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คำนำ

คูม อื ประชาชนสำหรับการรับรูข าวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปน
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ขาวสารและวิธีการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท. และเพื่อเปนคูมือ
สงเสริมประชาชนใหตระหนักถึงการรับรูขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมในการ
บริหารกิจการของ อปท.
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เปนฐาน รวมทั้งขอมูลจากผลการจัดกระบวนการ A-I-C ในพื้นที่ อปท.ตนแบบ
ซึ่ง ไดแก อบต.ดอน แกว อ.แมริม เทศบาล เมือง เมือง แกน พัฒนา อ.แมแตง
จ.เชียงใหม อบต.ทา ผา เทศบาลตำบล เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง และ
อบจ.ลำปาง และขอมูลจากสวนตาง ๆ เหลานีนำมา
้
พัฒนาเรียบเรียงเปนเนื้อหา
คูมอื โดยไดใชภาพการตูนประกอบเนื้อหา เพือ่ กอใหเกิดความเขาใจแกประชาชน
ที่งายขึ้น
หวัง วา คูมือ ฉบับ นี้ จะ เปน ประโยชน สำหรับ ประชาชน ใน พื้นที่ อปท.
ทั่วประเทศในการเขามามีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และในโอกาสนีคณะ
้ ผูจัดทำขอขอบคุณประชาชนและ อปท. ตนแบบทั้ง 5 แหง
ที่มีสวนรวมในโครงการศึกษาวิจัย รวมทั้งขอขอบคุณกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น และ UNDP ที่ใหการสนับสนุนโครงการศึกษาไว ณ โอกาสนี้ดวย
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5. ประชาชนมีสิทธิในการรับรูข อมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในเรื่องใดบาง

สวนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2. การมีสวนรวมของประชาชนมีประโยชนในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางไร
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นคืออะไร
4. ประชาชนจะเขามามีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
อยางไรบาง
5. ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางไรบาง
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วัตถุประสงคของคูมือ
คูม อื ประชาชนสำหรับการรับรูข อมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชน
ในการ บริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีวัตถุ ประสงค
ดังนี้
(1) เพื่อใหประชาชนทราบถึง ชองทางการรับขอมูลขาวสาร

วิธีการมีสวนรวมในการบริหาร
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) เพื่อ ให ประชาชน ทราบถึง

(3) เพื่อ เปนการ กระตุนใหประชาชนตระหนัก และมีความรูสึก ผูกพัน

เปนเจาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น

(4) เพื่ อ ให ประชาชน เห็ น ความ จำเป น และความสำคั ญ ใน การมี

สวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนที่ 1
การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน

1

ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน

“ประชาชนมีความสำคัญตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร”

ประชาชนมีความสำคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังตอไปนี้
1. ประชาชนเปนสมาชิกของชุมชนและเมื่อมีสิทธิ
เลือกตั้งตองเปนผูมีหนาที่ไปเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น ที่เปนคนดี
และมีความรู ความสามารถ ใหมาบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ประชาชน มี สิ ท ธิ ใ น การ มี ส ว นร ว ม บริ ห าร
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต
การมีสวนรวมกำหนดแผนงานโครงการ มีสวน
รวมดำเนินโครงการ การติดตามและประเมินผล
การทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ประชาชน มี ความ ผูกพัน กั บ ชุม ชน ของ ตน
เพราะ ถือ เปน เจาของ ชุมชน ยอม เปน เจาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและยอมเปนผูมี
สวนไดสวนเสียในนโยบาย แผนงานโครงการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2

“การรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีประโยชนกับประชาชนอยางไร”

การรับรูขอมูลขาวสารมีประโยชนกับประชาชน ดังนี้

รวมคิด
รวมตัดสินใจ
รวมทำ
รวมติดตาม

1. ทำใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจในขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและรูเทาทันตอเหตุการณ
2. ทำใหประชาชนเกิดการเรียนรูสิ ทธิของตนเอง และสามารถใชสิทธิในการมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
3. ทำใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรวมคิดริเริ่ม รวมวางแผนพัฒนา รวมตัดสินใจ
ในกิจการพัฒนาทองถิน่ ของตนเอง และสามารถติดตามผลการทำงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และรักษาผลประโยชนของชุมชนได

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

3

“การรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คืออะไร”

การรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมายถึง การที่ประชาชนไดฟง ไดอาน ไดพบ ไดเห็น และไดรับความรูจาก
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ขอมูลขาวสารจากปาย
ประกาศ จากจดหมายขาว จากเสียงตามสาย จากวิทยุ โทรทัศน จากอินเตอรเน็ต ฯลฯ
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4

“ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในชองทางใดไดบาง”

ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง ดังตอไปนี้
• หอกระจายขาวชุมชนหรือเสียงตามสายในชุมชน
• เอกสารขอเท็จจริงตาง ๆ
• เวทีนำเสนอขอมูล
• ศูนยขอมูลขาวสาร
• รายงานการศึกษา
• วิทยุกระจายเสียง
• จดหมายขาว
• การแถลงขาว
• วิดีทัศน
• ทีวีทองถิ่น
• อินเตอรเน็ต
• ทัศนศึกษาหรือเยี่ยมชมโครงการ

ÊÔ·¸ÔμÒÁÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â ¾.È. 2550 ÁÒμÃÒ 287
ä´ŒÃÑºÃÍ§ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃã´æ ¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¡ÓË¹´Ç‹Ò
“ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¢Í§Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ ¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍªÕÇÔμ
¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹ã¹ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹μŒÍ§
á¨Œ§¢ŒÍÁÙÅÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ãËŒ»ÃÐªÒª¹·ÃÒº¡‹Í¹¡ÃÐ·Ó¡ÒÃà»š¹àÇÅÒ¾ÍÊÁ¤ÇÃ...”

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

5

“ประชาชนมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องใดบาง

สิทธิของประชาชนในการรับรูข อมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ไดแก

• สิทธิ การ รับรู ขอมูล ขาวสาร การ ประชุม สภาทองถิ่น เชน รับรู ขอมูล ขาวสาร การ
กำหนดการประชุมสภาทองถิ่น วาระการประชุม วันเวลา และสถานที่การจัดประชุม
สภาทองถิ่น
• สิทธิ การ รับรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ แผน พัฒนา ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
และรายละเอียดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สิ ทธิ การ รั บ รู ข อมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ การ จั ด หารายได และ การ จั ดเก็ บ ภาษี ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
รับรูขอมูลการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติ
ทองถิน่ รับรูค วามคืบหนาและผลการพิจารณารางขอบัญญัตทิ องถิ่นในทุกขั้นตอน
รับรูรายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป เปนตน
• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เชน รับรูขอมูลเกี่ยวกับการเงิน
และบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รับรูขอมูลเกี่ยวกับรายงานงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
• สิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ

¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÃÑºÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃμÒÁ ¾.Ã.º. ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ
¾.È.2540 ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ·Õè¨ÐμŒÍ§á¨Œ§ãËŒ»ÃÐªÒª¹ä´ŒÃÑº·ÃÒº ä´Œá¡‹
(1) ¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò·ÕèÁÕ¼Åâ´ÂμÃ§μ‹Í»ÃÐªÒª¹ ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÂŒ§áÅÐ¤ÓÊÑè§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
(2) ¹âÂºÒÂËÃ×Í¡ÒÃμÕ¤ÇÒÁ·Õè äÁ‹à¢ŒÒ¢‹ÒÂμŒÍ§Å§¾ÔÁ¾ ã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹Øàº¡ÉÒ
(3) á¼¹§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃ áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨‹ÒÂ»ÃÐ¨Ó»‚¢Í§»‚·Õè¡ÓÅÑ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
(4) ¤Ù‹Á×ÍËÃ×Í¤ÓÊÑè§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¢Í§ÃÑ° «Öè§ÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¶Ö§ÊÔ·¸Ô
Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§»ÃÐªÒª¹
(5) ÊÔè§¾ÔÁ¾¢Í§Í§¤¡Ã
(6) ÊÑÞÞÒÊÑÁ»·Ò¹ ÊÑÞÞÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¼Ù¡¢Ò´μÑ´μÍ¹ËÃ×ÍÊÑÞÞÒÃ‹ÇÁ·Ø¹¡ÑºàÍ¡ª¹ã¹¡ÒÃ
¨Ñ´·ÓºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

ตัวอยาง
อบต. ดอนแกว มีชองทางใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร ดังนี้
1. จัดใหมีการรับรูขอมูลขาวสารเปนลายลักษณอักษร
หรือเอกสาร สิ่งพิมพตาง ๆ ไดแก แผนพับ
เอกสาร ขอมูลติดบอรดทุกหมูบานและ
บอรด อบต. วารสาร จดหมายขาว
ปายประกาศ รายงานฯ โปสเตอร
ปฏิทินแสดงกิจกรรม/โครงการที่ทำ หนังสือพิมพทองถิ่น
2. จัดใหมีการรับรูขอมูลทางการสื่อสารผานการถาย
ทอดเสียงและเครื่องมือสื่อสาร ไดแก
หอกระจายขาว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน
วิทยุกระจายเสียง รถประชาสัมพันธ
การสอบถามขอมูลทางโทรศัพท อินเตอรเน็ต
รายการเคเบิ้ลทีวีในชุมชน
4. จัดใหมีการรับรูขอมูลขาวสารจากการจัดเวทีประชุม
ไดแก เวทีประชุมประชาคม เวทีประชุมหมูบาน
กิจกรรมเวทีขวงกำกึ๊ด (ลานความคิด)
กิจกรรม อบต. สัญจร การประชุมแผน
สัญจรของ อบต. การประชุมสภาทองถิ่นสัญจร
5. จัดใหมีการรับรูขอมูลขาวสารทางสื่อบุคคลและศูนย
ขอมูลขาวสาร ไดแก การแจงขอมูลขาวสารผานทางผูนำ
การตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.
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สวนที่ 2
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1

“การมีสวนรวมของประชาชนมีความสำคัญ
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร”

การมีสวนรวมของประชาชนมีความสำคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังตอไปนี้
1. ชวยใหเกิดการเรียนรูรวมกัน มีความเห็นพองตองกันของคนในชุมชน ลดความ
ขัดแยง และเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ
2. ชวยใหเกิดความใกลชิดระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ กับประชาชน ทำใหเกิด
การยอมรับ เกิดความไววางใจ และมีความรูสึกเปนเจาของทองถิ่นมากขึ้น
3. ชวยใหผูบ ริหารทองถิน่ และสมาชิกสภาทองถิน่ รับรูถึ งปญหาและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นดีที่สุด
4. ชวยใหมีทางเลือกในการตัดสินใจและมีความรอบคอบมากขึ้น

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

2

“การมีสวนรวมของประชาชนมีประโยชนในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร”

การมีสวนรวมของประชาชนมีประโยชนในการบริหารงาน มีดังนี้

จ
ใ
น
ิ
ส
ด
ั
ต
วม

รวมทำ

ร

รวมคิด

1. เพื่อทำใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น นำเสนอปญหาความตองการและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
2. เพื่อทำใหประชาชนสามารถปกปองผลประโยชนทรัพยากรทองถิ่น นำเสนอการ
จัดสรรทรัพยากร และรวมตัดสินใจในกิจการการพัฒนาทองถิ่น
3. การ มี สวนรวม ของ ประชาชน กอ ให เกิด ความรูสึก เปน เจาของ องคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นมากขึ้น
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3

“การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คืออะไร”

การมีสวนรวมของประชาชน

หมายถึง ประชาชนไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดำเนินกิจกรรม รวมติดตาม
และประเมินผลดวยตนเอง ในนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ

“รวมคิด” หมายถึง ประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น
รวมใหขอเสนอแนะและใหคำปรึกษาตาง ๆ แกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

“รวมตัดสินใจ” หมายถึง ประชาชนมีสวนรวม

ตัดสินใจในนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ

“รวมดำเนินการ” หมายถึง ประชาชนรวมลงมือ
ปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง

“รวมติดตามและประเมินผล” หมายถึง ประชาชนรวมติดตามผลการปฏิบัติงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และรวมทำการประเมินวาการดำเนินงานสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนมากนอยเพียงใด

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

4

“ประชาชนจะเขามีสวนรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดอยางไรบาง ”

ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดในหลาย
ระดับ ดังนี้

1. ประชาชนมีสวนรวมในระดับรับรูข อมูลและขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ :
โดยเขารวมรับทราบ หรือรับฟงขอมูลขาวสารตาง ๆ จากองคกรปกครองสวนทองถิน่
หรือปฏิบตั ตาม
ิ แนวทางทีระเบี
่ ยบขอบังคับไดกำหนดไว
2. ประชาชนมีสวนรวมในระดับการแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ : โดยกระทำ
ผาน ชอง ทางการ มี สวนรวม ใน เวที สาธารณะ รูปแบบ ตาง ๆ เชน ลาน ความคิด
เวทีประชุมประชาคม เวทีอภิปราย เวทีปรึกษาหารือ และเวทีการเสวนา เปนตน
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3. ประชาชนมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจและกำหนดนโยบาย : โดยมีสวนรวมเปน
ผูตัดสินใจและกำหนดนโยบาย หรือเลือกวิธีการดำเนินกิจกรรมได โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จะนำผลการตัดสินใจทีเป
่ นมติของชุมชนมาแปรผลสูการ
 ปฏิบตั ิ
เชน นโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนตน
ิ ติดตามผลในการดำเนินกิจการตาง ๆ :
4. ประชาชนมีสวนรวมในระดับลงมือปฏิบตั และ
โดยมีสวนรวมลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
เปนไปอยางสอดคลองกับความตองการของประชาชน ทัง้ ยังเปนการรวมติดตามผล
และประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประเมินวาการ
ดำเนินงานสอดคลองกับความตองการของชุมชนมากนอยเพียงใด
5. ประชาชนมีสวนรวมในระดับการดำเนินการพัฒนาทองถิ่นและแกไขปญหาในชุมชน
ดวยตนเอง : โดยเปนผูรวมริเริ่มและดำเนินการพัฒนาทองถิ่นในรูปของโครงการ
หรือกิจกรรมในการแกไขปญหาในชุมชนดวยตนเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หนาที่เปนผูให
 การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

แผนภูมิ : แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน อปท.
ระดับการมีสวนรวมอยางเขมขน
(5) »ÃÐªÒª¹à»š¹¼ÙŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
á¡Œ ä¢»˜ÞËÒªØÁª¹´ŒÇÂμ¹àÍ§
(4) »ÃÐªÒª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁÅ§Á×Í»¯ÔºÑμÔáÅÐ
μÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
(3) »ÃÐªÒª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁμÑ´ÊÔ¹ã¨áÅÐ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ
(2) »ÃÐªÒª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
áÅÐãËŒ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
(1) »ÃÐªÒª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁÃÑº·ÃÒºËÃ×ÍÃÑºÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
ระดับการมีสวนรวมอยางออน
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5

“ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไรบาง”

ประชาชน มี สิทธิ ใน การ มี สวนรวม บริหารองคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
ดังนี้
• สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการทำงานของสภาทองถิ่น
• สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
• สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำขอบัญญัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
• สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รับรู ขอบัญญัติ งบประมาณ ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

• สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รวม รับรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ การ จัด
หารายไดและการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ จัด ซื้อ จัดจาง ของ องคกร ปกครอง สวน
ทองถิ่น
• สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รับรู ขอมูล เกี่ยวกับ การเงิน และ บัญชี ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรายงานผลการปฏิบตั งาน
ิ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
• สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอแนะความคิดเห็นและใหคำปรึกษาหารือ
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการริเริ่มและดำเนินกิจการสาธารณะในทองถิ่น

ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2550 ÁÒμÃÒ 287 ä´ŒÃÐºØÇ‹Ò
“»ÃÐªÒª¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÕÊÔ·¸ÔÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§
Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹â´ÂÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹
μŒÍ§¨Ñ´ãËŒÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè ãËŒ»ÃÐªÒª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ´ŒÇÂ”
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5.1

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวน
การทำงานของสภาทองถิ่นมีอยางไรบาง ?

ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการทำงานของสภาทองถิ่น
ดังตอไปนี้
1. การมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารการประชุมสภาทองถิ่น เชน รับรูวาระการ
ประชุม วันเวลาการจัดประชุม และสถานที่การจัดประชุม
2. การ มี สวนรวม ใน การ เขา ฟง การ ประชุม สภาทองถิ่น เชน สังเกตการณ ประชุม
สภาทองถิ่น ฟง การ อภิปราย และ รวม ตรวจสอบ รายชื่อและ นับองคการ ประชุม
ใหเปนไปอยางถูกตอง
3. การมีสวนรวมในการตรวจรายงานการประชุมสภาทองถิ่นในฐานะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

4. การมีสวนรวมในกิจการของสภาทองถิ่น โดยการเขารวมเปนกรรมการตามระเบียบ
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น ไดแก
• คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
• คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
• คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร

ÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·ÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¢ŒÍºÑ§¤Ñº¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¾.È. 2547
ä´ŒÃÐºØ¶Ö§ÊÔ·¸Ô¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ´Ñ§¹Õé
1) ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹μŒÍ§ÁÕ¡ÒÃá¨Œ§ãËŒ»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè·ÃÒº¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
à¢ŒÒ¿˜§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹
2) ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÕ¡ÒÃá¨Œ§ãËŒ»ÃÐªÒª¹·ÃÒº¶Ö§ÊÔ·¸Ô¢Í§μ¹ã¹¡ÒÃÊ‹§μÑÇá·¹»ÃÐªÒ¤Á
·ŒÍ§¶Ôè¹ à¾×èÍà¢ŒÒÃ‹ÇÁà»š¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔÊÒÁÑÞã¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹
3) ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ÁÕ¡ÒÃá¨Œ§ãËŒ»ÃÐªÒª¹·ÃÒº¶Ö§ÊÔ·¸Ô¢Í§μ¹ã¹¡ÒÃÊ‹§μÑÇá·¹»ÃÐªÒ¤Á
·ŒÍ§¶Ôè¹ ãËŒÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹áμ‹§μÑé§à»š¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ªØ´μ‹Ò§ æ μÒÁ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹
á¡‹¡Ô¨¡ÒÃã¹Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹
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5.2

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอยางไรบาง ?

ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังตอไปนี้
1. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนแมบทชุมชน โดยเขารวมในเวทีประชาคมหรือ
เวทีสภาผูนำชุมชน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
ทองถิน่ นำแผนแมบทชุมชนมาเปนฐานขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่ 3 ป
และแผนยุทธศาสตรประจำปของทองถิ่น
2. ประชาชนสามารถมีสวนรวมจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
โดยการสงตัวแทนประชาคมเขาไปทำหนาที่เปนกรรมการ ในรูป “คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น” และ “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น”
3. ประชาชน สามารถ มี สวนรวม นำเสนอ ประเด็น ปญหา และ ความ ตองการ เพื่อให
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นนำไปพิจารณา

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

4. ประชาชนในชุมชนตาง ๆ สามารถมีสวนรวมในการจัดประชุมประชาคม เพือ่ วิเคราะห
และนำเสนอแนวทางการพัฒนาระดับชุมชน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นนำไปจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
5. คณะกรรมการ พัฒนา ทองถิ่น และ ประชาคม หมูบาน หรือ ชุมชน จะ ตอง รวมกัน
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น
6. ประชาชนมีสวนรวมในการรับรูรายละเอียดของแผนพัฒนาทองถิ่น โดยผูบริหาร
ทองถิ่นตองประกาศอยางเปดเผยใหประชาชนทราบ
7. ประชาชนคัดเลือกตัวแทนผานการประชุมประชาคม รวมเปนสมาชิก คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÔ´μÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÕË¹ŒÒ·Õè´Ñ§¹Õé
(1) Ã‹ÇÁ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃã¹¡ÒÃμÔ´μÒÁ áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Ò
(2) Ã‹ÇÁ´Óà¹Ô¹¡ÒÃμÔ´μÒÁ áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Ò
(3) Ã‹ÇÁÃÒÂ§Ò¹¼ÅáÅÐàÊ¹Í¤ÇÒÁàËç¹à¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃμÔ´μÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Òμ‹Í
¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ·ŒÍ§¶Ô¹è à¾×Íè ãËŒ¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ·ŒÍ§¶Ô¹è àÊ¹Íμ‹ÍÊÀÒ·ŒÍ§¶Ô¹è ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ô¹è
áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¼Å¡ÒÃμÔ´μÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¾Ñ²¹Ò·ŒÍ§¶Ô¹è ãËŒ»ÃÐªÒª¹ã¹·ŒÍ§¶Ô¹è ·ÃÒº
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5.3

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำขอบัญญัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอยางไรบาง ?

ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมจัดทำขอบัญญัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังตอไปนี้
1. ขอบัญญัติที่ริเริ่มโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวม
จัดทำขอบัญญัติ ดังนี้
1.1 กอนการจัดทำรางขอบัญญัติทองถิ่น ประชาชนตองมีสวนรวมรับรูขอมูล
เกีย่ วกับวัตถุประสงคของการจัดทำขอบัญญัตนัิ น้ โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตอง
ประชาสัมพันธใหทราบถึงประโยชนของการจัดทำขอบัญญัติผานชองทางตาง ๆ เชน
ปดปายประชาสัมพันธ ประกาศเสียงตามสาย หรือหอกระจายขาว

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

1.2 ประชาชนในทองถิ่น ตองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอขอ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ เพือ่ ประกอบการจัดทำรางขอบัญญัตทิ องถิน่ โดยองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นประชาสัมพันธเชิญชวน ให ประชาชนเขารวมแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมประชาคมหมูบาน และชุมชน
1.3 ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมรับรูกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประชุ ม พิ จ ารณา ร า ง ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น โดย องค ก ร ปกครอง ส ว น ท อ งถิ่ น ต อ ง
ประชาสัมพันธ ให ประชาชนทราบลวงหนาผานชองทางการประชาสัมพันธ ตาง ๆ
เพื่อรวมรับฟงการพิจราณารางขอบัญญัติทองถิ่น
1.4 ประชาชน สามารถ เขารวม ฟง การ พิจารณา ราง ขอบัญญัติ ทองถิ่น ของ
สภาทองถิ่นในการประชุมสภาทองถิ่น
1.5 ประชาชนรวมพิจารณาและเสนอแนะความคิดเห็นตอรางขอบัญญัตทิ องถิน่
ทีจั่ ดทำขึน้ โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองจัดเวทีประชาคม กอนนำรางขอบัญญัติ
เสนอเขาสูการพิจารณาของสภาทองถิ่น
1.6 ประชาชนตองมีสวนรวมรับรูขอมูลกำหนดการประชุมสภาทองถิ่น เพื่อ
พิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่นแตละวาระ และเพื่อใหประชาชนที่สนใจหรือตัวแทน
ประชาคมไดเขารวมรับฟงการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติของสภาทองถิ่น
1.7 ในขณะที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับขอบัญญัติทองถิ่น ประชาชนในชุมชนมี
สวนรวมรับรูรั บฟงการอภิปรายของทีป่ ระชุมสภาทองถิน่ ได โดยผานการถายทอดเสียง
ตามสายของชุมชน
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2. ขอบัญญัติที่ริเริ่มโดยประชาชน ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมจัดทำขอบัญญัติ
ดังนี้
2.1 ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งรวมกันรวบรวมชื่อ ที่อยู และลายมือชื่อ
ของผูเขารวมเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พรอมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
หลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได
2.2 ประชาชนที่เขาชื่อกัน รวมกันรางขอบัญญัติทองถิ่น ซึง่ ระบุถึงวัตถุประสงค
ของการตราขอบัญญัติทองถิ่นนั้น พรอมสรุปสาระสำคัญ คำชี้แจง และความมุงหมาย
ของขอกำหนดในแตละขอของรางขอบัญญัติที่ตองการเสนอตอสภาทองถิ่น
2.3 ประชาชนที่เขาชื่อกัน รวมกันเสนอรายชื่อผูแทนของผูเขาชื่อ ที่จะมีอำนาจ
ดำเนินการ นำเสนอ ราง ขอบัญญัติ ทองถิ่น และ เปน ตัวแทน เขารวม ใน กระบวนการ
พิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่นของสภาทองถิ่น
2.4 ประชาชนในทองถิน่ มีสิทธิรวมรับรูข อมูลความคืบหนา และผลการพิจารณา
รางขอบัญญัติทองถิ่นในทุกขั้นตอน เชนเดียวกับการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทำ
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ริเริ่มโดยสภาทองถิ่น
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คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

5.4

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอบัญญัติ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอยางไรบาง ?

ประชาชนมีสิทธิมีสวนรวมรับรูขอบัญญัติงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
1. ประชาชนตองรับรูวัน เวลา สถานที่ การประชุมสภาทองถิ่น เพื่อเขารับทราบและ
รับฟงการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณประจำป โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ตองประกาศทางหอกระจายขาว ปายประชาสัมพันธ ปดประกาศ ณ ทีท่ ำการ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และจุดศูนยรวมของชุมชน
2. ประชาชนมีสวนรวมรับรูรายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณประจำปได โดยองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตองปดประกาศใหประชาชนทราบ ณ ทีท่ ำการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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5.5

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอยางไรบาง ?

ประชาชนมีสิทธิมีสวนรวมในการรับรูข อมูลขาวสารเกีย่ วกับการจัดหารายได
และการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ประชาชนรวมรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผาน
หอกระจายขาว เสียงตามสาย และชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ ในทองถิ่น ไดแก
วัตถุประสงคการจัดเก็บภาษี วัน เวลา สถานที่การจัดเก็บภาษี โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองมีชองทางการประชาสัมพันธ

ชี้แจงการเสียภาษี

2. ประชาชนมีสวนรวมรับรูข อมูลเกีย่ วกับบัญชีรายรับรายจายได โดยการรายงานขอมูล
สถานะ การคลัง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น และ การ ใช สิทธิ การ รับรู ขอมูล
ขาวสารทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

3. ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมรับรูขอมูลงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่ น (สิ้ น ปง บประมาณ) ได โดย ระเบี ย บ กระทรวง มหาดไทย ว า ด ว ย วิ ธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดสงสำเนางบประมาณรายจายประจำป และรายจาย
เพิ่มเติมที่ไดรับอนุมัติ และเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบ
ทีกรมการ
่
ปกครองกำหนด
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5.6

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอยางไรบาง ?

ประชาชนมีสิทธิการมีสวนรวมในการจัดซือ้ จัดจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังตอไปนี้
1. ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิเขารวมเปนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสงตัวแทนประชาคมทองถิ่นเขารวมเปนกรรมการ
ชุดตางๆ ไดแก
(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจาง

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

2. ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิรับรูขอมูลเกี่ยวกับ การแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการประกาศ
รายชื่อ ผู ที่ ไดรับ แตงตั้ง เปน คณะกรรมการ การ จัด ซื้อ จัดจาง ใน แตละครั้ง ให
ประชาชนไดรับทราบ ณ ที่ทำการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอำเภอ และประกาศทางหอกระจายขาว
3. เมือ่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดำเนินการจัดซือ้ จัดจางดวยวิธกี ารตาง ๆ เสร็จแลว
ประชาชนมีสิทธิรับรูขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางแตละครั้ง โดยองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นตอง ปดประกาศ เผยแพร ผล การ ดำเนินการ ใน ขั้นตอน ตาง ๆ ไว
ณ ที่ทำการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่วาการอำเภอ และศูนยขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางระดับ อำเภอ ไดแก ผลการตกลงราคา ผลการสอบราคา ผลการ
ประกวดราคา ผลการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ
4. ประชาชนมีสิทธิรับรูผลการอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง ผลการปฏิบัติงานของแตละ
โครงการ รายการ พัสดุ ประจำป ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น และ รายงาน
ผลการ ตรวจ พัสดุได โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่นจะ ตอง มี ชอง ทางการ
ประชาสัมพันธ
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5.7

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอมูล
เกี่ยวกับการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีอยางไรบาง ?

ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมรับรูขอมูลเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

1. ประชาชนมีสิทธิรับรูข อมูลเกีย่ วกับ การเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
2. ประชาชนมีสิทธิขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ การเงินและบัญชีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ประชาชน มี สิ ท ธิ รั บ รู  ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายงาน งบ การเงิ น ของ องค ก ร ปกครอง
สวนทองถิน่ (สิน้ ปงบประมาณ) โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีชองทาง
ในการประชาสัมพันธ
4. ประชาชนเขารวมเวทีประชาคม โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ จะตองจัดเพือ่ ชีแ้ จง
ผลการดำเนินงานดานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแสดงความ
รับผิดชอบในการชี้แจงตอบขอซักถามของประชาชน

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

5.8

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
รายงานผลการปฏิบัตงาน
ิ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีอยางไรบาง?

ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมในกระบวนการรายงานผลการปฏิบตั งาน
ิ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

ประชุมสภาทองถิน่ เพือ่ ใหประชาชนเขารวมรับฟงการ
1. ประชาชนรวมรับรูกำหนดการ
ประชุมรายงานผลการปฏิบัตงาน
ิ ของฝายบริหารตอที่ประชุมสภาทองถิ่น
2. ประชาชนรวมรับฟงการถายทอดเสียงระหวางการประชุมสภาทองถิ่น ซึ่งมีการ
นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของฝายบริหาร
3. ประชาชนรวมประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได โดย
ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองจัดประชุมประชาคม เพือ่ รายงานผล
การปฏิบตั งาน
ิ ใหประชาชนรับทราบ และมีสวนรวมในการซักถามผลการดำเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปอยางเปดกวาง โดยผานหอกระจายขาว
และเสียงตามสายในชุมชน
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4. ประชาชน รวม รับรู รายละเอียด เกี่ยวกับ ผล การ ดำเนินงาน ของ องคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองประกาศรายงานการตรวจรับ
พัสดุประจำป รายงานงบการเงินประจำป และรายงานผลการดำเนินงานประจำ
ปงบประมาณ ให ประชาชน ทราบ โดย เปดเผย และ ทั่วถึง โดย ผาน ชอง ทางการ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย ไดแก
•
•
•
•
•

การปดประกาศ ณ ที่ทำการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การปดปายประชาสัมพันธในชุมชน
การปดประกาศที่จุดศูนยรวมของชุมชน และรานคาในชุมชน
การประกาศรายงานผลการดำเนินงานผานเสียงตามสาย และหอกระจายขาว
การสงขาวประชาสัมพันธรายงานผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ไปยังสือ่ มวลชนในทองถิน่ เชน หนังสือพิมพทองถิน่ สถานีวทิ ยุทองถิน่
เปนตน

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

5.9

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอแนะ
ความคิดเห็นและใหคำปรึกษาหารือแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนอยางไรบาง ?

ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมเสนอแนะความคิดเห็นและใหคำปรึกษา
หารือ ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
• การแสดงความคิดเห็นผานการใหสัมภาษณรายบุคคล
• การแสดงความคิดเห็นผานการสนทนากลุมยอย
• การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
• การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ
• การแสดงความคิดเห็นผานเวทีประชาพิจารณ
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2. การมีสวนรวมใหคำปรึกษาหารือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยผานชองทาง
ตาง ๆ ดังนี้
• การอภิปรายเวทีสาธารณะรูปแบบตาง ๆ
• การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
• การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนกระบวนการปรึกษาหารือโดยจัดประชุม เพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม
• การประชุมกลุม บุคคลทีเกี
่ ย่ วของหรือมีสวนไดเสีย ใหตัวแทนของหนวยงาน และ
ตัวแทนประชาชนผูมีสวนไดเสียมีการพบปะพูดคุยกัน

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

5.10

สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการริเริ่มและ
ดำเนินกิจการสาธารณะในทองถิ่น มีอยางไรบาง ?

ประชาชน มี สิทธิ ใน การ มี สวนรวม ริเริ่ม และ ดำเนิน กิจการ สาธารณะ ใน
ทองถิ่น ดังนี้
1. ประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของคนใน
ชุมชนเพื่อจัดทำ “แผนแมบทชุมชน” สำหรับเปนแนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนา
ทองถิ่นที่มาจากความตองการที่แทจริงของประชาชน
2. ประชาชน มี ส ว นร ว ม ใน การ จั ด ตั้ ง และ บริ ห าร จั ด การ กองทุ น ชุ ม ชน
และสวัสดิการชุมชน ซึ่งริเริ่มและดำเนินการโดยการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน
3. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการธุรกิจชุมชนและอุตสาหกรรมชุมชน ซึ่ง
สอดคลองกับสภาพวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และทรัพยากรในทองถิ่น
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4. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การริเริ่มและการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน
5. ประชาชน มี สวนรวม ใน การ จัดการ ศึ ก ษา เรีย นรู  และ อนุ รัก ษ ภู มิ ป  ญ ญา
ทองถิ่น
6. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและจิตใจ
7. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการดานขอมูลและขาวสารของชุมชน

คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

ตัวอยาง
ประชาชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เชน

• การมี สวนรวม ใน การ คัดเลือก ตัวแทนประชาคมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง เชน
- คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
- คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
- คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
- คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
• การมีสวนรวมในการคัดเลือกตัวแทนประชาคมเปนคณะกรรมการแผน
พัฒนาทองถิ่น เชน
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
- คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาทองถิ่น
- คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
• การมีสวนรวมในการคัดเลือกตัวแทนประชาคมเปนคณะกรรมการกิจการ
สภาทองถิ่น เชน
- คณะกรรมการสามัญประจำสภาทองถิ่น
- คณะกรรมการกิจการสภาวิสามัญ
- คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อปท. ตนแบบ/
ชองทางการรับรู อบต.ดอนแกว
ขอมูลขาวสาร
1. ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ - á¼‹¹¾Ñº
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃà»š¹ - àÍ¡ÊÒÃ¢ŒÍÁÙÅμÔ´
ÅÒÂÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃ ºÍÃ´·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹
ËÃ×ÍàÍ¡ÊÒÃ
áÅÐºÍÃ´ Íºμ.
ÊÔè§¾ÔÁ¾μ‹Ò§æ
- ÇÒÃÊÒÃ´Í¡á¡ŒÇ
- ¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ
- »‡ÒÂ»ÃÐ¡ÒÈ
- ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚
- â»ÊàμÍÃ
- »¯Ô·Ô¹áÊ´§
¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃ
·Õè·Ó
- Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾
·ŒÍ§¶Ôè¹
- á¼‹¹¾Ñº
- àÍ¡ÊÒÃ¢ŒÍÁÙÅμÔ´
ºÍÃ´·Ø¡ËÁÙ‹ºŒÒ¹
áÅÐºÍÃ´ Íºμ.
- ÇÒÃÊÒÃ
- ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚

อบต.ทาผา

เทศบาล
ตำบลเกาะคา

- á¼‹¹¾Ñº
- á¼‹¹¾Ñº
- àÍ¡ÊÒÃμÔ´ºÍÃ´ - àÍ¡ÊÒÃ¢ŒÍÁÙÅ
à·ÈºÒÅ
μÔ´»ÃÐ¡ÒÈ·Õè
- ÇÒÃÊÒÃà·ÈºÒÅ ºÍÃ´ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
- ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ à·ÈºÒÅ
- ÇÒÃÊÒÃ
- ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚
- àÍ¡ÊÒÃÊÃØ»¼Å§Ò¹
- »‡ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
³ ¨Ø´´Óà¹Ô¹§Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃ
- »‡ÒÂ¤Ñ´àÍŒÒ·

เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา

- á¼‹¹¾Ñº
- àÍ¡ÊÒÃμÔ´ºÍÃ´
- »‡ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
- ÇÒÃÊÒÃ Íº¨.
- àÍ¡ÊÒÃÊÃØ»
¼Å§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚
- Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ Íº¨.
ÅÓ»Ò§
- Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾
·ŒÍ§¶Ôè¹

อบจ.ลำปาง

ตัวอยางการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตนแบบ

ภาคผนวก
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อบต.ดอนแกว

อบต.ทาผา

- ËÍ¡ÃÐ¨ÒÂ¢‹ÒÇ - ËÍ¡ÃÐ¨ÒÂ¢‹ÒÇ
- àÊÕÂ§μÒÁÊÒÂ
- àÊÕÂ§μÒÁÊÒÂ
- ÇÔ·ÂØªØÁª¹
- ÇÔ·ÂØªØÁª¹
- Ã¶»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ (104.75 MHz)
- ¡ÒÃÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ - ÃÒÂ¡ÒÃÇÔ·ÂØ
Íºμ.·‹Ò¼Ò
·Ò§â·ÃÈÑ¾·
- ÍÔ¹àμÍÃà¹çμ
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
- ÃÒÂ¡ÒÃà¤àºÔéÅ·ÕÇÕ - ÍÔ¹àμÍÃà¹çμ
- àÇ·Õ»ÃÐªÒ¤Á
3. ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ - àÇ·Õ»ÃÐªØÁ
ËÁÙ‹ºŒÒ¹
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¨Ò¡ »ÃÐªÒ¤Á
¡ÒÃ¨Ñ´àÇ·Õ»ÃÐªØÁ - àÇ·Õ»ÃÐªØÁËÁÙ‹ºŒÒ¹ - ¡Ô¨¡ÃÃÁ Íºμ.
- ¡Ô¨¡ÃÃÁàÇ·Õ¢Ç‹ §¡Ó¡Ö´ê ÊÑÞ¨Ã
(ÅÒ¹¤ÇÒÁ¤Ô´)
- ¡Ô¨¡ÃÃÁ Íºμ.
ÊÑÞ¨Ã
- ¡ÒÃ»ÃÐªØÁá¼¹
ÊÑÞ¨Ã¢Í§ Íºμ.
- »ÃÐªØÁÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹
ÊÑÞ¨Ã

อปท. ตนแบบ/
ชองทางการรับรู
ขอมูลขาวสาร
2. ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ
¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃ
Ê×èÍÊÒÃ¼‹Ò¹
¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´àÊÕÂ§
áÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í
Ê×èÍÊÒÃ
- àÊÕÂ§μÒÁÊÒÂ
- ÇÔ·ÂØªØÁª¹
(107.75MHz)
- ÍÔ¹àμÍÃà¹çμ

เทศบาล
ตำบลเกาะคา
- ËÍ¡ÃÐ¨ÒÂ¢‹ÒÇ
- àÊÕÂ§μÒÁÊÒÂ
- Ê¶Ò¹ÕÇÔ·ÂØªØÁª¹
- ÍÔ¹àμÍÃà¹çμ
- μÙŒ¢ŒÍÁÙÅáººÊÑÁ¼ÑÊ

อบจ.ลำปาง

- àÇ·Õ»ÃÐªÒ¤Á
- àÇ·Õ¡ÒÃ»ÃÐªØÁμ‹Ò§æ
- àÇ·Õ»ÃÐªÒ¤Á
- ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ËÁÙ‹ºŒÒ¹
ËÁÙ‹ºŒÒ¹
- à·ÈºÒÅÊÑÞ¨Ã/ - ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÅØ‹Á
à·ÈºÒÅà¤Å×èÍ¹·Õè à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾ ÍÒªÕ¾áÅÐ
- à·ÈºÒÅÊÑÞ¨Ã
¼ÅÔμÀÑ³±ªØÁª¹
- ¡Ô¨¡ÃÃÁÎÍÁ¼ÞŽÒ - ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÅÕ¹Ô¡
(¡ÒÃÃÇºÃÇÁ
à«ç¹àμÍÃ
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¨Ò¡
»ÃÐªÒª¹¡ÅØÁ‹ μ‹Ò§æ)

- àÊÕÂ§äÃŒÊÒÂ
¨Ò¡à·ÈºÒÅ
- àÊÕÂ§μÒÁÊÒÂ
ã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹
- ÇÔ·ÂØªØÁª¹
- ÍÔ¹àμÍÃà¹çμ

เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา

อปท. ตนแบบ/
เทศบาลเมือง
เทศบาล
ชองทางการรับรู อบต.ดอนแกว
อบต.ทาผา
อบจ.ลำปาง
เมื
อ
งแกนพั
ฒ
นา
ตำบลเกาะคา
ขอมูลขาวสาร
- ¡ÒÃá¨Œ§¢ŒÍÁÙÅ
- ¡ÒÃá¨Œ§¢ŒÍÁÙÅ
- ¡ÒÃá¨Œ§¢ŒÍÁÙÅ
- ¡ÒÃá¨Œ§¢ŒÍÁÙÅ
4. ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃÃÑºÃÙŒ - ¡ÒÃá¨Œ§¢ŒÍÁÙÅ
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
¢‹ÒÇÊÒÃ¼‹Ò¹¼ÙŒ¹Ó ¢‹ÒÇÊÒÃ¼‹Ò¹¼ÙŒ¹Ó ¢‹ÒÇÊÒÃ¼‹Ò¹¼ÙŒ¹Ó ¢‹ÒÇÊÒÃ¼‹Ò¹¼ÙŒ¹Ó ¢‹ÒÇÊÒÃ¼‹Ò¹¼ÙŒ¹Ó
·Ò§Ê×èÍºØ¤¤Å
- ¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§ÈÙ¹Â
ªØÁª¹ ¡Ó¹Ñ¹
ªØÁª¹
ªØÁª¹
ªØÁª¹
áÅÐÈÙ¹Â¢ŒÍÁÙÅ
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
¼ÙŒ ãËÞ‹ºŒÒ¹
- ÈÙ¹Â¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ
¢‹ÒÇÊÒÃ
¢Í§ Íºμ.
- ¡ÒÃ¨Ñ´μÑ§é ÈÙ¹Â
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ¢Í§
Íºμ.
- ¨Ñ´μÑé§ÈÙ¹ÂÃÑº¿˜§
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§
»ÃÐªÒª¹
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อปท.ตนแบบ /
ระดับการมีสว นรวม
• »ÃÐªÒª¹
ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁáÊ´§
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ
áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
อบต.ทาผา

เทศบาลเมือง
เทศบาล
อบจ.ลำปาง
เมืองแกนพัฒนา ตำบลเกาะคา
- àÇ·Õ»ÃÐªØÁËÁÙ‹ºŒÒ¹ - àÇ·Õ»ÃÐªÒ¤Á
- àÇ·Õ»ÃÐªÒ¤Á
- àÇ·Õ»ÃÐªÒ¤Á
- àÇ·Õ¡ÒÃ»ÃÐªØÁμ‹Ò§æ
- ¡Ô¨¡ÃÃÁàÇ·Õ¢Ç‹ §¡Ó¡Ö´ê ËÁÙ‹ºŒÒ¹
- »ÃÐªØÁà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ËÁÙ‹ºŒÒ¹
ËÁÙ‹ºŒÒ¹
(ÅÒ¹¤ÇÒÁ¤Ô´) - ¡Ô¨¡ÃÃÁ Íºμ. - à·ÈºÒÅÊÑÞ¨Ã/ - à·ÈºÒÅÊÑÞ¨Ã
¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾áÅÐ
- Ã‹ÇÁ»ÃÐªØÁá¼¹
ÊÑÞ¨Ã
à·ÈºÒÅà¤Å×èÍ¹·Õè - ¡Ô¨¡ÃÃÁÎÍÁ¼ÞŽÒ ¼ÅÔμÀÑ³±ªØÁª¹
ÊÑÞ¨Ã¢Í§ Íºμ. - áººÊÍº¶ÒÁ
- áººÊÍº¶ÒÁ
- ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÅÕ¹Ô¡
(¡ÒÃÃÇºÃÇÁ
- »ÃÐªØÁÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨
¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§
à«ç¹àμÍÃ
ÊÑÞ¨Ã
- áºº»ÃÐàÁÔ¹¼Å - áºº»ÃÐàÁÔ¹¼Å
»ÃÐªÒª¹¡ÅØÁ‹ μ‹Ò§æ) - μÑÇá·¹»ÃÐªÒª¹
- ·Ó»ÃÐªÒ¾Ô¨ÒÃ³ ¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ ¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ - »ÃÐªØÁà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
Ã‹ÇÁà»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
- »ÃÐªÒª¹ä´ŒáÊ´§ - ÈÙ¹ÂÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´ - ¡ÅØ‹Á Í§¤¡ÃªØÁª¹ ¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾
¢Ñºà¤Å×èÍ¹àÈÃÉ°¡Ô¨
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹μ‹Í
àËç¹¢Í§»ÃÐªÒª¹ àÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃ - áººÊÍº¶ÒÁ
¾Íà¾ÕÂ§ÃÐ´ÑºμÓºÅ
¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ - Ã‹ÇÁà»š¹
ÁÒÂÑ§à·ÈºÒÅ
¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨
·Õè·ÓàÊÃç¨áÅŒÇ
- áºº»ÃÐàÁÔ¹¼Å
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ - »ÃÐªÒª¹Ã‹ÇÁ
- Ã‹ÇÁà»š¹
μÃÇ¨ÃÑº§Ò¹¨ŒÒ§ à»š¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§æ - ¡ÅØ‹Á Í§¤¡ÃªØÁª¹
¢Í§ Í»·.
àÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃ
ÁÒÂÑ§à·ÈºÒÅ
อบต.ดอนแกว

ตัวอยางการมีสวนรวมของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตนแบบ

อบต.ดอนแกว

อบต.ทาผา

เทศบาลเมือง
เทศบาล
อบจ.ลำปาง
เมืองแกนพัฒนา ตำบลเกาะคา
- »ÃÐªÒª¹Ã‹ÇÁà»š¹ - μÑÇá·¹»ÃÐªÒª¹
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ
à¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÖ¡ÉÒ
¨Ñ´¨ŒÒ§
ËÒÃ×Í á¡Œ ä¢»˜ÞËÒ
- »ÃÐªÒª¹Ã‹ÇÁà»š¹
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´«×éÍ
¨Ñ´¨ŒÒ§
• »ÃÐªÒª¹ÁÕÊ‹Ç¹ - àÇ·Õ¢‹Ç§¡Ó¡Öê´ - Ã‹ÇÁμÑ´ÊÔ¹ã¨ - Ã‹ÇÁÊÍ´Ê‹Í§ - »ÃÐªÒª¹Ã‹ÇÁà»š¹ - à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÒªÕ¾áÅÐ
Ã‹ÇÁμÑ´ÊÔ¹ã¨
¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ¹Óä»ÊÙ‹
áÅÐÃ‹ÇÁμÃÇ¨ÊÍº ´ÙáÅâ¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§æ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼ÅÔμÀÑ³±ªØÁª¹
áÅÐ¡ÓË¹´
¢ŒÍºÑÞÞÑμÔ¡ÒÃ
ã¹ªØÁª¹
¾Ô¨ÒÃ³Òâ¤Ã§¡ÒÃ Ã‹ÇÁàÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´
¹âÂºÒÂ
Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò
Ã‹ÇÁÅ§»ÃÐªÒÁμÔ - μÑÇá·¹»ÃÐªÒª¹ àËç¹¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ
Ã‹ÇÁ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í áÅÐÃ‹ÇÁ¨Ñ´·Óá¼¹
¤¹¾Ô¡ÒÃ
´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢Í§μ¹àÍ§
μÓºÅ´Í¹á¡ŒÇ
¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ
¾.È. 2551
áÅÐ¡ÒÃá¡Œ ä¢»˜ÞËÒ
ªØÁª¹
- »ÃÐªÒª¹Ã‹ÇÁ
- ¡ÅØ‹ÁàÂÒÇª¹
- Ã‹ÇÁà»š¹ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã - Ã‹ÇÁà»š¹ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã
• »ÃÐªÒª¹
Ã‹ÇÁÅ§Á×Í»¯ÔºÑμÔ ÊÍ´Ê‹Í§´ÙáÅ§Ò¹ Ã‹ÇÁ¡Ñºà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè ´ÙáÅ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
àª‹¹ ÁÔÊàμÍÃàμ×Í¹ÀÑÂ
áÅÐμÔ´μÒÁ¼Å
¡‹ÍÊÃŒÒ§ã¹¾×é¹·Õè
Íºμ. áÅÐ
ã¹ªØÁª¹
ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã

อปท.ตนแบบ /
ระดับการมีสว นรวม
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อปท.ตนแบบ /
อบต.ทาผา
ระดับการมีสว นรวม อบต.ดอนแกว
• »ÃÐªÒª¹Ã‹ÇÁ - Ã‹ÇÁà»š¹ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã ÊÒ¸ÒÃ³ÐÊØ¢à¾×èÍ
Å§Á×Í»¯ÔºÑμÔ
àª‹¹ ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã
μÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ
áÅÐμÔ´μÒÁ¼Å
´ÙáÅ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ
ÊÐÍÒ´¢Í§μÅÒ´
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
- ÍÒÊÒÊÁÑ¤Ã Í»¾Ã.
- »ÃÐªÒª¹ä´ŒáÊ´§ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹μ‹Í
ÂÒàÊ¾μÔ´
¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃ
·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
àÊÃç¨áÅŒÇ
- μÑé§»ÃÐªÒª¹à»š¹
Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§
- μÑÇá·¹ÀÒ¤
»ÃÐªÒª¹Ã‹ÇÁ
¡ÓË¹´ÃÒ¤Ò
»ÃÐàÁÔ¹â´Âà»š¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÓË¹´ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§
§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§

เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา
- áμ‹§μÑé§μÑÇá·¹
áμ‹ÅÐ¡ÅØ‹Áà¾×èÍ
»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº
à·ÈºÒÅ

เทศบาล
ตำบลเกาะคา
¾Ô·Ñ¡ÉÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
¹Ñ¡Ê×ºÊÒÂ¹éÓ ÏÅÏ
อบจ.ลำปาง

อปท.ตนแบบ /
ระดับการมีสว นรวม
• »ÃÐªÒª¹à»š¹¼ÙŒ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒáÅÐá¡Œ ä¢
»˜ÞËÒªØÁª¹
´ŒÇÂμ¹àÍ§
อบต.ทาผา

เทศบาลเมือง
เทศบาล
เมืองแกนพัฒนา ตำบลเกาะคา
- ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ - â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ - »ÃÐªÒª¹ã¹ªØÁª¹
- »ÃÐªÒª¹ÁÕ
¢ÂÐáººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐáºº
à»š¹¼ÙŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ
ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
á¡Œ ä¢»˜ÞËÒ
- »ÃÐªÒª¹à»š¹¼ÙŒ
¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐ
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ àª‹¹
´Óà¹Ô¹¡ÒÃËÅÑ¡
¢Í§à·ÈºÒÅ
â¤Ã§¡ÒÃ¡Ò«
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó
- à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÒªÕ¾
ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡¢ÕéËÁÙ
â¤Ã§¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù
¾º»ÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
- â¤Ã§¡ÒÃ
Í¹ØÃÑ¡ÉÊÑμÇ¹éÓ
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
¶Ñ§¢ÂÐ·Í§¤Ó
ÅØ‹ÁáÁ‹¹éÓ»§
(2 à´×Í¹ : 1 ¤ÃÑé§)
- »ÃÐªÒª¹ã¹ªØÁª¹ à¾×èÍÃ‹ÇÁ¾Ñ²¹ÒáÅÐ
ÃÐ´Á·Ø¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ ª‹ÇÂàËÅ×Í«Öè§¡Ñ¹
ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§
áÅÐ¡Ñ¹
¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»
- »ÃÐªÒª¹Ã‹ÇÁ
¤Ù‹àÁ×Í§á¡¹
¡ÓË¹´à¢μ¾×é¹·Õè
(¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»
ÍÀÑÂ·Ò¹ã¹áÁ‹¹éÓ
»ÃÐ¨ÓàÁ×Í§)
à¾×èÍá¡Œ ä¢»˜ÞËÒ
â´ÂäÁ‹ãª‹
áÅÐÃÑ¡ÉÒ¾Ñ¹¸Ø»ÅÒ
§º»ÃÐÁÒ³
ã¹áÁ‹¹éÓÇÑ§
¨Ò¡à·ÈºÒÅ
อบต.ดอนแกว

อบจ.ลำปาง
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