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    -เมื่อวันท่ี  3  พฤศจิกายน 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้จัดกิจกรรม
มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ (โรงเรียนเสริมสุขผู้สูงอายุต าบลควร) 
โดยมี นายสุจินต์ ค าหล้า  นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลควร เป็นประธานมอบใบ
ประกาศนียบัตรดังกล่าว ส าหรับนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 มีผู้ผ่านเกณฑ์การมาเข้า
เรียน 15 ครั้งขึ้นไป จ านวน 56 คน ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น การเจิมป้าย
โรงเรียนเสริมสุขผู้สูงอายุต าบลควร , การรับมอบใบประกาศนียบัตร , การมอบ
ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี จากสมาชิกสภา อบต.ควร และบุตรหลาน พร้อมท้ังร่วม
ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก,กิจกรรมเต้นประกอบเพลง,ร าวงย้อนยุค,และกิจกรรม
ทอดผ้าป่า เพื่อสบทบทุนให้แก่กองทุนศูนย์ฮอมฮักต าบลควร  ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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   -เมื่อวันที่ 22 พฤศจกิายน 2561 นายสุจินต์  ค าหล้า พร้อมคณะผู้บริหาร 
,ร่วมด้วยสมาชิกสภา อบต.ควร , เจ้าหน้าที่ อบต.ควร พร้อมทั้งประชาชนใน
พื้นที่ต าบลควร เข้าร่วมกิจกรรมแข่งเรือของเทศบาลต าบลปง ร่วมกับ                 
อ าเภอปง เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ณ บริเวณริมน้ ายม หลังอ าเภอปง  ต าบลปง  
อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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- 

- งานนักพัฒนาชุมชน  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนต าบลควร  ได้ก าหนดจัดกิจกรรม “สู่ขวัญข้าว”                                
ในวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.- 16.30 น.      
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลควร  เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้านของต าบลควร   จึงขอเชิญชวนประชาชนใน
พื้นที่ต าบลควร หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลา
ดังกล่าว 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                          
- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ขอให้
ท่านติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจ า  พร้อม
ทั้งดูแลรักษาสุขภาพและป้องกัน โรคอื่นๆที่มากับฤดู
หนาวด้วย  
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สาระน่ารู้ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาลคืออะไร? 

ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ียังหมายถึงการ
บริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบ
ธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น  

 
ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุ
เพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ 
พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลประกอบการ
ขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น 
องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดี
ต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เป็นต้น 
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ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไว้โดยได้เสนอเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า                         
หลักธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วย 6 หลักการคือ  
1. หลักคุณธรรม  
2. หลักนิติธรรม  
3. หลักความโปร่งใส  
4. หลักความมีส่วนร่วม  
5. หลักความรับผิดชอบ  
6. หลักความคุ้มค่า  
แต่จะเป็นหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นว่าหลักการทั้งหลายล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษา 
“ความสมดุล” ในมิติต่างๆไว้ เช่น หลักคุณธรรมก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเอง
กับผู้อื่น คือไม่เบียดเบียน ผู้อื่นหรือตัวเองจนเดือดร้อน ซึ่งการที่มีความโปร่งใส เปิด
โอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก็เพื่อมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถงึ
ความสมดุลดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้ ส่วนหลักความรับผิดชอบ ก็ต้องสมดุล
กับเสรีภาพที่เป็นสิ่งที่ส าคัญของทุกคน และหลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุลกับหลักอื่นๆ 
เช่น บางครั้งองค์การอาจมุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่องความเป็นธรรมหรือโปร่งใส 
หรือบางครั้งที่หน่วยงานโปร่งใสมากจนคู่แข่งขันลว่งรู้ความลับทีส่ าคัญในการประกอบ
กิจการ ความสมดุล หรือ ธรรม จึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของธรรมาภิบาล  
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หลกัของธรรมาภบิาลในภาครัฐ  
1.ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ท่ีมาใช้บริการ (Clear 
statement-high service quality)  
"องค์กรจะต้องมีการประกาศ (statement) พันธกิจและวัตถุประสงค์ ขององค์กรท่ีชัดเจน และใช้
เป็นแนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานขององค์กรนั้นๆ"  
2.ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าท่ีและบทบาทของตน (Public Statement ว่าจะท าหน้าท่ี
อย่างไรโดยวิธีอะไรที่จะบรรลุเป้าหมาย)  
"ผู้บริหารควรแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของตน โดยระบุให้ทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาดและความ
ซับซ้อน (Complexity) ขององค์กร"  
3.ส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้เห็นถงึคุณค่าของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติ
หรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness to the 
diverse public)  
"ผู้บริหารท าตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่ประชาชนทุกชนชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน"  
4.มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม (Providing 
information to flow two-ways)  
"ต้องมีระบบตรวจสอบการท างานทุกอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างด าเนินไปตามแผนการท างาน มี
การตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชีการเงินรวมท้ังข้อมูลต่างๆ ท่ีผลิตโดยองค์กร"  
5.พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(ผู้บริหารต้องมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง)  
"  
 


