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คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

คำนำ

คูม อื ประชาชนสำหรับการรับรูข าวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปน
คูมือสงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชนในเรื่องชองทางและวิธีการรับรูขอมูล
ขาวสารและวิธีการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท. และเพื่อเปนคูมือ
สงเสริมประชาชนใหตระหนักถึงการรับรูขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมในการ
บริหารกิจการของ อปท.
การจัดทำคูมือนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลและความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และไดนำ
ขอมูลผลการวิจัยมาพัฒนาเปนคูมือกับการอิงระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่กำหนด
ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาใช
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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สารบัญ
สวนที่ 1 การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน

1. ประชาชนมีความสำคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร
2. การรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประโยชนกับ
ประชาชนอยางไร
3. การรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คืออะไร
4. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในชองทางใด
ไดบาง
5. ประชาชนมีสิทธิในการรับรูข อมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในเรื่องใดบาง

สวนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. การ มี ส ว นร ว ม ของ ประชาชน มี ความ สำคั ญ ต อ องค ก ร ปกครอง ส ว น
ทองถิ่นอยางไร
2. การมีสวนรวมของประชาชนมีประโยชนในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางไร
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นคืออะไร
4. ประชาชนจะเขามามีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
อยางไรบาง
5. ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางไรบาง
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คูมือประชาชนสำหรับ “การรับรูขาวสารและการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ อปท.”

5.1 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการทำงานของ
สภาทองถิ่นมีอยางไรบาง
5.2 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอยางไรบาง
5.3 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำขอบัญญัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอยางไรบาง
5.4 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการรับรูขอบัญญัติงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยางไรบาง
5.5 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดหารายไดและการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีอยางไรบาง
5.6 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอยางไรบาง
5.7 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมรับรูขอมูลเกี่ยวกับการเงิน
และบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยางไรบาง
5.8 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการรายงานผลการ
ปฏิบัตงาน
ิ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยางไรบาง
5.9 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอแนะความคิดเห็นและ
ใหคำปรึกษาหารือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยางไรบาง
5.10 สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนในการริเริ่มและดำเนินกิจการ
สาธารณะในทองถิ่นมีอยางไรบาง

ภาคผนวก

หนา
20
22
24
27
28
30
32
33
35
37
40

4
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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