
ของคนท�างานอย่างเท่าเทยีม	ถอืเป็นหลกัคดิ 
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ส�าคญัของเทศบาลต�าบลหนองบวั	ปลดัสวนา 
เล่าว่า	“แม้จะแตกต่างกันด้วยต�าแหน่งและ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่ในการท�างานน้ัน  
ทัง้ 61 ชวีติของเทศบาลต�าบลหนองบวั ไม่ว่า 
จะเป็นปลัด หรือคนงาน ถ้าเราท�าหน้าที ่
ของเราอย่างเต็มที่แล ้ว ทุกคนมีคุณค่า 
เท่าเทยีมกนั เราคิดอย่างน้ันนะคะ และทีน่ี่เรา 
จะช่วยกันท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น
งานส่วนรวมหรืองานที่เกี่ยวกับประชาชน  
เราจะช่วยกัน อย่างเช่นมีเหตุไฟไหม้ เรา
จะออกพื้นที่ไปช่วยกันหมดเลย ทั้งนายกฯ  
ผู้บริหาร ไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
ท�าอยู่ฝ่ายเดียว โดยหลักปฏิบัติของพวกเรา 
คือ งานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ภายนอกถือว่าเป็นงานส่วนรวม”
	 เทศบาลต�าบลหนองบัวยังให้ความ
ส�าคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 โดย
เฉพาะการส่ือสารภายในองค์กร	มกีารพบปะ
พูดคุย	 ประชุมหารือกันเป็นประจ�าทุกเช้า 
วนัจนัทร์	วนัพธุ	และวนัศุกร์	ทัง้ทีเ่ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการตามแต่วาระโอกาส	ซึง่จะ
เน้นการสือ่สารทีใ่ช้เวลาเพยีงสัน้ๆ	แต่มคีวาม
ชัดเจนและแม่นย�า	 ท�าให้เกิดความเข้าใจ	
และส่งผลให้การด�าเนินงานต่างๆ	 ประสบ 
ความส�าเร็จมากขึ้น	 สามารถแก้ปัญหาที่
ติดขัด	และจัดปรับแผนงานได้อย่างรวดเร็ว
	 นอกจากนี	้การเสยีสละ	และไม่เหน็แก่ 
ประโยชน์ส่วนตน	 ยังเป็นค่านิยมที่เห็นได้ 

อย่างเด่นชัด	 จากการทุ ่มเทท�างานของ 
ทุกหน่วย	 “ได้เวลาเลิกงาน 4 โมงครึ่งแล้ว  
แต่แทบจะไม่มใีครลกุออกจากโต๊ะเลยถ้างาน 
ยังไม่เสร็จ บ่อยครั้งท่ีอยู ่กันจนดึก และ
เป็นทีมบริหารด้วยซ�้าท่ีกลับเป็นทีมสุดท้าย  
วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ กไ็ม่ค่อยได้หยดุกนั เพราะ
เราจดักจิกรรมให้กบัเดก็ๆ แทบทกุอาทติย์ ซึง่
เจ้าหน้าท่ีของเราก็เต็มใจมาช่วยกัน เพราะ
เราคิดเสมอว่า สิ่งท่ีเราท�ายังเทียบไม่ได้กับ
ท่ีพ่อหลวงรัชกาลท่ี 9 ได้เสียสละให้กับ 
คนไทยเลย
 อาหารที่เหลือจากศูนย์เด็กเล็ก ก็เป็น
ที่รู้กันว่าจะไม่มีใครเอากลับบ้าน ไม่เบียดบัง 
เอาไปกินเอง แต่เราจะตักใส่ถุงเอาไปให้ 
คนแก่ คนจน คนยากไร้ในชุมชน และเรายัง
เอาผกัสวนครวัทีป่ลกูไว้หลงัส�านกังาน มาท�า
อาหาร”	ปลัดสวนาเล่าเสริม

“ผูน้�ำองค์กร” แบบอย่ำงของกำรท�ำงำน
ด้วยหลักคุณธรรม 
	 ผูน้�าหรอืผูบ้รหิาร	เปรยีบเสมอืนแม่แบบ 
ที่จะช่วยหล่อหลอมคนในองค์กรให้อยู ่ใน
กรอบแห่งคุณงามความดี	 การท่ีผู ้บริหาร
ของเทศบาลต�าบลหนองบัว นายปัญญา  
สตัยกาญจน์ นายกเทศมนตรตี�าบลหนองบวั 
มีนโยบายชัดเจนในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล	 มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
ท่ีมีความซ่ือตรง	 โปร่งใส	 ท�าให้ผู้เกี่ยวข้อง
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ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในแนวนโยบาย	 จนเกิด
เป็นความร่วมมอืของบุคลากรในเทศบาลและ
ประชาชน	ในทุกกิจกรรมที่ด�าเนินการ	
	 ปลัดสวนากล่าวว่า	 “หัวใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือผู้บริหาร เพราะ
เป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้องค์กรขับเคลื่อนไป
ในทางที่ดี เราโชคดีที่มีผู้บริหารที่มีคุณธรรม 
ท่านไม่เคยสั่งให้เราท�าอะไรที่ผิดระเบียบ
เลย แถมยังช่วยดูแลให้ค�าแนะน�า และ
คอยตักเตือนเราด้วยซ�้า ในฐานะที่ท่านมี
ประสบการณ์เป็นนายกฯ มาตลอด 5 สมัย 
 วิธีคิดหลายๆ อย่างเราถูกบ่มเพาะมา
จากท่าน อย่างเช่นในการท�าโครงการต่างๆ 
เราจะคิดถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่
ท�าลงไป ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ท�า 
ภายใต้กฎหมายรองรับ มีความโปร่งใส 
ยอมรับได้ และท�าภายใต้การมีส่วนร่วม 
ท่านจะบอกเสมอว่าให้พวกเราท�างานด้วย
ความภาคภูมิใจ เพราะเราเข้ามาได้ด้วย 
ความสามารถและสมอง ไม่ได้ใช้เงินเข้ามา  
ดังน้ันจึงไม่ต้องถอนทุน ขอให้ท�างานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต” 

จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงซื่อตรง โปร่งใส
	 ภารกิจหลักด ้านหนึ่ งขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 คือการจัดบริการ

สาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
ซึง่ในการจดับรกิารสาธารณะดงักล่าวจ�าเป็น
ต้องท�าการ	 “จัดซ้ือจัดจ้าง”	 เพื่อให้ได้มาซ่ึง
พัสดุต่างๆ	 เช่น	การก่อสร้าง	การลอกคลอง
สาธารณะ	การจัดระบบประปา	การส่งเสริม
การศึกษา	การดูแลสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	
	 แต่ในข้ันตอนการด�าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างนั้นกลับพบว่า	 มีเรื่องร้องเรียนไปยัง
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 เกี่ยวกับการ	“ทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้าง”	เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ถกูมองในแง่ลบ	และเป็น
อุปสรรคส�าคัญของการพัฒนา
	 ด้วยเหตุผลนี้เอง	 ท�าให้เทศบาลต�าบล
หนองบัวได้ริเริ่มแนวคิดในการป้องกันการ
ทุจริตภายในองค์กรเกี่ยวกับงานพัสดุด้าน
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การจัดซื้อจัดจ้างขึ้น	 โดยได้ร่วมกันก�าหนด
แนวทางมาตรการต่างๆ	 เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส	 ป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริต
ภายในหน่วยงานของเทศบาลต�าบลหนองบวั	
ภายใต้ชื่อ	“โครงการส่งเสริมความซื่อตรง 
โปร่งใส งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง”
 
	 เทศบาลต�าบลหนองบัวได ้ค ้นคิด
นวัตกรรมป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง	 โดยก�าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ๆ	 ขึ้นเพื่อ
ป้องกันการทุจริต	 ท�าให้เกิดความโปร่งใส 
ในการปฏบิตังิาน	เริม่จากจดัประชมุบคุลากร	
และร ่วมกันก�าหนดแนวคิดในการสร ้าง
นวัตกรรมป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง	 เช่น	 การประทับตราสัญลักษณ์ของ
เทศบาลก�ากับด้านหัวกระดาษในเสนอราคา
ทุกใบ,	 จัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้มาซื้อเอกสาร 
จดัซือ้จดัจ้างเป็นรายตวัเฉพาะราย,	ถ่ายภาพ
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทกุขัน้ตอนแนบตดิ
ฎีกาเบิกเงิน	 และยังก�าหนดให้มีประชาชน 
เข ้าร ่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก 
ขั้นตอน
	 มาตรการเหล่านี้ส ่งผลให้เกิดความ
โปร่งใส	 ปลอดทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง	 มี 
การแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	 
เกดิความคุม้ค่า	ประหยดังบประมาณ	เกดิการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ของเทศบาล	 และเกิดงานบริการสาธารณะ
ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม	

	 โครงการส่งเสริมความซ่ือตรง	 โปร่งใส	
งานพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง	ประสบผลส�าเร็จ
เป็นอย่างดี	 จนได้รับรางวัลการบริหาร
จดัการทีด่ ีปี 2558	(รางวลัที	่1	ประเภททัว่ไป	
กลุ ่มเทศบาลต�าบล)	 จากส�านักงานคณะ
กรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรฐัมนตร	ีอกีทัง้เทศบาลต�าบลหนองบวั
ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต	 จาก	 ป.ป.ช.	 ถึง	 3	 ปีติดต่อกัน	 
ท�าให้มอีงค์กรหน่วยงานต่างๆ	มาศกึษาดงูาน
มากกว่า	1,620	องค์กร	
	 นอกจากนี้ เทศบาลต�าบลหนองบัว 
ยงัให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ 
ของครอบครัวและชุมชน	 โดยจัดกิจกรรม
ให้คน	 3	 วัย	 คือ	 เด็กและเยาวชน	 พ่อแม	่ 
ผู้ปกครอง	และปู่ย่าตายาย	ได้มีความใกล้ชิด
ผูกพัน	 สร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็ง
ให้เกิดขึ้นในชุมชน	 ซึ่งได้รับการสนับสนุน
องค์ความรู้และงบประมาณสมทบบางส่วน
จากศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ท�าให้
การด�าเนนิการมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้	โดยเปิด
พืน้ท่ีของส�านกังานเทศบาลให้เป็นสถานท่ีจดั
กิจกรรม	เช่น	การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท�า
ขนมพื้นบ้าน	 จากปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานใน
ชุมชน,	 การชวนเด็กๆ	 ท�ากิจกรรมจิตอาสา	
เยีย่มบ้านผูป่้วยและคนชรา,	กจิกรรมสภาเดก็
และเยาวชน,	กลุ่มดนตรีไทย	เป็นต้น




