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คําแถลงนโยบาย
ของ
นายกเทศมนตรีตาํ บลกุดจิก

นายภัทรพล บัญชาจารุรตั น นายกเทศมนตรีตาํ บลกุดจิก
แถลงตอสภาเทศบาลตําบลกุดจิก
วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒

คําแถลงนโยบาย
ของ นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก
ตอ สภาเทศบาลตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกรที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลกุดจิก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดจิกและทานผูเขารวมประชุมทุกทาน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ที่ผานมา ทานประธานสภาฯ,ทานสมาชิกสภาและกระผม นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน ไดรับความไววางใจ
จากประชาชนชาวกุ ด จิ ก ส ว นใหญ ที่ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ให เ ป น ตั ว แทนในระบอบประชาธิ ป ไตย ในภาค
“การปกครองส ว นท องถิ่ น ” และบั ดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดป ระกาศรับ รองผลการเลือกตั้งเปน ที่
เรียบรอยแลว ตามประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ งนายกเทศมนตรีตําบลกุ ด จิ ก
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
เพื่อความสมบูรณ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรกและวรรคสอง ได บั ญ ญั ติ ไ ว ว า “ก อ นนายกเทศมนตรี
เขารับหนาที่ ใหประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล
โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การประชุมเพื่อแถลง
นโยบายของนายกเทศมนตรีให กระทําโดยเปดเผย โดยนายกเทศมนตรี ตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณ
อักษรแจกใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมดวย”
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ ของนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก เปนไปตามขั้นตอนและระเบี ยบ
แบบแผนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในสวนการปกครองสวนทองถิ่นและ
ใหเปนไปตามกรอบอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ตามระเบียบที่ใชในการบริหารราชการ จึงขอแถลงนโยบายตอ
สภาเทศบาลตําบลกุดจิก ในการบริหารงาน “เทศบาลตําบลกุดจิก” ซึ่งกระผม นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก ในชวงระยะเวลาประมาณ ๔ ป นับวันนี้เปนตนไป มีความตั้งใจจะ
บริหารงาน โดยยึดหลักการ “รวมกันคิด, รวมกันทํา, รวมกันแกไขปญหาและรวมกันภาคภูมิใจ” เพื่อสราง
ความสุ ข บํ า บั ด ความทุ ก ข ใ ห กั บ คนกุ ด จิ ก และคนที่ มี ส ว นได เ สี ย (Stakeholders) ในที่ นี้ ข อใช คํ า ว า
“ประชาชน” เชน ประชากรแฝง,ข าราชการที่มาทํางาน,พ อค าแม คา,คนตางบาน,นั กท องเที่ยว เปนต น
แนวทางการพัฒนาจะยึดความตองการประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดย เปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และ ระยะยาว ประชาชนจะมีสวน
รวมในการเสนอโครงการตางๆ รับรูความคืบหนา, ปญหาอุปสรรค และผลสุดทายประชาชน จะตองเปนผูไดรับ
ประโยชนโดยตรงจากการดําเนินโครงการนั้นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญและตอง
ตรวจสอบได ตามยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)* เพื่อสรางระบบบริหาร การจัดการบานเมืองที่ดี

๓

ภายใต

ลักษณะอันพึงประสงค

คนกุดจิก

รูหนาที่ มีวินัย เสียสละและสามัคคี (ผิดจากนี้ ไมใชเรา)

นโยบายหลักที่สําคัญ มีดังนี้
1. นโยบายเรงดวน
การขออนุรักษสถานีรถไฟกุดจิก เพราะการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) State Railway of
Thailand ; SRT ไดลงนามสัญญาโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง (HighSpeed Train) เฟส 2 ชวงกุดจิก โคราช ทําใหตองรื้อสถานีรถไฟกุดจิก ซึ่งคาบเกี่ยวกับ โครงการรถไฟทางคู (Double Track Railway Project)
เดิมทางโครงการรถไฟทางคู จะเปนผูสรางสถานีรถไฟกุดจิก แหงใหม แตโครงการฯลาชา ทําใหโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเริ่มกอน โดยสถานีรถไฟกุดจิกอยูในแนวรื้อถอน
เพื่อเปนการอนุรักษสถานีรถไฟกุดจิก ที่กอสรางสมัยลนเกลารัชกาลที่ ๕ อายุประมาณ ๑๒๓ ป
อยูคูกับบานกุดจิ ก มาอยางยาวนาน บงบอกถึงความเจริญที่บานกุดจิ กมีมาแต อดีต ในชวงวาระการดํ ารง
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก สมัยที่แลว กระผมพรอมคณะผูบริการและทีมพลังชุมชน คนทํางาน
ไดทําเรื่องขออนุรักษอาคารสถานีรถไฟกุดจิก พรอมปายและอุปกรณ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และเมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คืบหนาลาสุด เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีหนังสือตอบกลับจาก อธิบดีกรมการ
ขนสงทางราง เห็นดวยที่ใหอนุรักษสถานีรถไฟกุดจิก โดยการรื้อยาย แตรายละเอียดอื่น ตองใหทางเทศบาล
ตําบลกุดจิก ดําเนินการตามตอไป จึงเปนเรื่องเรงดวน
2. นโยบายดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
2.๑ การคมนาคมตองสะดวกปลอดภัย โดยการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม
ถนนสายหลักและถนนสายรอง ใหเปนถนนที่ไดมาตรฐาน และการระบายน้ําเสียระบายน้ําฝนอยางเปนระบบ
เพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนไดอยางดี
2.๒ ปรับปรุงระบบประปา โดยมุงเนนใหมีน้ําประปาที่สะอาด เพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน ทุกครัวเรือน ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาใหดีมีมาตรฐาน ประชาชนคนกุดจิกตองไมขาดน้ํา
อุปโภคบริโภคกอนตําบลอื่น
2.๓ ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ระบบไฟฟ า สาธารณะ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแสงสว า งให แ ก
ประชาชน รวมถึงเปลี่ยนอุปกรณใหประหยัด ทันสมัยและทั่วถึง เชน เปลี่ยนเปนโคมไฟแอลอีดี,ระบบเปดปด
แสงสวางอัตโนมัติ
3. นโยบายดานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ
3.๑ สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในท องถิ่น ใหมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคล องกับ
ความตองการของทองถิ่น ภายใตอํานาจและหนาที่
3.๒ พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกุดจิก ใหมีสภาพแวดลอมที่ ดี
มีคุณภาพ เหมาะกับการพัฒนาเด็กทุกคน เพื่อเตรียมความพรอมของเด็ก กอนเขาสูระบบชั้นประถมศึกษา
3.๓ สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาใหแกประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลกุดจิก ทุกเพศทุกวัย ตามความเหมาะสม
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3.๔ สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชน ทุกเพศทุกวัย เขาวัด เขาถึงพระพุทธศาสนา เขาใจ
หลักธรรมะเบื้องตน เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางไมเบียดเบียนกันและกัน
3.๕ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ เพื่อใหกุดจิก เปนที่ออกกําลังกาย มีสนาม
กีฬาครบวงจร ประชาชนสุขภาพดี มีความสุข และพรอมจัดการแขงขันกีฬาสมัครเลนทุกประเภทที่ประชาชน
ตองการ ตามความเหมาะสม
3.๖ จัดใหมีการอนุรักษ สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
ในรูปแบบตาง ๆ เชน งานประเพณีฉลองศาลเจาพอเจาแมกุดจิก งานประเพณีวันสงกรานต วันลอยกระทง
วันสําคัญทางศาสนา ตามความตองการของประชาชน
4. นโยบายดานเศรษฐกิจ
4.๑ สนับสนุนสงเสริม กิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
เพิ่มชองทางซื้อขาย และประชาสัมพันธบานกุดจิก ตอนรับนักทองเที่ยวทุกระดับ
4.๒ สงเสริมอาชี พและพัฒนาฝ มือแรงงาน และเพิ่มรายไดใหกับ ประชาชน โดยยึด หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ตามความตองการของ
ประชาชน
4.๓ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนและอนุรักษ เชน
การสืบทอดทําเสนหมี่โคราชแบบทํามือ เพื่อเพิ่มรายได ใหแกทองถิ่น
4.๔ ส งเสริ มให มีการร ว มกลุม,วิส าหกิจ ชุมชน,จั ดตั้ง กลุม อาชี พต าง ๆ แตล ะกลุมในเขต
เทศบาลตํ า บลกุ ดจิ ก โดยอาจร ว มกั บ หนว ยงานอื่ น ที่เกี่ย วของ เพื่อพัฒ นาตอยอด ศึกษาถึงปญ หา และ
แนวทางแกไข ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการอยางเปนระบบใหยั่งยืน
5. นโยบายดานสาธารณสุข
5.๑ ส งเสริ มและพั ฒ นาการบริห ารดานสาธารณสุข ใหครอบคลุมทุกครัว เรือน ร ว มกับ
คณะกรรมการชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดจิกและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามความสมัครใจ
5.๒ ใหมีการประกอบการ ประกอบกิจการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบริการ รานคา ตลาด
เทศบาลตําบลกุดจิก ตลาดนัด และกิจการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่
5.๓ เฝาระวังติดตามสถานการณโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลกุดจิกและ
พื้นที่ใกลเคียงหรือตามประกาศของ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหรือกระทรวงสาธารณสุข
5.๔ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น “ศู น ย ฟ น ฟู สุ ข ภาพสุ ข ใจ ใกล บ า น” ให ดํ า เนิ น การได ต าม
วัตถุประสงค ดวยความรวมมือกับภาคีเครือขายตางๆ
6. นโยบายดานชุมชนและสวัสดิการสังคม
6.๑ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสรางชุมชนเขมแข็ง ใหความสําคัญกับ
คณะกรรมการชุมชน ที่ตองเปนตัวกลางเชื่อมถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย
6.๒ สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ใหกับประชาชนที่ต องไดรับสวัส ดิ ก าร,
ที่ตองไดรับความสงเคราะหอยางทั่วถึง เทาเทียมและเปนธรรม
6.๓ สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อความเปนเลิศดานกีฬา
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกันยาเสพติด เพื่อเยาวชนและประชาชนหางไกลจาก ยาเสพติด อบายมุข
สุราและสิ่งมอมเมาอื่นๆ
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7. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
7.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ,รักษาทรัพยากรธรรมชาติและรวมกัน
ดูแลสิ่งแวดลอม อยางเขาใจ
7.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ,การจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและบําบัดน้ําเสีย โดยเนน
การคัดแยกขยะทุกคนทุกบาน ดูและระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพดีตลอดการใชงาน ดําเนินงานตาม
เทศบัญญัติเปนอยางนอย
7.๓ ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ไมใหกระทบตอสุขภาพกาย
สุขภาพใจของประชาชนและตองไมทําลายสิ่งแวดลอม
8. นโยบายดานการรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันสาธารณภัย
8.๑ เสริมสรางความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยเพิ่ม
กลองวงจรปด ใหครอบคลุมทุกชุมชนและประชาชนสามารถมีสวนรวมในการเฝาระวังได
8.๒ สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีความพรอมที่จะชวยเหลือ 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 เพิ่ ม ทั ก ษะ ความสามารถของบุ ค ลากรและพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อการบริการประชาชนใหรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม
9.๓ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นารายได ในด า นการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า ง และ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ใหทั่วถึงและเปนธรรม ตามระเบียบกฎหมายและความเหมาะสม
9.๔ เป ด โอกาส ให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การมากขึ้ น โดยการ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดทุกชองทางที่
ประชาชนสะดวก
9.๕ เน น การบริ ห ารราชการโดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลการบริ ห ารบ า นเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความ
รั บ ผิ ด ชอบ หลั กความคุ มค า (เคยได รั บ รางวัล บริห ารบานเมืองที่ดี จาก สํานักปลัด สํานักนายกรัฐ มนตรี
เมื่อป ๒๕๕๙ )
จากนโยบายทั้ งหมด ๙ ดาน ที่ กระผม ไดแถลงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิ กสภา
เทศบาลตําบลกุดจิก ไดรับทราบมาทั้งหมดนี้ จะประสบผลสําเร็จไมไดเลย ถาไมไดรับความรวมมือดวยดี และ
ไม ได ได รั บความสนั บสนุ น จากท านประธานสภาฯ และสมาชิ กสภาเทศบาลตํ าบลกุ ดจิ กทุ กท าน ตลอดทั้ ง
ขาราชการ/พนักงาน คณะกรรมการชุมชน และพี่นองประชาชนเทศบาลตําบลกุดจิกทุกทาน
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ซึ่งกระผม คาดหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือดวยดีจากทุกภาคสวน เพื่อใหการ
ดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายทั้ง ๙ ดาน สําเร็จลุลวงดวยดี และสัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ดั่งวิสัยทัศนที่วา “กุดจิกนาอยู เชิดชูคุณธรรม งามล้ําวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนสามัคคี ชีวิตและ
ทรั พย สิ นปลอดภั ย” ทุ กประการ ซึ่ งจะส งผลให พี่น องประชาชนเทศบาลตํ าบลกุ ดจิ ก มีคุณภาพชี วิ ตที่ ดี
มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง มีสังคมที่ดีขึ้น มีจิตใจที่โอบออม อารี เอื้อเฟอ เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีจริยธรรม
และคุณธรรมมากขึ้น และเทศบาลตําบลกุดจิกของเรา ก็จะเปนเทศบาลตัวอยาง เปนชุมชนตนแบบใหแกที่อื่นตอไป
ประกอบดวย

และในคราวนี้ กระผมขอแนะนํา คณะผูบริหาร ที่เขามาชวยเหลืองานของเทศบาลตําบลกุดจิก
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสําราญ ปลองสูงเนิน
นางลดาวัลย ดอกสันเทียะ
นายวีรวัฒน เจาวัฒนา
นางสาวแดง คําแยม

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก
รองนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก

ในนาม นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิกและคณะผูบริหาร พรอม “ทีมพลังชุมชน คนทํางาน”
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นและตั้งใจ เพื่อตอบแทนที่ไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชน ใหเขามาทํา
หนาที่เปนผูบริหาร พวกเรามีความมุงมั่นที่จะเขามาพัฒนาเทศบาลตําบลกุดจิก ใหมีความเจริญกาวหนา
โดยจะดําเนินการตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลกุดจิก แหงนี้
ทั้ ง นี้ นโยบายที่ นํ า เสนอ อยู ภ ายใต เ งื่ อ นไข อํ า นาจหน า ที่ ระเบี ย บ กฎหมายและ
งบประมาณของเทศบาลตําบลกุดจิกหรืองบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนมาได เทานั้น
จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลกุดจิกทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน
นายกเทศมนตรีตําบลกุดจิก
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*องคประกอบและความสําคัญของธรรมาภิบาล ตอระบบราชการ
หลั กธรรมาภิ บ าลการบริห ารบานเมืองที่ดี (Good Governance) คือ หลักในการบริห าร
จัดการบานเมืองที่ดี ถือเปนหลักการบริหารเพื่ อการอยูรว มกัน ในบานเมื องและสังคมให เกิด ความสงบสุ ข
โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการดังนี้
1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและเปน
ธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกในการถือปฏิบัติรวมกัน
อยางเสมอภาค
2. หลั กคุ ณธรรม หมายถึ ง การยึ ดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม เปน การสงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย
3. หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ การทําใหสังคมไทย
เปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา การทํางานขององคกรทุกองคกรมีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
(Corruption)
4. หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและแสดงความคิดเห็น โดย
เป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ช อ งทางในการเข า มามี ส ว นร ว ม ได แ ก การแจ ง ความเห็ น การไต ส วน
สาธารณะ การประชาพิจารณการแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสั งคม
การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง
6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสวนรวม โดยการรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
(ที่มา ก.พ.ร หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)

