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คําแถลงนโยบาย 

ของ นายภัทรพล  บัญชาจารุรัตน นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก 

ตอ สภาเทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

วันศุกรที่  ๑๔  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกุดจิก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดจิกและทานผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เม่ือวันอาทิตยท่ี ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๔            
ท่ีผานมา ทานประธานสภาฯ,ทานสมาชิกสภาและกระผม  นายภัทรพล  บัญชาจารุรัตน ไดรับความไววางใจ
จากประชาชนชาวกุดจิก สวนใหญท่ีมีสิทธิ์ เลือกตั้ง ใหเปนตัวแทนในระบอบประชาธิปไตย ในภาค                      
“การปกครองสวนทองถ่ิน” และบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเปนท่ี
เรียบรอยแลว ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก            
เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  เพ่ือความสมบูรณ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ 

พุทธศักราช ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘  ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ไดบัญญัติไววา “กอนนายกเทศมนตรี           

เขารับหนาท่ี ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล 

โดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  การประชุมเพ่ือแถลง

นโยบายของนายกเทศมนตรีให กระทําโดยเปดเผย  โดยนายกเทศมนตรี ตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณ

อักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนท่ีมาประชุมดวย” 

  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ี  ของนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก เปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ

แบบแผนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ในสวนการปกครองสวนทองถ่ินและ

ใหเปนไปตามกรอบอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ตามระเบียบท่ีใชในการบริหารราชการ จึงขอแถลงนโยบายตอ

สภาเทศบาลตําบลกุดจิก ในการบริหารงาน “เทศบาลตําบลกุดจิก” ซ่ึงกระผม นายภัทรพล  บัญชาจารุรัตน 

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก ในชวงระยะเวลาประมาณ  ๔  ป  นับวันนี้เปนตนไป  มีความตั้งใจจะ

บริหารงาน โดยยึดหลักการ “รวมกันคิด, รวมกันทํา, รวมกันแกไขปญหาและรวมกันภาคภูมิใจ” เพ่ือสราง

ความสุข บําบัดความทุกขใหกับ คนกุดจิกและคนท่ีมีสวนไดเสีย (Stakeholders)  ในท่ีนี้ขอใชคําวา 

“ประชาชน”  เชน ประชากรแฝง,ขาราชการท่ีมาทํางาน,พอคาแมคา,คนตางบาน,นักทองเท่ียว  เปนตน        

แนวทางการพัฒนาจะยึดความตองการประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดย เปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลท้ังในระยะสั้น ระยะปานกลาง และ ระยะยาว  ประชาชนจะมีสวน

รวมในการเสนอโครงการตางๆ รับรูความคืบหนา, ปญหาอุปสรรค และผลสุดทายประชาชน จะตองเปนผูไดรับ

ประโยชนโดยตรงจากการดําเนินโครงการนั้นๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญและตอง

ตรวจสอบได  ตามยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)* เพ่ือสรางระบบบริหาร การจัดการบานเมืองท่ีดี  



๓ 
 
 

ภายใต   ลักษณะอันพึงประสงค 

คนกุดจิก  รูหนาท่ี  มีวินัย  เสียสละและสามัคคี  (ผิดจากนี้ ไมใชเรา) 

นโยบายหลักท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

1.  นโยบายเรงดวน 

  การขออนุรักษสถานีรถไฟกุดจิก เพราะการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) State Railway of 

Thailand ; SRT ไดลงนามสัญญาโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง (HighSpeed Train)  เฟส 2 ชวงกุดจิก -

โคราช ทําใหตองรื้อสถานีรถไฟกุดจิก ซ่ึงคาบเก่ียวกับ โครงการรถไฟทางคู (Double Track Railway Project) 

เดิมทางโครงการรถไฟทางคู จะเปนผูสรางสถานีรถไฟกุดจิก แหงใหม แตโครงการฯลาชา  ทําใหโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเริ่มกอน โดยสถานีรถไฟกุดจิกอยูในแนวรื้อถอน   
 

  เพ่ือเปนการอนุรักษสถานีรถไฟกุดจิก ท่ีกอสรางสมัยลนเกลารัชกาลท่ี ๕ อายุประมาณ ๑๒๓ ป 

อยูคูกับบานกุดจิก มาอยางยาวนาน บงบอกถึงความเจริญท่ีบานกุดจิกมีมาแตอดีต ในชวงวาระการดํารง

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก สมัยท่ีแลว กระผมพรอมคณะผูบริการและทีมพลังชุมชน คนทํางาน         

ไดทําเรื่องขออนุรักษอาคารสถานีรถไฟกุดจิก พรอมปายและอุปกรณ เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และเม่ือ

วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คืบหนาลาสุด เม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีหนังสือตอบกลับจาก อธิบดีกรมการ

ขนสงทางราง เห็นดวยท่ีใหอนุรักษสถานีรถไฟกุดจิก โดยการรื้อยาย แตรายละเอียดอ่ืน ตองใหทางเทศบาล

ตําบลกุดจิก ดําเนินการตามตอไป  จึงเปนเรื่องเรงดวน 
 

2. นโยบายดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.๑   การคมนาคมตองสะดวกปลอดภัย โดยการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซม 

ถนนสายหลักและถนนสายรอง ใหเปนถนนท่ีไดมาตรฐาน และการระบายน้ําเสียระบายน้ําฝนอยางเปนระบบ  

เพ่ือใหประชาชนสามารถใชประโยชนไดอยางดี 

2.๒   ปรับปรุงระบบประปา  โดยมุงเนนใหมีน้ําประปาท่ีสะอาด เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน  ทุกครัวเรือน  ปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบประปาใหดีมีมาตรฐาน  ประชาชนคนกุดจิกตองไมขาดน้ํา

อุปโภคบริโภคกอนตําบลอ่ืน 

            2.๓   ปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบไฟฟาสาธารณะ เพ่ืออํานวยความสะดวกแสงสวางใหแก

ประชาชน รวมถึงเปลี่ยนอุปกรณใหประหยัด ทันสมัยและท่ัวถึง เชน เปลี่ยนเปนโคมไฟแอลอีดี,ระบบเปดปด

แสงสวางอัตโนมัติ 

3.  นโยบายดานการศึกษา  วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ 

3.๑  สงเสริม  สนับสนุนการศึกษาในทองถ่ินใหมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ  สอดคลองกับ 

ความตองการของทองถ่ิน ภายใตอํานาจและหนาท่ี 

3.๒  พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก ใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี          

มีคุณภาพ เหมาะกับการพัฒนาเด็กทุกคน  เพ่ือเตรียมความพรอมของเด็ก กอนเขาสูระบบชั้นประถมศึกษา 

3.๓  สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เพ่ือการศึกษาใหแกประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลกุดจิก ทุกเพศทุกวัย ตามความเหมาะสม 
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 3.๔  สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชน ทุกเพศทุกวัย เขาวัด เขาถึงพระพุทธศาสนา เขาใจ 

หลักธรรมะเบื้องตน เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางไมเบียดเบียนกันและกัน 

3.๕  สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือใหกุดจิก เปนท่ีออกกําลังกาย มีสนาม 

กีฬาครบวงจร ประชาชนสุขภาพดี มีความสุข และพรอมจัดการแขงขันกีฬาสมัครเลนทุกประเภทท่ีประชาชน

ตองการ ตามความเหมาะสม 

3.๖  จัดใหมีการอนุรักษ สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม

ในรูปแบบตาง ๆ เชน งานประเพณีฉลองศาลเจาพอเจาแมกุดจิก  งานประเพณีวันสงกรานต  วันลอยกระทง 

วันสําคัญทางศาสนา  ตามความตองการของประชาชน 

             4. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 4.๑  สนับสนุนสงเสริม กิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 

เพ่ิมชองทางซ้ือขาย และประชาสัมพันธบานกุดจิก ตอนรับนักทองเท่ียวทุกระดับ 

           4.๒  สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน โดยยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ตามความตองการของ

ประชาชน 

 4.๓  สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนและอนุรักษ  เชน       

การสืบทอดทําเสนหม่ีโคราชแบบทํามือ  เพ่ือเพ่ิมรายได ใหแกทองถ่ิน 

       4.๔ สงเสริมใหมีการรวมกลุม,วิสาหกิจชุมชน,จัดตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ แตละกลุมในเขต

เทศบาลตําบลกุดจิก โดยอาจรวมกับ หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาตอยอด  ศึกษาถึงปญหา และ

แนวทางแกไข ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการอยางเปนระบบใหยั่งยืน 
 

             5. นโยบายดานสาธารณสุข 

5.๑  สงเสริมและพัฒนาการบริหารดานสาธารณสุข ใหครอบคลุมทุกครัวเรือน รวมกับ

คณะกรรมการชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดจิกและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตามความสมัครใจ 

5.๒  ใหมีการประกอบการ ประกอบกิจการท่ีถูกสุขลักษณะในสถานบริการ รานคา ตลาด

เทศบาลตําบลกุดจิก ตลาดนัด และกิจการอ่ืนๆ  ตามอํานาจหนาท่ี 

 5.๓  เฝาระวังติดตามสถานการณโรคระบาดท่ีอาจเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกและ

พ้ืนท่ีใกลเคียงหรือตามประกาศของ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหรือกระทรวงสาธารณสุข 

  5.๔ สงเสริมและสนับสนุน “ศูนยฟนฟูสุขภาพสุขใจ ใกลบาน” ใหดําเนินการไดตาม

วัตถุประสงค ดวยความรวมมือกับภาคีเครือขายตางๆ 
 

  6. นโยบายดานชุมชนและสวัสดิการสังคม 

6.๑  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสรางชุมชนเขมแข็ง ใหความสําคัญกับ  

คณะกรรมการชุมชน ท่ีตองเปนตัวกลางเชื่อมถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย 

6.๒ สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ใหกับประชาชนท่ีตองไดรับสวัสดิการ,          

ท่ีตองไดรับความสงเคราะหอยางท่ัวถึง เทาเทียมและเปนธรรม 

6.๓  สงเสริมใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือความเปนเลิศดานกีฬา 

สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกันยาเสพติด เพ่ือเยาวชนและประชาชนหางไกลจาก ยาเสพติด อบายมุข 

สุราและสิ่งมอมเมาอ่ืนๆ 
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7. นโยบายดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

7.๑  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ,รักษาทรัพยากรธรรมชาติและรวมกัน

ดูแลสิ่งแวดลอม อยางเขาใจ 

7.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ,การจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและบําบัดน้ําเสีย โดยเนน

การคัดแยกขยะทุกคนทุกบาน  ดูและระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพดีตลอดการใชงาน ดําเนินงานตาม

เทศบัญญัติเปนอยางนอย 

7.๓  ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ไมใหกระทบตอสุขภาพกาย 

สุขภาพใจของประชาชนและตองไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 

 8.  นโยบายดานการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันสาธารณภัย 

8.๑  เสริมสรางความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยเพ่ิม

กลองวงจรปด ใหครอบคลุมทุกชุมชนและประชาชนสามารถมีสวนรวมในการเฝาระวังได 

8.๒  สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ใหมีความพรอมท่ีจะชวยเหลือ ดูแล

และสนับสนุนประชาชนไดอยางดี 

8.๓  สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน จัดใหมีเวรรักษาการณประจํา ศูนย อปพร.

(อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน) ทุกวัน และออกตรวจตราทุกคืน พรอมรับแจงเหตุดวน ฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 

9. นโยบายดานการบริหารการปกครองและบุคลากรทองถิ่น 

          9.๑  บุคลากรของ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดจิก  ตองพรอมใหบริการประชาน ดวยความ

เทาเทียม  “ยิ้มแยม แจมใส เต็มใจใหบริการ”  โดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา" 

               9 .๒  เพ่ิมทักษะ ความสามารถของบุคลากรและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพ่ือการบริการประชาชนใหรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม 

              9.๓  ปรับปรุง และพัฒนารายได ในดานการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ใหท่ัวถึงและเปนธรรม ตามระเบียบกฎหมายและความเหมาะสม 

               9.๔  เปดโอกาส ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการมากข้ึน  โดยการ

เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดทุกชองทางท่ี

ประชาชนสะดวก 

               9.๕ เนนการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการบริหารบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance)  ประกอบดวย  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ หลักความคุมคา (เคยไดรับรางวัลบริหารบานเมืองท่ีดี จาก สํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี           

เม่ือป ๒๕๕๙ ) 
 

  จากนโยบายท้ังหมด ๙  ดาน  ท่ีกระผม ไดแถลงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลกุดจิก ไดรับทราบมาท้ังหมดนี้  จะประสบผลสําเร็จไมไดเลย  ถาไมไดรับความรวมมือดวยดี  และ

ไมไดไดรับความสนับสนุน  จากทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดจิกทุกทาน  ตลอดท้ัง

ขาราชการ/พนักงาน คณะกรรมการชุมชน และพ่ีนองประชาชนเทศบาลตําบลกุดจิกทุกทาน 
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 ซ่ึงกระผม คาดหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือดวยดีจากทุกภาคสวน  เพ่ือใหการ

ดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายท้ัง ๙ ดาน สําเร็จลุลวงดวยดี และสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว   

ดั่งวิสัยทัศนท่ีวา “กุดจิกนาอยู เชิดชูคุณธรรม งามลํ้าวัฒนธรรมประเพณี  ประชาชนสามัคคี ชีวิตและ

ทรัพยสินปลอดภัย”  ทุกประการ  ซ่ึงจะสงผลใหพ่ีนองประชาชนเทศบาลตําบลกุดจิก มีคุณภาพชีวิตท่ีดี             

มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคง  มีสังคมท่ีดีข้ึน  มีจิตใจท่ีโอบออม อารี  เอ้ือเฟอ  เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน  มีจริยธรรม

และคุณธรรมมากข้ึน  และเทศบาลตําบลกุดจิกของเรา  ก็จะเปนเทศบาลตัวอยาง  เปนชุมชนตนแบบใหแกท่ีอ่ืนตอไป 
  

 และในคราวนี้  กระผมขอแนะนํา คณะผูบริหาร ท่ีเขามาชวยเหลืองานของเทศบาลตําบลกุดจิก   

ประกอบดวย 

๑.  นายสําราญ  ปลองสูงเนิน  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก 

๒.  นางลดาวัลย  ดอกสันเทียะ  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก 

๓.  นายวีรวัฒน  เจาวัฒนา  ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก 

๔.  นางสาวแดง  คําแยม   ตําแหนง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก 
 

 ในนาม นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิกและคณะผูบริหาร พรอม “ทีมพลังชุมชน คนทํางาน”  

จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงม่ันและตั้งใจ  เพ่ือตอบแทนท่ีไดรับความไววางใจจากพ่ีนองประชาชน ใหเขามาทํา

หนาท่ีเปนผูบริหาร  พวกเรามีความมุงม่ันท่ีจะเขามาพัฒนาเทศบาลตําบลกุดจิก  ใหมีความเจริญกาวหนา    

โดยจะดําเนินการตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลกุดจิก แหงนี้   
 

 ท้ังนี้   นโยบายท่ีนําเสนอ  อยูภายใตเ ง่ือนไข  อํานาจหนาท่ี  ระเบียบ กฎหมายและ

งบประมาณของเทศบาลตําบลกุดจิกหรืองบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนมาได  เทานั้น 

 จึงขอแถลงนโยบายมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลกุดจิกทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 

นายภัทรพล  บัญชาจารุรัตน 
นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก 
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*องคประกอบและความสําคัญของธรรมาภิบาล ตอระบบราชการ 

  หลักธรรมาภิบาลการบริหารบานเมืองท่ีดี (Good Governance) คือ หลักในการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี ถือเปนหลักการบริหารเพ่ือการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมใหเกิดความสงบสุข          

โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและเปน

ธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิกในการถือปฏิบัติรวมกัน

อยางเสมอภาค 

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม เปนการสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

ประกอบอาชีพสจุรติจนเปนนิสัย 

3. หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ การทําใหสังคมไทย

เปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา การทํางานขององคกรทุกองคกรมีความโปรงใส

สามารถตรวจสอบได และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 

(Corruption) 

4. หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและแสดงความคิดเห็น โดย

เปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวน 

สาธารณะ การประชาพิจารณการแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม 

การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพใน

ความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง 

6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสวนรวม โดยการรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและ

บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

(ท่ีมา ก.พ.ร หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

 

 

 


