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คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

คำนำ
 คูมอื ประชาชน สำหรบั การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ใน การ บริหาร กจิการ 
ของ องคกรปกครอง สวน ทองถิ่น (อปท.) จัด ทำข้ึน โดย มี วัตถุ ประสงค เพื่อให เปน 
คูมือ สงเสริม ความ รูความเขาใจ แก ประชาชน ใน เรื่อง ชองทาง และ วิธีการ รับรู ขอมูล 
ขาวสาร และ วิธีการ มี สวนรวม ใน การบริหาร กิจการ ของ อปท. และ เพ่ือ เปน คูมือ 
สงเสริม ประชาชน ให ตระหนักถึง การ รับรู ขอมูล ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ใน การ 
บริหาร กิจการ ของ อปท.
 การ จัดทำ คูมือ นี้ เปน สวนหน่ึง ของ โครงการ ศึกษาวิจัย เร่ือง การ เสริมสราง 
ธรรมาภิบาล และความ โปรงใส ใน องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น (อปท.) และ ได นำ 
ขอมูล ผลการวิจัย มา พัฒนา เปนคูมือ กับ การ อิง ระเบียบ กฎหมาย ตาง ๆ ท่ี กำหนด 
ให ประชาชน รับรู ขอมูล ขาวสาร และ มี สวนรวม ใน องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มา ใช 
เปน ฐาน รวมทั้ง ขอมูล จาก ผล การ จัด กระบวนการ A-I-C ใน พื้นที่ 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 และ ขอมูล จาก สวน ตาง ๆ เหลาน้ี นำมา พัฒนา เรียบเรียง เปน เนื้อหา 
คูมอื โดย ได ใช ภาพการตูน ประกอบ เน้ือหา เพ่ือ กอ ให เกิด ความ เขาใจ แก ประชาชน 
ที่ งาย ขึ้น
  หวัง วา คูมือ ฉบับ นี้ จะ เปน ประโยชน สำหรับ ประชาชน ใน พ้ืนที่ อปท. 
ทั่วประเทศ ใน การ เขามา มี สวนรวม บริหาร กิจการ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
และ ใน โอกาสน้ี คณะ ผูจัดทำ ขอ ขอบคุณ ประชาชน และ อปท. ตนแบบ ทั้ง 5 แหง 
ที่ มี สวนรวม ใน โครงการ ศึกษาวิจัย รวมทั้ง ขอ ขอบคุณ กรม สงเสริม การ ปกครอง 
ทองถิ่น และ UNDP ที่ ใหการ สนับสนุน โครงการ ศึกษา ไว ณ โอกาสนี้ ดวย

รอง ศาสตราจารย  ดร.โกวิท ย  พวง งาม
หัวหนา คณะ ผูจัดทำ

สถาบัน วิจัย และ ให คำปรึกษา แหง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
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สารบัญ
 สวน ที่ 1 การ รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ ประชาชน

ความหมาย ความ สำคัญ และ ประโยชน
ประชาชน มี ความ สำคัญ ตอ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น อยางไร
การ รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี ประโยชนกับ 
ประชาชนอยางไร
การ รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น คือ อะไร
ประชาชน รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ใน ชอง ทางใด 
ได บาง
ประชาชน ม ีสทิธิใน การ รบัรู ขอมลู ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ 
ใน เรื่อง ใด บาง

 สวน ที่ 2 การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ บริหาร 
      งาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
การ มี สวนรวม ของ ประชาชน มี ความ สำคัญ ตอ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่นอยางไร
การ มี สวนรวม ของ ประชาชน มี ประโยชน ใน การ บริหาร งาน ขององคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น อยางไร
การ มี สวนรวม ของ ประชาชนใน การ บริหาร งาน ของ องคกรปกครอง
 สวน ทองถิ่น คือ อะไร
ประชาชน จะ เขามา มี สวนรวม กับ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ได 
อยางไรบาง
ประชาชน มี สิทธิใน การ มี สวนรวม บ ริ หาร องคกร ปกครองสวน ทองถิ่น
อยางไรบาง
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คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน กระบวนการ ทำ งาน ของ 
สภา ทองถิ่น มี อยางไร บาง
สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ วาง แผน พัฒนา ของ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไร บาง
สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ จัด ทำ ขอบัญญัติ ของ องคกร
ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไร บาง
สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รับ รู ขอบัญญัติ งบประมาณ 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไร บาง
สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รวม รับรู ขอมูล ขาวสาร
 เกี่ยวกับ การ จัดหา ราย ได และ การ จัดเก็บ ภาษี ของ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น มี อยางไร บาง
สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ จัด ซ้ือ จัดจา ง ของ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไร บาง
สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รวม รับรู ขอมูล เกี่ยวกับ การเงิน
และ บัญชี ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไร บาง
สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน กระบวนการ รายงาน ผล การ 
ปฏิบัติ งาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไร บาง
สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ เสนอแนะ ความ คิดเห็น และ
ใหคำปรึกษา หารือ แก องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไร บาง
สิทธิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ ริเริ่ม และ ดำเนิน กิจการ
สาธารณะ ใน ทองถิ่น มี อยางไรบาง
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4
 วัตถุ ประสงค ของคูมือ

 คูมอื ประชาชน สำหรบั การ รบัรู ขอมลู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน 
ใน การ บริหาร กิจการ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น (อปท.)  มี วัตถุ ประสงค 
ดังนี้

 (1) เพื่อ ให ประชาชน ทราบ ถึง ชอง ทางการ รับขอมูล ขาวสาร
 (2) เพื่อ ให ประชาชน ทราบถึง วิธีการมีสวนรวมในการบริหาร 
กิจการของ องคกร ปกครอง สวนทองถิ่น
 (3) เพ่ือ เปนการ กระตุนใหประชาชนตระหนัก และมีความรู สึก ผูกพัน 
เปนเจาของ องคกร ปกครอง สวนทองถิ่นมาก ยิ่ง ขึ้น
 (4) เพื่อ ให ประชาชน เห็น ความ จำเปน และความสำคัญในการมี 
สวนรวมบริหาร กิจการของ องคกร ปกครอง สวนทองถิ่น

àÍ¡ÊÒÃ ·Õè ãªŒ »ÃÐ¡Íº¡ÒÃ à¢ÕÂ¹ ¤Ù‹Á×Í
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
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สวน ที่ 1
การ รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ ประชาชน
ความหมาย ความ สำคัญ และ ประโยชน

“ ประชาชนมี ความ สำคัญ ตอ
อง คกรปกครอง สวนทองถิ่น อยางไร ”

1
ประชาชนมี ความ สำคัญ ตออง คกรปกครอง สวนทองถ่ิน  ดัง ตอ ไป นี้

2. ประชาชน มี สิทธิใน การ มี สวนรวม บริหาร 
กิจการ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ตั้งแต 
การ มี สวนรวม กำหนด แผนงาน โครงการ มี สวน
รวม ดำเนนิ โครงการ การ ตดิตาม และ ประเมนิ ผล 
การ ทำงาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น

1. ประชาชน เปน สมาชิก ของ ชุมชน และ เมื่อ มี สิทธิ
เลือกตั้งตอง เปน ผู มี หนาที่ ไป เลือกตั้ง ผูบริหาร 
ทองถิ่น และ สมาชิก สภา ทองถ่ิน  ที่ เปนคนดี 
และ มี ความรู ความ สามารถ ให มาบ ริ หาร
 องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน

3. ประชาชน มี ความ ผูกพัน กับ ชุมชน ของ ตน 
เพราะ ถือ เปน เจาของ ชุมชน ยอม เปน เจาของ 
องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ ยอม เปน ผูมี
สวน ได สวน เสีย ใน นโยบาย แผนงาน โครงการ 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน



6
“การ รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง
สวน ทองถิ่น มี ประโยชน กับ ประชาชน อยางไร”

2
การ รับรู ขอมูล ขาวสารมี ประโยชน กับ ประชาชน  ดังน้ี

รวม ตัดสินใจ
รวม ทำ

รวม ติ ดตาม

รวม คิด

ทำให ประชาชน ไดรับ ความรูความ เขาใจ ใน ขอมูล ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น และ รูเทาทัน ตอ เหตุการณ
ทำให ประชาชน เกดิ การ เรยีนรู สิทธ ิของ ตน เอง และ สามารถ ใช สทิธ ิใน การ ม ีสวนรวม 
บริหาร กิจการ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ได 
ทำให ประชาชน ได มี สวนรวม ใน การ รวม คิด ริเริ่ม รวม วางแผน พัฒนา รวม ตัดสินใจ 
ใน กจิการ พฒันา ทองถ่ิน ของ ตน เอง และ สามารถ ตดิตาม ผล การ ทำงาน ของ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถ่ิน  และ รักษา ผลประโยชน ของ ชุมชน ได

1.

2.

3.



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

“การ รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น คือ อะไร”

3

 การ รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน
 หมายถึง การ ที่ ประชาชน ได ฟง ได อาน ได พบ ได เห็น และ ไดรับ ความรู จาก 
ขอมูล ขาวสาร ตาง ๆ  ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เชน ขอมูล ขาวสาร จาก ปาย
ประกาศ จาก จดหมาย ขาว จาก เสียง ตาม สาย  จาก วิทยุ โทรทัศน จาก อินเตอรเน็ต ฯลฯ
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 “ประชาชน รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ องคกรปกครอง 
สวน ทองถ่ิน ใน ชองทาง ใดได บาง”

4
ประชาชน สามารถ รับรู ขอมูล ขาวสาร ได หลาย ชองทาง ดัง ตอไปนี้

 ÊÔ·¸Ô μÒÁÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áË‹§ ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ä·Â ¾.È. 2550 ÁÒμÃÒ 287
ä´Œ ÃÑºÃÍ§ ÊÔ·¸Ô ã¹¡ÒÃ ÃÑºÃÙŒ ¢ŒÍÁÙÅ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¡ÒÃ ́ Óà¹Ô¹ â¤Ã§¡ÒÃ ã´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 ¨Ð ÁÕ ¼Å¡ÃÐ·º μ‹Í ªÕÇÔμ 
¤ÇÒÁ à»š¹ÍÂÙ‹¢Í§ »ÃÐªÒª¹ ã¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ã¹ ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ μŒÍ§ 
á¨Œ§ ¢ŒÍÁÙÅ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ãËŒ »ÃÐªÒª¹ ·ÃÒº ¡‹Í¹ ¡ÃÐ·Ó¡ÒÃ à»š¹àÇÅÒ ¾ÍÊÁ¤ÇÃ...”

• หอ กระจายขาว ชุมชน หรือ เสียง ตาม สาย ใน ชุมชน
• เอกสาร ขอเท็จจริง ตาง ๆ
• เวที นำเสนอ ขอมูล
 • ศูนย ขอมูล ขาวสาร
• รายงาน การ ศึกษา
• วิทยุ กระจาย เสียง
• จดหมาย ขาว
• การ แถลงขาว
• วิ ดี ทัศน
• ทีวี ทองถ่ิน
• อินเตอรเน็ต
•  ทัศนศึกษา หรือ เย่ียมชม โครงการ



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

สทิธ ิของ ประชาชน ใน การ รบัรู ขอมลู ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน  
ไดแก

สิทธิ การ รับรู ขอมูล ขาวสาร การ ประชุม สภาทองถิ่น เชน รับรู ขอมูล ขาวสาร การ 
กำหนดการ ประชุม สภาทองถ่ิน วาระ การ ประชุม วัน เวลา และ สถานท่ี การ จัด ประชุม 
สภาทองถ่ิน
สิทธิ การ รับรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ แผน พัฒนา ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
และ รายละเอียด แผน พัฒนา ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
สิทธิ การ รับรู  ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ การ จัด หารายได และ การ จัดเก็บ ภาษี ของ 
องคกรปกครอง สวน ทองถ่ิน

•

•

•

5 “ประชาชนมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องใดบาง
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สิทธิ การ รับรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ ขอบัญญัติ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เชน 
รับรู ขอมูล การ กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ ใน การ ประชุม พิจารณา ราง ขอบัญญัติ 
ทองถิน่  รับ รูความ คืบหนา และ ผล การ พจิารณา ราง ขอบญัญตั ิทองถิ่น ใน ทุก ขั้นตอน 
รับรู รายละเอยีด ขอบัญญัติ งบประมาณ รายจาย ประจำป เปนตน
สิทธิ การ รับรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ การเงิน และ บัญชี เชน รับรู ขอมูล เกี่ยวกับ การเงิน 
และ บัญชี ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น รับรู ขอมูล เกี่ยวกับ รายงาน งบประมาณ 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน
สิทธิ การ รับรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ การ จัด ซื้อ จัดจาง
สิทธิ การ รับรู ขอมูล ขาวสาร ของ ทางราชการ

•

•

•
•

¡ÒÃ ãªŒ ÊÔ·¸Ô ã¹ ¡ÒÃ ÃÑºÃÙŒ ¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¢Í§ ÃÒª¡ÒÃμÒÁ ¾.Ã.º. ¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¢Í§ ÃÒª¡ÒÃ 
¾.È.2540 ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¢Í§ ÃÒª¡ÒÃ ·Õè¨Ð μŒÍ§ á¨Œ§ ãËŒ »ÃÐªÒª¹ ä´Œ ÃÑº·ÃÒº ä´Œá¡‹  
 (1) ¼Å ¡ÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò ·Õè ÁÕ ¼Å â´Â μÃ§ μ‹Í »ÃÐªÒª¹ ¤ÇÒÁ¤Ô´ àËç¹áÂŒ§ áÅÐ ¤Ó ÊÑè§ ·Õè à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
 (2) ¹âÂºÒÂ ËÃ×Í ¡ÒÃ μÕ¤ÇÒÁ ·Õè  äÁ‹ à¢ŒÒ¢‹ÒÂ μŒÍ§ Å§ ¾ÔÁ¾� ã¹ ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹Øàº¡ÉÒ 
 (3) á¼¹§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃ áÅÐ §º»ÃÐÁÒ³ ÃÒÂ¨‹ÒÂ »ÃÐ¨Ó»‚ ¢Í§ »‚ ·Õè ¡ÓÅÑ§ ́ Óà¹Ô¹¡ÒÃ
 (4) ¤Ù‹Á×Í ËÃ×Í ¤Ó ÊÑè§ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔ §Ò¹ ¢Í§ à̈ ŒÒË¹ŒÒ·Õè ¢Í§ ÃÑ° «Öè§ ÁÕ ¼Å¡ÃÐ·º ¶Ö§ ÊÔ·¸Ô        
Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ »ÃÐªÒª¹
 (5) ÊÔè§¾ÔÁ¾� ¢Í§ Í§¤�¡Ã
 (6) ÊÑÞÞÒ ÊÑÁ»·Ò¹ ÊÑÞÞÒ ·Õè ÁÕ ¡ÒÃ ¼Ù¡¢Ò´ μÑ´μÍ¹ ËÃ×Í ÊÑÞÞÒ Ã‹ÇÁ·Ø¹ ¡Ñº àÍ¡ª¹ ã¹ ¡ÒÃ       
¨Ñ´·ÓºÃÔ¡ÒÃ ÊÒ¸ÒÃ³Ð



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

อบต. ดอนแกว มีชองทางใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร ดังน้ี

ตัวอยาง

จัดให มี การ รับรู ขอมูล ขาวสาร เปน ลายลักษณ อักษร
หรือ เอกสาร สิ่งพิมพ ตาง ๆ ไดแก แผนพับ
เอกสาร ขอมูล ติดบอรด ทุก หมูบาน และ
 บอรด อบต. วารสาร จดหมาย ขาว
ปายประกาศ รายงานฯ โปสเตอร
ปฏิทินแสดง กิจกรรม/โครงการ ที่ ทำ หนังสือ พิมพ ทองถิ่น
 
จัดให มี การ รับรู ขอมูล ทางการ สื่อสาร ผาน การ ถาย
ทอดเสียง และ เคร่ืองมือ สื่อสาร ไดแก
หอกระจายขาว เสียง ตาม สาย วิทยุ ชุมชน
วิทยุ กระจาย เสียง รถ ประชา สัมพันธ
การ สอบถาม ขอมูล ทาง โทรศัพท อินเตอรเน็ต
รายการ เค เบิ้ล ทีวี ใน ชุมชน

จัดให มี การ รับรู ขอมูล ขาวสาร จาก การ จัด เวที ประชุม
ไดแก เวที ประชุม ประชาคม เวที ประชุม หมูบาน
กิจกรรม เวที ขวง กำ กึ๊ด (ลาน ความคิด)
กิจกรรม อบต. สัญจร การ ประชุม แผน
 สัญจร ของ อบต. การ ประชุม สภาทองถิ่น สัญจร

จัดให มี การ รับรู ขอมูล ขาวสาร ทาง สื่อ บุคคล และ ศูนย
ขอมูล ขาวสาร ไดแก การ แจง ขอมูล ขาวสาร ผาน ทางผูนำ
การ ตั้ง ศูนย ขอมูล ขาวสาร ของ อบต.

1.

2.

4.

5.
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สวน ที่ 2

การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ในการบริหาร งาน
ของ องคกร ปกครอง สวนทองถิ่น

“การ มี สวนรวม ของ ประชาชน มี ความ สำคัญ 
ตอ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น อยางไร”

1
การ มี สวนรวม ของ ประชาชน มี ความ สำคัญตอ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
ดัง ตอไปนี้

ชวย ให เกิด การ เรียนรู รวมกัน มี ความ เห็นพอง ตองกัน ของ คนใน ชุมชน ลด ความ 
ขัดแยง และ เกิด ความ ชอบธรรม ใน การ ตัดสินใจ
ชวย ให เกดิ ความ ใกล ชดิ ระหวาง องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ กบั ประชาชน ทำใหเกดิ 
การ ยอมรับ เกิด ความ ไววางใจ และ มี ความรูสึก เปน เจาของ ทองถิ่น มากขึ้น
ชวย ให ผูบรหิาร ทองถิน่ และ สมาชิก สภาทองถิน่ รบัรู ถงึ ปญหา และ ความ ตองการ ของ 
ประชาชน ใน ทองถ่ิน ดีที่สุด 
ชวย ใหมี ทางเลือก ใน การ ตัดสินใจ และ มี ความ รอบคอบ มากข้ึน

1.

2.

3.

4.



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

การ มี สวนรวม ของ ประชาชน มี ประโยชน ใน การ บริหารงาน มี ดังน้ี

2 “การ มี สวนรวม ของ ประชาชน มี ประโยชน ใน การ 
บริหารงาน ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่นอยางไร”

1.

2.

3.

เพ่ือ ทำใหประชาชน สามารถ แสดง ความ คิดเห็น นำเสนอ ปญหา ความ ตองการ และ 
ขอ เสนอแนะ ตาง ๆ  ตอ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ได
 เพื่อ ทำให ประชาชน สามารถ ปกปอง ผลประโยชน ทรัพยากร ทองถิ่น นำเสนอ การ 
จัดสรร ทรัพยากร และ รวม ตัดสินใจ ใน กิจการ การ พัฒนา ทองถิ่น
การ มี สวนรวม ของ ประชาชน กอ ให เกิด ความรูสึก เปน เจาของ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน มากขึ้น

รวม ตัดสินใจ รวม ทำ

รวม คิด
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“การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การบริหารงาน 

ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น คืออะไร”
3

การ มี สวนรวม ของ ประชาชน
 หมายถึง ประชาชน ได รวม คิด รวม ตัดสินใจ รวม ดำเนิน กิจกรรม รวม ติดตาม 
และ ประเมินผล ดวย ตน เอง ใน นโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ท่ี องคกร 
ปกครอง สวน ทองถ่ิน ดำเนินการ

“รวม ดำเนินการ” หมายถึง ประชาชน รวม ลงมือ 
ปฏิบัติ ใน กิจกรรม ตาง ๆ  ดวย ตน เอง

“รวมคิด” หมายถึง  ประชาชน รวม แสดง ความ คิดเห็น 
รวม ให ขอ เสนอแนะ และ ใหคำปรึกษา ตาง ๆ แก องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิ่น

“รวม ตัดสินใจ” หมายถึง ประชาชน มี สวนรวม
 ตัดสินใจ ใน นโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ
ที่ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ดำเนินการ

“รวม ติดตาม และ ประเมินผล” หมายถึง ประชาชน รวม ติดตาม ผล การ ปฏิบัติ งาน 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่  และ รวม ทำการ ประเมิน วาการ ดำเนินงาน สอดคลองกบั 
ความ ตองการ ของ ชุมชน มาก นอย เพียงใด



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

ประชาชน มี สวนรวม ใน ระดับ รับรู ขอมูล และ ขาวสาร ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน : 
โดย เขารวม รบัทราบ หรอื รบัฟง ขอมลู ขาวสาร ตาง ๆ  จาก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 
หรือ ปฏิบัติ ตาม แนวทาง ท่ี ระเบียบ ขอบังคับ ได กำหนด ไว

ประชาชน มี สวนรวม ใน ระดับ การ แสดง ความ คิดเหน็ และ ให ขอ เสนอแนะ : โดย กระทำ 
ผาน ชอง ทางการ มี สวนรวม ใน เวที สาธารณะ รูปแบบ ตาง ๆ เชน ลาน ความคิด
เวที ประชุม ประชาคม เวที อภิปราย เวที ปรึกษาหารือ และ เวที การ เสวนา  เปนตน

1.

2.

ประชาชน จะ เขาไป มี สวน รวมกับ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ได ใน หลาย 
ระดับ  ดังนี้

4 “ประชาชนจะเขามีสวนรวมกับองคกรปกครอง
  สวนทองถิ่นไดอยางไรบาง ”
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ประชาชน มี สวนรวม ใน ระดับ การ ตัดสินใจ และ กำหนด นโยบาย : โดย มี สวนรวม เปน 
ผู ตัดสินใจ และ กำหนด นโยบาย หรือ เลือก วิธีการ ดำเนิน กิจกรรม ได โดย องคกร 
ปกครอง สวน ทองถิน่จะ นำ ผล การ ตดัสินใจ ที ่เปน มต ิของ ชมุชน มา แปร ผล สู การ ปฏบิตัิ 
เชน นโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ขององคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น 
เปนตน

ประชาชน มี สวนรวม ใน ระดับ ลงมือ ปฏิบัติ และ ติดตาม ผล ใน การ ดำเนิน กิจการ ตาง ๆ : 
โดย มี สวนรวม ลงมือ ปฏิบัติ ใน กิจกรรม ตาง ๆ ดวย ตน เอง เพื่อให เกิด ความ มั่นใจ วา 
เปนไป อยาง สอดคลองกบั ความ ตองการ ของ ประชาชน ทัง้ ยงั เปนการ รวม ตดิตาม ผล 
และ ประเมินผล การ ปฏิบัติ งาน ขององคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น เพื่อ ประเมิน วาการ 
ดำเนินงาน สอดคลองกับ ความ ตองการ ของ ชุมชน มาก นอย เพียงใด 

ประชาชน ม ีสวนรวมใน ระดับ การ ดำเนินการ พฒันา ทองถิ่น และ แกไข ปญหา ใน ชุมชน 
ดวย ตน เอง : โดย เปน ผู รวม ริเริ่ม และ ดำเนินการ พัฒนา ทองถิ่น ใน รูป ของ โครงการ 
หรือ กิจกรรม ใน การ แกไข ปญหา ใน ชุมชน ดวย ตน เอง องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี 
หนาที่ เปนผู ใหการ สนับสนุน การ ดำเนิน โครงการ หรือ กิจกรรม ของ ชุมชน

3.

4.

5.



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

แผนภูมิ : แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชน ใน อปท.

(1) »ÃÐªÒª¹ ÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁÃÑº ·ÃÒº ËÃ×ÍÃÑºÃÙŒ ¢ŒÍÁÙÅ ¢‹ÒÇÊÒÃ

(2) »ÃÐªÒª¹ ÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ áÊ´§ ¤ÇÒÁ ¤Ô´àËç¹ãËŒ ¤Ó »ÃÖ¡ÉÒ 
áÅÐ ãËŒ¢ŒÍàÊ¹Í á¹Ð

(3) »ÃÐªÒª¹ ÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ μÑ´ÊÔ¹ã¨ áÅÐ¡ÓË¹´ ¹âÂºÒÂ

(4) »ÃÐªÒª¹ ÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ Å§Á×Í »¯ÔºÑμÔáÅÐ 
μÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹ ¼Å

(5) »ÃÐªÒª¹ à»š¹¼ÙŒ´Óà¹Ô¹ ¡ÒÃ
á¡Œ ä¢ »˜ÞËÒªØÁª¹ ́ ŒÇÂ μ¹ àÍ§

ระดับการ มี สวนรวมอยาง เขมขน

ระดับการ มี สวนรวมอยาง ออน
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“ประชาชนมีสิทธิในการมีสวนรวมบริหาร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไรบาง”
5

ประชาชน มี สิทธิ ใน การ มี สวนรวม บริหารองคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 
ดังนี้

สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน กระบวนการ ทำงาน ของ สภาทองถิ่น
สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ วางแผน พัฒนา ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น
สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ จัดทำ ขอบัญญัติ ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น
สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รับรู ขอบัญญัติ งบประมาณ ของ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถ่ิน

•
•

•

•



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รวม รับรู  ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ การ จัด 
หารายได และ การ จัดเก็บ ภาษี ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
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 
องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน 
สิทธ ิการ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน กระบวนการ รายงานผล การ ปฏิบตั ิงาน ของ องคกร 
ปกครอง สวน ทองถ่ิน 
สทิธ ิการ ม ีสวนรวม ของ ประชาชน ใน การ เสนอแนะ ความ คดิเหน็ และ ใหคำปรกึษา หารอื 
แก องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน
สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ ริเริ่ม และ ดำเนิน กิจการ สาธารณะ ใน ทองถิ่น

•

•

•

•

•

•

 ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áË‹§ ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ä·Â ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2550 ÁÒμÃÒ 287 ä´Œ ÃÐºØ Ç‹Ò
 “»ÃÐªÒª¹ ã¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÕ ÊÔ·¸Ô ÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ ã¹ ¡ÒÃ ºÃÔËÒÃ ¡Ô¨¡ÒÃ ¢Í§ 
 Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ â´Â Í§¤�¡Ã »¡¤ÃÍ§ Ê‹Ç¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹
 μŒÍ§ ̈ Ñ´ãËŒ ÁÕ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ·Õè ãËŒ »ÃÐªÒª¹ ÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ ́ Ñ§¡Å‹ÒÇ ä´Œ ́ ŒÇÂ”
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สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน กระบวน
การ ทำงานของสภาทองถิ่นมีอยางไรบาง ?

ประชาชน มี สิทธิ ใน การ มี สวนรวม ใน กระบวนการ ทำงาน ของ สภาทองถ่ิน 
ดัง ตอไปนี้

การ มี สวนรวม ใน การ รับรู ขอมูล ขาวสาร การ ประชุม สภาทองถิ่น เชน รับรู วาระ การ 
ประชุม วัน เวลา การ จัด ประชุม และ สถานท่ี การ จัด ประชุม
การ มี สวนรวม ใน การ เขา ฟง การ ประชุม สภาทองถิ่น เชน สังเกตการณ ประชุม 
สภาทองถิ่น ฟง การ อภิปราย และ รวม ตรวจสอบ รายชื่อและ นับ องคการ ประชุม 
ใหเปนไป อยาง ถูกตอง
การ มี สวนรวม ใน การ ตรวจ รายงาน การ ประชุม สภาทองถิ่น ใน ฐานะ กรรมการ ตรวจ 
รายงาน การ ประชุม

1.

2.

3.

5.1



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

การ มี สวนรวม ใน กิจการ ของ สภาทองถิ่น โดย การ เขารวมเปน กรรมการ ตาม ระเบียบ 
ขอ บังคับการ ประชุม สภาทองถ่ิน ได แก

4.

• คณะกรรมการสามัญประจำสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
• คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
• คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
• คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร

ÃÐàºÕÂº ¡ÃÐ·ÃÇ§ ÁËÒ´ä·Â Ç‹Ò´ŒÇÂ¢ŒÍ ºÑ§¤Ñº¡ÒÃ »ÃÐªØÁ ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¾.È. 2547
ä´Œ ÃÐºØ ¶Ö§ ÊÔ·¸Ô ¡ÒÃ ÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ ¢Í§ »ÃÐªÒª¹ ã¹ ¡ÒÃ »ÃÐªØÁ ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ´Ñ§¹Õé

1) ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ μŒÍ§ ÁÕ ¡ÒÃ á¨Œ§ ãËŒ »ÃÐªÒª¹ ã¹ ¾×é¹·Õè·ÃÒº ¶Ö§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ãªŒ ÊÔ·¸Ô ¡ÒÃ ÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ 
à¢ŒÒ ¿˜§ ¡ÒÃ »ÃÐªØÁ¢Í§ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹
2) ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÕ ¡ÒÃ á¨Œ§ ãËŒ »ÃÐªÒª¹ ·ÃÒº ¶Ö§ ÊÔ·¸Ô ¢Í§ μ¹ ã¹ ¡ÒÃ Ê‹§ μÑÇá·¹ »ÃÐªÒ¤Á 
·ŒÍ§¶Ôè¹ à¾×èÍ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ à»š¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÇÔÊÒÁÑÞ ã¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹
3) ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÕ ¡ÒÃ á¨Œ§ ãËŒ »ÃÐªÒª¹ ·ÃÒº ¶Ö§ ÊÔ·¸Ô ¢Í§ μ¹ ã¹ ¡ÒÃ Ê‹§ μÑÇá·¹ »ÃÐªÒ¤Á
·ŒÍ§¶Ôè¹ ãËŒ ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ áμ‹§μÑé§ à»š¹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ªØ´ μ‹Ò§ æ μÒÁ ¤ÇÒÁ ̈ Óà»š¹ 
á¡‹ ¡Ô¨¡ÒÃ ã¹ Ë¹ŒÒ·Õè ¢Í§ ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹



22
สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ วางแผน พัฒนา 
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไรบาง ?5.2

ประชาชน มี สิทธิ ใน การ มี สวนรวมวางแผน พัฒนา ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน ดัง ตอไปน้ี

1.

2.

3.

ประชาชน ม ีสวนรวมในการ จดัทำ แผนแมบท ชมุชน โดยเขารวมใน เวท ีประชาคม หรือ 
เวที สภา ผูนำ ชุมชน เพื่อ เสนอ ให คณะ กรรมการ พัฒนา ทองถิ่น ของ องคกร ปกครอง 
ทองถ่ิน นำแผน แมบท ชมุชน มาเปน ฐาน ขอมลู ในการจัด ทำแผน พฒันา ทองถิน่ 3 ป 
และ แผน ยุทธศาสตร ประจำ ป ของ ทองถิ่น 
ประชาชน สามารถ มี สวนรวม จัดทำ แผน พัฒนา ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ได 
โดย การ สง ตัวแทน ประชาคม เขาไป ทำหนาที่ เปน กรรมการ ใน รูป “คณะกรรมการ 
พัฒนา ทองถ่ิน” และ “คณะกรรมการ สนับสนุน การ จัดทำ แผน พัฒนา ทองถิ่น”
ประชาชน สามารถ มี สวนรวม นำเสนอ ประเด็น ปญหา และ ความ ตองการ เพื่อให 
คณะกรรมการ พัฒนา ทองถ่ินนำไป พิจารณา



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

ประชาชน ใน ชุมชน ตาง ๆ  สามารถ มี สวนรวม ใน การ จัด ประชุม ประชาคม เพ่ือ วิเคราะห 
และ นำเสนอ แนว ทางการ พัฒนา ระดับ ชุมชน เพื่อ เสนอให คณะกรรมการ พัฒนา 
ทองถิ่นนำไป จัดทำ แผน ยุทธศาสตร การ พัฒนา ทองถิ่น
คณะกรรมการ พัฒนา ทองถิ่น และ ประชาคม หมูบาน หรือ ชุมชน จะ ตอง รวมกัน 
พิจารณา รางแผน พัฒนา ทองถิ่น
ประชาชน มี สวนรวม ใน การ รับรู รายละเอียด ของ แผน พัฒนา ทองถิ่น โดย ผูบริหาร 
ทองถิ่น ตอง ประกาศ อยาง เปดเผย ให ประชาชน ทราบ
ประชาชน คัดเลือก ตวัแทน ผาน การ ประชมุ ประชาคม รวม เปนสมาชกิ  คณะกรรมการ 
ติดตาม และ ประเมินผล แผน พัฒนา ทองถิ่น

4.

5.

6.

7.

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ μÔ´μÒÁ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹¼Å á¼¹ ¾Ñ²¹Ò ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÕ Ë¹ŒÒ·Õè ́ Ñ§¹Õé
(1) Ã‹ÇÁ ¡ÓË¹´ á¹Ç·Ò§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ã¹ ¡ÒÃ μÔ´μÒÁ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹¼Å á¼¹ ¾Ñ²¹Ò
(2) Ã‹ÇÁ ́ Óà¹Ô¹¡ÒÃ μÔ´μÒÁ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹¼Å á¼¹ ¾Ñ²¹Ò
(3) Ã‹ÇÁ ÃÒÂ§Ò¹¼Å áÅÐ àÊ¹Í ¤ÇÒÁàËç¹ à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¡ÒÃ μỐ μÒÁ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹¼Å á¼¹ ¾Ñ²¹Ò μ‹Í 
¼ÙŒºÃÔËÒÃ ·ŒÍ§¶Ôè¹ à¾×èÍãËŒ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ·ŒÍ§¶Ôè¹ àÊ¹Í μ‹Í ÊÀÒ·ŒÍ§¶Ôè¹  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ·ŒÍ§¶Ôè¹
áÅÐ »ÃÐ¡ÒÈ ¼Å ¡ÒÃ μỐ μÒÁ áÅÐ »ÃÐàÁÔ¹¼Å á¼¹ ¾Ñ²¹Ò ·ŒÍ§¶Ôè¹ ãËŒ »ÃÐªÒª¹ ã¹ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ·ÃÒº
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สทิธ ิการ ม ีสวนรวม ของ ประชาชน ใน การ จัดทำ ขอบญัญตั ิ
ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไรบาง ?5.3

ประชาชน มี สิทธิ ใน การ ม ีสวนรวม จัดทำ ขอบัญญัติ ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน ดัง ตอไปน้ี

1. ขอบัญญัติ ที่ ริเริ่ม โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น ประชาชน มี สิทธิ ใน การ มี สวนรวม 
จัดทำ ขอบัญญัติ ดังนี้

 1.1 กอน การ จัดทำ ราง ขอบัญญัติ ทองถิ่น ประชาชน ตอง มี สวนรวม รับรู ขอมูล 
เกีย่วกบั วัตถุ ประสงค ของ การ จดัทำ ขอบญัญตั ินัน้ โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ตอง 
ประชา สัมพนัธ ให ทราบ ถึง ประโยชน ของ การ จัดทำ ขอบัญญัติ ผาน ชองทาง ตาง ๆ เชน 
ปดปาย ประชา สัมพันธ ประกาศ เสียง ตาม สาย หรือ หอ กระจายขาว



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

 1.2 ประชาชน ใน ทองถิ่น ตอง มี สวนรวม แสดง ความ คิดเห็น และ นำเสนอ ขอ 
คดิเหน็ ขอ เสนอแนะ เพ่ือ ประกอบการ จดัทำ ราง ขอบญัญตั ิทองถิน่ โดย องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่นประชา สัมพันธ เชิญชวน ให ประชาชน เขารวม แสดง ความ คิดเห็น ใน การ 
ประชุม ประชาคม หมูบาน และ ชุมชน

 1.3 ประชาชน ใน ทองถ่ิน มี สวนรวม รับรู กำหนด วัน เวลา และ สถานท่ี ใน การ 
ประชุม พิจารณา ราง ขอบัญญัติ ทองถิ่น โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่นตอง  
ประชา สัมพันธ ให ประชาชน ทราบ ลวงหนา ผาน ชอง ทางการ ประชา สัมพันธ ตาง ๆ 
เพื่อ รวม รับฟง การ พิจรา ณา ราง ขอบัญญัติ ทองถิ่น

 1.4 ประชาชน สามารถ เขารวม ฟง การ พิจารณา ราง ขอบัญญัติ ทองถิ่น ของ 
สภาทองถ่ิน ใน การ ประชุม สภาทองถิ่น

 1.5 ประชาชน รวม พิจารณา และ เสนอแนะ ความ คิดเห็น ตอ ราง ขอบัญญัติ ทอง ถ่ิน
ที ่จดั ทำข้ึน โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิน่ตอง จดั เวที ประชาคม กอน นำ ราง ขอบญัญตั ิ
เสนอ เขาสู การ พิจารณา ของ สภาทองถิ่น

 1.6 ประชาชน ตอง มี สวนรวม รับรู ขอมูล กำหนดการ ประชุม สภา ทองถิ่น เพื่อ 
พิจารณา ราง ขอบัญญัติ ทองถ่ิน แตละ วาระ และ เพื่อให ประชาชน ท่ี สนใจ หรือ ตัวแทน 
ประชาคม ได เขารวม รับฟง การ ประชุม พิจารณา ราง ขอบัญญัติ ของ สภาทองถิ่น

 1.7 ในขณะท่ี มี การ อภิปราย เกี่ยวกับ ขอบัญญัติ ทองถิ่น ประชาชน ใน ชุมชน มี 
สวนรวม รับรู รบัฟง การ อภปิราย ของ ทีป่ระชุม สภาทองถิน่ ได โดย ผาน การ ถาย ทอดเสียง 
ตาม สาย ของ ชุมชน



26

2. ขอบัญญัติ ที่ ริเริ่ม โดย ประชาชน ประชาชน มี สิทธิ ใน การ มี สวนรวม จัดทำ ขอบัญญัติ
ดังน้ี

 2.1 ประชาชน ผู มี สิทธิ ออกเสียง เลือกตั้ง รวมกัน รวบรวม ชื่อ ที่อยู และ ลายมือชื่อ 
ของ ผู เขารวม เสนอ ขอบัญญัติ ทองถิ่น พรอมทั้ง สำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน หรือ 
หลักฐาน อื่น ใด ของ ทางราชการ ที่ มี รูปถาย สามารถ แสดงตน ได

 2.2 ประชาชน ที่ เขาชื่อ กนั รวมกัน ราง ขอบัญญัติ ทองถิ่น ซึง่ ระบุ ถึง วัตถุ ประสงค 
ของ การ ตรา ขอบัญญัติ ทองถ่ิน นั้น พรอม สรุป สาระสำคัญ คำ ชี้แจง และ ความ มุงหมาย 
ของ ขอกำหนด ใน แตละ ขอ ของ ราง ขอบัญญัติ ที่ ตองการ เสนอ ตอ สภาทองถิ่น

 2.3 ประชาชน ที่ เขาชื่อ กัน รวมกัน เสนอ รายชื่อ ผูแทน ของ ผู เขาช่ือ ที่จะ มี อำนาจ 
ดำเนินการ นำเสนอ ราง ขอบัญญัติ ทองถิ่น และ เปน ตัวแทน เขารวม ใน กระบวนการ 
พิจารณา ราง ขอบัญญัติ ทองถ่ิน ของ สภาทองถิ่น

 2.4 ประชาชน ใน ทองถ่ิน ม ีสทิธ ิรวม รบัรู ขอ มลูความ คบืหนา และ ผล การ พจิารณา 
ราง ขอบัญญัติ ทองถ่ิน ใน ทุก ขั้นตอน  เชน เดียว กับ การ มี สวนรวม ใน กระบวนการ จัดทำ 
ขอบัญญัติ ทอง ถ่ินที่ ริเริ่ม โดย สภาทองถิ่น

ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áË‹§ ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ä·Â ¾.È.2550 ÁÒμÃÒ 286 áÅÐ ¾.Ã.º. Ç‹Ò´ŒÇÂ ¡ÒÃ
à¢ŒÒª×èÍ àÊ¹Í ¢ŒÍºÑÞÞÑμÔ ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¾.È.2542 ä´ŒÃÑºÃÍ§ ÊÔ·¸Ô ¢Í§ »ÃÐªÒª¹ã¹ ¡ÒÃ ÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ 
àÊ¹Í ¢ŒÍºÑÞÞÑμÔ ·ŒÍ§ ¶Ôè¹·Õè ÁÒ¨Ò¡ à̈ μ¹ÒÃÁ³� áÅÐ ¤ÇÒÁ μŒÍ§¡ÒÃ ¢Í§ »ÃÐªÒª¹ â´Â μÃ§



คูมือ ประชาชนสำหรับ  “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.”

สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รับรู ขอบัญญัติ 
งบประมาณ ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น
มี อยางไรบาง ?

5.4

ประชาชน มี สิทธิ มี สวนรวม รับรู ขอบัญญัติ งบประมาณ ของ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถิ่น ดังนี้

ประชาชน ตอง รับรู วัน เวลา สถานท่ี การ ประชุม สภาทองถิ่น เพื่อ เขา รับทราบ และ 
รับฟง การ พิจารณา ราง ขอบัญญัติ งบประมาณ ประจำป โดย องคกร ปกครอง สวน 
ทองถ่ิน ตอง ประกาศ ทาง หอ กระจายขาว ปาย ประชา สัมพันธ ปดประกาศ ณ ท่ีทำการ 
องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน และ จุด ศูนยรวม ของ ชุมชน

ประชาชน มี สวนรวม รับรู รายละเอียด ขอบัญญัติ งบประมาณ ประจำป ได โดย องคกร 
ปกครอง สวน ทองถ่ินตอง ปดประกาศ ให ประชาชน ทราบ ณ  ทีท่ำการ องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน

1.

2.
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ประชาชน ม ีสทิธ ิม ีสวนรวม ใน การ รบัรู ขอมลู ขาวสาร เกีย่วกบั การ จดั หารายได 
และ การ จัดเก็บ ภาษี ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถ่ิน ดังน้ี 

สิทธิ การ มี สวนรวม ของ ประชาชน ใน การ รวม รับรู ขอมูล 
ขาวสาร เก่ียวกับ การ จัด หารายได และ การ จัดเก็บ ภาษี 
ขององคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น มี อยางไรบาง ?

5.5

ประชาชน รวม รับรู ขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับ การ จัดเก็บ ภาษี ของ องคกร ปกครอง สวน 
ทองถิ่น โดย องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่นตอง ประชา สัมพันธ ขอมูล ขาวสาร ผาน
 หอ กระจายขาว เสียง ตาม สาย และ ชองทาง ประชา สัมพันธ ตาง ๆ  ใน ทองถิ่น ไดแก 
วัตถุ ประสงค การ จัดเก็บ ภาษี วัน เวลา สถานที่ การ จัดเก็บ ภาษี โดย องคกร ปกครอง 
สวน ทองถ่ิน จะ ตอง มี ชอง ทางการ ประชา สัมพันธ

1.

ประชาชน มี สวนรวม รบัรู ขอมูล เกีย่วกบั บญัช ีรายรับ รายจาย ได โดย การ รายงาน ขอมลู 
สถานะ การคลัง ของ องคกร ปกครอง สวน ทองถิ่น และ การ ใช สิทธิ การ รับรู ขอมูล 
ขาวสาร ทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสาร ของ ทางราชการ พ.ศ.2540

2.

ชี้แจง การเสีย ภาษี


