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 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว	 และ	ดร.อุบล  
ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต�าบลดอนแก้ว	 คือผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 
คนส�าคญัทีมี่ส่วนในการวางรากฐานอนัมัน่คง
ให้กับองค์กร	 ด้วยนโยบายที่ชัดเจนและ 
เอาจริงเอาจังในการป้องกันการทุจริตทุก 
รูปแบบ	 ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังคุณธรรม 
ความซ่ือตรง	โปร่งใส	ความเอือ้อาทร	ซือ่สตัย์
สุจริต	ให้เกิดขึ้นทั้งในองค์กรและในชุมชน
	 ปลัดอุบลเล่าถึงแรงบันดาลใจว่า	 “เรา
มักจะได้ยินจากข่าวอยู ่เสมอว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอร์รัปชัน

 แม้จะมิใช่เป้ำหมำยสูงสุดของกำรท�ำงำน แต่รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจอันมำกมำย
นับไม่ถ้วนที่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับจำกองค์กร
และหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นเครื่องหมำยกำรันตีได้อย่ำงดี ถึงผลส�ำเร็จของกำรท�ำงำนด้วย 
ควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อสร้ำงสุขภำวะของคนในชุมชน และก้ำวสู่กำรเป็นชุมชนคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลดอนแก้ว
“ดอนแก้ว” ต�ำบลแห่งควำมซื่อตรง โปร่งใส และมีสุขภำวะดี

มากทีส่ดุ ท้องถ่ินไม่ด ีท้องถ่ินโกง ซึง่พอได้ยนิ 
อย่างนั้นก็รู ้สึกไม่สบายใจ เลยท�าให้เกิด 
แรงบันดาลใจอยากจะท�าท้องถิ่นของเราให ้
เป็นองค์กรท่ีสะอาด ปลอดการทุจรติคอร์รปัชัน 
อย่างเดด็ขาด ตอนนัน้มนัเป็นเหมอืนอดุมคติ 
ท�าได้หรือไม่ ไม่รู้ แต่ที่รู้คือต้องเริ่มที่ตัวเอง
ก่อน ก็เลยเริ่มต้นจากการดีไซน์องค์กรของ
เราว่าจะต้องเป็นอย่างไร” 

“อบต.สีขำว” ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
	 อบต.ดอนแก้วเริม่ต้นสร้างความโปร่งใส
ในองค์กร	ด้วยการแก้ปัญหาความเลือ่มล�า้ใน
องค์กร	 โดยเฉพาะด้านการบริหารงาน	 วาง



181องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

หลักเกณฑ์การรับคนเข้าท�างานที่ใช้ระบบ
คุณธรรม	ไม่มีระบบฝาก	รับคนพิจารณาคน
เข้าท�างาน	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	และ
ประสบการณ์เป็นเกณฑ์ในการพจิารณา	และ
เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติสามารถ
สมัครเข้ามาเพ่ือรับการคัดเลือก	 หรือสอบ 
คัดเลือกได้	
	 นอกจากนี้	 ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ทุกแผนกของ	อบต.ดอนแก้ว	ยังได้ปฏิญาณ
และบันทึกเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รับชันว่า	 “จะท�างานด้วย 
ความซ่ือสัตย์ สุจริต ต่อต้าน การทุจริต  
มคีวามโปร่งใส และมส่ีวนร่วมทกุระดบั”	โดย
ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล	คอืมคีวามถกูต้อง 
ตามกฎระเบียบ	มีคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	 
โปร ่งใส	 มีส ่วนร ่วม	 มีความคุ ้มค ่าและ
สร้างสรรค์	 อีกทั้งยังน้อมน�าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต	
เพราะหากคนในองค์กรมีความพอเพียง	 
พอประมาณ	 พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่	 ไม่โลภ
อยากได้ของผูอ้ืน่มาเป็นของตนเอง	ไม่ฟุง้เฟ้อ	
และรู้จักการประหยัดอดออมแล้ว	 จะเป็น
เกราะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างดี	
	 ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การเป็น	"อบต.สีขาว” ที่
มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส	 ซึ่งไม่เพียง 

ปลอดคอร ์รัปชัน	 หากยังเป ิดกว ้างให ้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ท�างานของ	อบต.ดอนแก้ว	 โดยมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประจ�าต�าบลดอนแก้ว	 ท�าหน้าท่ี
เสมอืน	ป.ป.ช.ต�าบลซึง่เรยีกว่าคณะกรรมการ
ธรรมาภบิาลต�าบลดอนแก้ว (กธ.ต.ดอนแก้ว) 
ซ่ึงเป็นอาสาสมัครท่ีท�าหน้าท่ีเป็นผู ้แทน
ชุมชนในการสอดส่อง	 เฝ้าระวัง	และรณรงค์
สร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร	
และชุมชน
	 ผู้แทนชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อ�านาจบริหาร	 การใช้จ่ายงบประมาณของ
ท้องถ่ิน	การรบัรูง้บประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 
และการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา	 
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ 
โดยง่ายและสะดวก	ผ่านช่องทางสือ่สารต่างๆ	
เช่น	วทิยชุุมชน	และอนิเทอร์เนต็	ตามแนวคดิ	
"อบต.รูอ้ะไร ประชาชนต้องรูส้ิง่นัน้" จงึเป็น
ทีม่าของนวตักรรม	"องค์กรระบบเปิด"	(Open	
System	Organization)	 เป็นการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารด้วยกระบวนการทีห่ลากหลาย	 
ท้ังกิจกรรม	 "PR	 360	 องศา"	 ซ่ึงเป ็น 
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ	รวมทั้ง	"Donkaew	GIS"	คือการ
พัฒนาระบบฐานข้อมลู	GIS	ให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน	
	 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	 อบต.สีขาว	
นอกจากส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณ
ของทางราชการแล้ว	 ประชาชนยังมีโอกาส
เสนอความต้องการ	และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้โดยตรงต่อนักการเมืองท้องถิ่นด้วย

มุ่งสู่กำรเป็น “ชุมชนคุณธรรม”
	 เป้าหมายส�าคญัของ	อบต.ดอนแก้ว	คอื
การขยายหลักคุณธรรมความซื่อตรงสู่ชุมชน
อย่างต่อเน่ือง	โดยมกีารด�าเนนิโครงการต่างๆ	 
เพ่ือปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น
ต้ังแต่เด็กปฐมวัยจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่	 เพื่อ 
หล่อหลอมชุมชนแห่งนี้ให ้เป ็น	 “ชุมชน
คุณธรรม”	
 “นโยบายของท่านนายกฯ ที่มีความ
ชัดเจน จริงจัง และไม่ปิดกั้นความคิดของ
คนในชุมชน หน�าซ�้ายังให้เกียรติชาวบ้าน  
รับฟังความคิดความเห็นของทุกคน ใครมี
เหตุผลที่ดีกว่าก็ท�าตามนั้น สิ่งเหล่านี้เป็น 
จุดแข็งที่ท�าให ้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาในตัวผู้น�า และให้ความร่วมมือในการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
 เราค่อยๆ สร้างจิตส�านึกความซื่อตรง
ให้กับชุมชนผ่านวิธีการหลายอย่าง อย่าง
เช่น โครงการตลาดสีเขียวที่เปิดให้ชาวบ้าน
น�าผกัปลอดสารพษิมาวางขายในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลดอนแก้ว ซึ่งเป็นตลาด
ที่ไม่มีคนขาย มีแต่คนซ้ือ ใครอยากซ้ืออะไร
ก็หยิบสินค้าไป มีราคาติดอยู่ มีกระป๋องเงิน
วางอยู่ จ่ายเงินเอง ทอนเงินเอง ซ่ึงวิธีการ
เหล่านีจ้ะค่อยๆ ขัดเกลาเขาให้มคีวามซือ่สตัย์ 
ซื่อตรง อย่างน้อยก็กับตัวเอง เพราะเขาจะ
รู้อยู่แก่ใจตัวเอง และเรายังน�าวิธีการแบบนี้
ไปใช้ในร้านค้าในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์ให้กับเด็กๆ ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นรากฐานส�าคัญของการเติบโตเป็นคนดี
ในสังคมต่อไป”	ปลัดอุบลเล่า	

“ดอนแก้ว” ต�ำบลแห่งสุขภำวะ 
	 วิสัยทัศน ์ในการพัฒนาของ	 อบต. 
ดอนแก้ว	 คือการเป็นต�าบลที่มีสุขภาวะดี 
ครบทั้ง	4	ด้าน	อันได้แก่	
 1. สุขภาวะทางกาย	 หมายถึง	 การ
มีร ่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	 มีเศรษฐกิจ 
พอเพียง	มีสิ่งแวดล้อมดี	ไม่มีอุบัติภัย	เป็นต้น	
 2. สุขภาวะทางจิต	 หมายถึงจิตใจท่ี
เป็นสุข	 ผ่อนคลาย	 ไม่เครียด	 คล่องแคล่ว	 
มีความเมตตา	กรุณา	มีสติ	มีสมาธิ	เป็นต้น	
 3. สขุภาวะทางสงัคม	หมายถงึ	การอยู่ 
ร่วมกันด้วยดี	 ในครอบครัว	 ในชุมชน	 ในท่ี 
ท�างาน	 ในสังคม	 ในโลก	 ซ่ึงรวมถึงการมี
บริการทางสังคมที่ดี	มีความสามัคคีในชุมชน
และมีสันติภาพ	เป็นต้น	
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 4. สขุภาวะทางปัญญา	หมายถงึความ
สุขอันประเสริฐท่ีเกิดจากมีจิตใจสูง	 เข้าถึง
ความจริงทั้งหมด	 ลดละความเห็นแก่ตัว	 
หรือประโยชน์ส่วนตน	 เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและชุมชน	 มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู ้อื่น	 มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา	 เพื่อ 
ช่วยเหลือชุมชน	 สังคม	 รวมถึงประเทศชาต	ิ
เป็นต้น
	 โดย	 อบต.ดอนแก้ว	 ร่วมกับส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	 โดยส�านักสนับสนุนภาวะชุมชน	
(ส�านัก	 3)	 ร่วมกันเปิดตัว	 “มหาวิชชาลัย
ดอนแก้วสร้างสุข”	 ขึ้น	 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่
ต่อยอดมาจากแนวคิดของศูนย์บูรณาการ 
การดูแลสุขภาพชุมชน	 โดยสังเคราะห  ์
ออกมาเป็นหลกัสูตรการจัดการสขุภาพชมุชน	
เพื่อให้คนในต�าบลตลอดจนคนภายนอก 
ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้
	 ปลัดอุบลเล่าว่า	“การสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ต่างๆ ท�าให้ต�าบลของเรามี
แหล่งเรียนรู้ขึ้นมากมาย อย่างเช่น การดูแล 
ผู ้ป ่วยและคนพิการ การบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน  
รวมถึงการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ซื่อตรง 
โปร่งใส ดงัน้ันเราจงึอยากจะขยายการเรยีนรู ้
ไปสู่ภายนอกให้มากขึ้น โดยการจัดท�าเป็น
หลักสูตรที่มีความน่าเชื่อถือให้คนที่สนใจ 
เข้ามาเรียนรู้ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

มาช่วยในเรื่องการให้ความรู ้ด้านวิชาการ  
บวกกบัประสบการณ์ชมุชนทีเ่ราม ีท�าให้ผูท้ีม่า 
เรียนรู้ได้รับประโยชน์กลับไปขยายผลต่อ”
	 จากการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล	และ
การป้องกันการทุจริต	 ท�าให้	 อบต.ดอนแก้ว	 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการ
ทุจริต	 จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.),	
รางวัลพระปกเกล ้าทองค�าและรางวัล 
เชิดชูเกียรติท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีสุดด้านความ
โปร่งใส	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากสถาบันพระปกเกล้า,	 รางวัลคุณธรรม
แห่งชาติประเภทองค์กร	 จากศูนย์คุณธรรม	
(องค์การมหาชน)	 และโครงการ	 อบต.สีขาว	 
ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ	 ประเภท
โครงการ,	 ซ่ึง	 ดร.อุบล	 ยะไวทย์ณะวิชัย	 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว	 
ได้รบัรางวลัคณุธรรมแห่งชาต	ิประเภทบุคคล	
รวมถงึรางวลัข้าราชการต้นแบบ	“ข้าราชการ
ไทยใจสขีาว”	จากคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 
อีกทั้ง	รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดีถึง	14	ปีติดต่อกัน	จาก
กระทรวงมหาดไทย	 ซ่ึงรางวัลแห่งเกียรติยศ
และความภาคภูมิใจเหล่านี้	 ถือเป็นการ 
การันตีได้อย่างดีถึงการเป็น	 “อบต.ซ่ือตรง	
โปร่งใส”	อย่างแท้จริง




