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บทคัดย�อ 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือใหWทราบถึงการมีส[วนร[วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค?การบริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว[า ความรูWความเขWาใจของประชาชนในดWานการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณน้ัน ในภาพรวมประชาชนส[วนใหญ[มีความรูWในระดับมาก เช[นการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดWและการติดตามประเมินผล แต[ความรูWดWานการจัดซื้อจัดจWาง ซึ่งเป_น
ข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเพราะจะเก่ียวขWองกับงบประมาณโดยตรง พบว[ามีความรูWดWานน้ีนWอยประกอบ
กับประชาชนยังขาดความรูWความเขWาใจทางดWานระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขWอง ซึ่งประเด็นดังกล[าว
องค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองมีการประชาสัมพันธ?และใหWความรูWอย[างท่ัวถึง และประชาชนจะตWอง
ใหWความสําคัญดWวย เพราะการตรวจสอบโดยภาคประชาชนน้ัน จะทําใหWการทํางานเป_นไปดWวยความ
โปร[งใส และลดป�ญหาการทุจริต คอร?รัปช่ันสําหรับการมีส[วนร[วมในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณ ซึ่งปรากฏว[าระดับการมีส[วนร[วมแตกต[างกัน ไม[ว[าจะเป_นการมีส[วนร[วมดWานแผนการ
ดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดW การจัดซื้อจัดจWางและการติดตามประเมินผล แสดงใหWเห็นถึงการท่ี
องค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองมีการเป�ดโอกาสใหWประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการดําเนินงานใหW
ครอบคลุมทุกดWานและเป_นไปอย[างท่ัวถึง รวมท้ังดWานการประชาสัมพันธ? การใหWความรูW และการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือท่ีจะลดช[องว[างใหWนWอยลง เกิดความเท[าเทียมกันมากข้ึน และภาคประชาชน
เอง จะตWองเขWาไปมีส[วนร[วมในกิจกรรมหรือการดําเนินงานของทWองถ่ินใหWมากข้ึน เสมือนหน่ึงว[าการ
ทํางานขององค?การบริหารส[วนตําบล เป_นงานของทุกคนท่ีจะตWองช[วยกัน ท้ังรับรูW รับทราบ แกWไข
ป�ญหาร[วมกัน เพ่ือใหWองค?กรเกิดความเขWมแข็งและพัฒนาย่ิงข้ึน  
 
คําสําคญั: การมีส[วนร[วม, งบประมาณ,การตรวจสอบการดําเนินงาน,การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
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Abstract 
 This study The purpose is to know  Public participation in budget management 
audits Of the Na LoenSubdistrict Administration Organization Si Mueang Mai District 
Ubon Ratchathani The results found that understanding of people in budget 
administration auditing in overall was high level including operation planning, income 
collecting and evaluation monitoring, while the understanding in procurement which 
was the important procedure because of involving with budget directly was low and 
people still had no understanding about regulation and related laws. With these 
reasons, Subdistrict Administrative Organization had to have public relation and 
manage the knowledge  thoroughly and people had to emphasize because of 
auditing by people would help working transparently and reduce corruption problems 
for participation in budget administration auditing found that participation level was 
different in all aspect including participation in operation plan, income collecting, 
procurement and evaluation monitoring. It was showed that Subdistrict Administrative 
Organization had to give people an opportunity to participate in all aspects thoroughly 
including the aspect of public relation, information and evaluation monitoring for 
reducing the gap and making more equality. And people had to participate more in 
local activities and works as if the activities of Subdistrict Administrative Organization 
was their activities for making more stronger and progress organization. 
 
Keyword: Participation,Budget,Operational inspection,Budget management audits 

 
บทนํา 
 ระบบราชการของประเทศ มีศูนย?กลางในการบริหารงาน อยู[ท่ีส[วนกลางเป_นหลัก โดยมี
รัฐบาลกลางจะเป_นผูWกําหนดนโยบาย กําหนดแผนพัฒนาระดับชาติ กําหนดการบริหารการเงินและ
การคลังของประเทศ และมอบหมายใหWกระทรวง ทบวง กรม ต[างๆ เป_นผูWนํานโยบายเหล[าน้ันมอบแก[
หน[วยงานในสังกัดของตน ระบบการบริหารประเทศจากบนลงล[าง (Top Down) ซึ่งมักผูกขาดอํานาจ
ในการตัดสินใจอยู[ท่ีคณะผูWบริหารในส[วนกลาง จึงทําใหWป�ญหาระดับรากหญWาหรือระดับล[างไม[ไดWรับ
การแกWไขเท[าท่ีควร นับเป_นเวลาหลายปmท่ีผูWบริหารประเทศหลายท[านตWองการท่ีจะบริหารประเทศโดย
การกระจายอํานาจไปสู[ทWองถ่ินใหWมากข้ึน เพ่ือใหWทWองถ่ินพ่ึงตนเอง และแกWไขป�ญหาของแต[ละทWองถ่ิน
ไดWเอง อาทิเช[นรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดWออกพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหWแก[องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล[าว ทําใหWการ
กระจายอํานาจการบริหารงานสู[ระดับล[างมีความชัดเจนข้ึน เน่ืองจากมีการกําหนดใหWมีคณะกรรมการ
กระจายอํานาจโดยกําหนดใหWนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป_นประธานคณะกรรมการชุด
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ดังกล[าว นอกจากน้ันยังไดWมีการกําหนดอํานาจหนWาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะแก[เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค?การบริหารส[วนตําบลมีอํานาจหนWาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีการ
กําหนดแผนการกระจายอํานาจว[าภารกิจใดท่ีจะตWองมีการถ[ายโอนจากกระทรวง กรม ต[างๆ
นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห[งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 284 กําหนดใหWองค?กรปกครองส[วน
ทWองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบาย งบประมาณ งานบุคคล รวมท้ังยังกําหนดอํานาจหนWาท่ีของรัฐ
กับทWองถ่ินภายใตWการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนไม[ว[าจะเป_นการจัดทําบริการสาธารณะระหว[างรัฐกับ
ทWองถ่ินรวมท้ังระหว[างทWองถ่ินดWวยกันเอง การจัดสรรภาษีเพ่ือใหWสอดคลWองกับการดําเนินงานของ
ทWองถ่ิน และการแต[งต้ังคณะกรรมการร[วมระหว[างรัฐกับทWองถ่ินและระหว[างทWองถ่ินดWวยกันเอง 
สําหรับรัฐธรรมนูญแห[งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 ยังระบุว[า รัฐตWองใหWความเป_น
อิสระแก[องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินตามหลักแห[งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ?ของประชาชน
ในทWองถ่ิน และส[งเสริมใหWองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน เป_นหน[วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีส[วนร[วมในการตัดสินใจแกWไขป�ญหาในพ้ืนท่ี ในมาตรา282 ระบุว[า ในการกํากับดูแล
องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ตWองทําเท[าท่ีจําเป_นท้ังน้ีเพ่ือการคุWมครองประโยชน?ของทWองถ่ินและของ
ประเทศ และมาตรา 283 ระบุว[า องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินมีความเป_นอิสระในการกําหนดนโยบาย 
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการจัดบริการสาธารณะ ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองความ
ตWองการของประชาชน เพ่ือใหWเกิดความคุWมค[าและเป_นไปอย[างท่ัวถึง 
 การกระจายอํานาจใหWทWองถ่ินปกครองตนเองจึงส[งผล ใหWประชาชนในทWองถ่ิน มีส[วนร[วมใน
การคิด วิเคราะห? ป�ญหา เพ่ือร[วมกันหาทางแกWไข รวมท้ังการมีส[วนร[วมทางการเมือง (Political 
Participation)มีประสบการณ?ในการปกครองตนเอง(Local Self Government)และสามารถพัฒนา
ใหWทWองถ่ินของตนเจริญกWาวหนWา โดยกระบวนการสรWางการมีส[วนร[วม ท่ีแตกต[างกัน ข้ึนอยู[กับ ป�จจัย
หลายป�จจัย เช[นนโยบายของผูWบริหารทWองถ่ิน ความรูWความเขWาใจในการปกครองของประชาชนใน
ทWองถ่ิน หรือแมWแต[ขWอมูลข[าวสารท่ีประชาชนในทWองถ่ินแต[ละแห[งไดWรับ กับผลการดําเนินงานของ
ทWองถ่ินท่ีออกมาในรูปของโครงสรWางพ้ืนฐาน หรือการใหWบริการสาธารณะในดWานต[างๆ ซึ่งประชาชนใน
ทWองถ่ิน มีส[วนร[วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการมีส[วนร[วมในการปกครองทWองถ่ิน ถือ
ว[าเป_นการเป�ดโอกาสใหWประชาชนในทWองถ่ินมีส[วนร[วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองในทWองถ่ิน
ท้ังทางตรงและทางอWอม นอกจากจะไดWผลดีในดWานท่ีตWองการใหWองค?กรปกครองทWองถ่ินบริหารงานโดย
บุคคลท่ีประชาชนในทWองถ่ินเห็นชอบดWวยแลWว ยังเป_นผลดีขWอท่ีว[า เจWาหนWาท่ีขององค?กรปกครอง
ทWองถ่ินจะไดWบริหารงานในหนWาท่ีใหWสอดคลWองกับเจตนารมณ?และภายใตWการควบคุมของประชาชนใน
ทWองถ่ินอย[างใกลWชิด มิใช[โดยการสั่งการหรือการบังคับบัญชาจากรัฐบาลกลาง (ประหยัด หงษ?ทองคํา, 
2520,หนWา 19 )นอกจากการมีส[วนร[วมของประชาชนในทWองถ่ิน จะเป_นการเป�ดโอกาสใหWประชาชนใน
ทWองถ่ิน มีสิทธิ เสรีภาพในดWานการสรรหาผูWบริหารทWองถ่ิน และไดWเขWาไปมีส[วนร[วมในการบริหารงาน
ในดWานต[างๆ ไม[ว[าจะเป_นการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ในรูปของ
คณะกรรมการพัฒนาทWองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทWองถ่ิน และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล โดยคณะกรรมการดังกล[าวจะมาจากประชาคมหมู[บWาน เพ่ือท่ีจะเป_นส[วนหน่ึงของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

519 
 

การสรWางการมีส[วนร[วม ของภาคประชาชนภายใตW ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว[าดWวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน พ.ศ. 2548 นอกจากคณะกรรมการชุด ดังกล[าวมาแลWว 
ประชาชนในทWองถ่ินก็อาจจะเป_นกรรมการจัดซื้อจัดจWาง และคณะกรรมการตรวจการจWาง ใหWเป_นไป
ตามระเบียบพัสดุ ว[าดWวยการจัดซื้อจัดจWาง อีกดWวย 
 จากกระบวนการดังกล[าวจะเห็นไดWว[าการเป�ดโอกาสใหWประชาชนในทWองถ่ินไดWมีโอกาสเขWาไป
มีส[วนร[วมในการดําเนินงานของทWองถ่ิน ในดWานต[างๆ การมีส[วนร[วมของประชาชนยังทําใหWมีการ
ร[วมกันคิดเสนอแนะและหาทางแกWไขป�ญหาของทWองถ่ินตนเอง ทําใหWประชาชนในทWองถ่ินมีโอกาสไดW
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทWองถ่ิน ว[ามีความคุWมค[า กับทรัพยากรการ
บริหารหรือไม[ เพราะว[าคนในทWองถ่ินย[อมท่ีจะเรียนรูW และสัมผัส กับทWองถ่ินของตนเองไดWอย[างใกลWชิด 
ส[งผลใหWคณะผูWบริหารท่ีผ[านการคัดเลือกตามระบบประชาธิปไตย พยายามท่ีจะสรWางผลงานเพ่ือใหW
ตนเองและทีมงานไดWมีโอกาสกลับเขWามาสู[ในตําแหน[งอีกคร้ังกลไกการมีส[วนร[วมและการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน เป_นอีกช[องทางหน่ึงท่ีรัฐบาลใหWความสําคัญ เพราะนอกจากหน[วยตรวจสอบของ
รัฐ ไม[ว[าจะเป_นสํานักงานตรวจเงินแผ[นดินสํานักงานปjองกันและปราบปรามการทุจริตแห[งชาติ และ
หน[วยงานต[างๆท่ีมีหนWาท่ีคอยตรวจสอบผลการดําเนินงานในหน[วยงานของรัฐใหWมีความโปร[งใส 
ปฏิบัติงานเป_นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไวWแลWว การใหWภาคประชาชนมีโอกาส เสนอหรือ
รายงาน พบเห็นการทุจริต ท้ังตัวพนักงานของรัฐเอง หรือช[องทางการทุจริตท่ีหน[วยงานหรือองค?กร
ภาครัฐกระทํา ซึ่งขัดต[อระเบียบ กฎหมายก็มีสิทธิท่ีจะใหWมีการตรวจสอบไดW  องค?การบริหารส[วน
ตําบล ถือเป_นหน[วยงานของรัฐท่ีอยู[ใกลWชิดกับประชาชนมากท่ีสุดแต[กลับตWองประสบป�ญหาในเร่ือง
การรWองเรียน การทุจริตจํานวนมากสาเหตุของการรWองเรียน มักจะมาจากการใชWอํานาจรัฐท่ีไม[ถูกตWอง 
การขาดความรูWความเขWาใจในเร่ือง กฎ ระเบียบและความไม[ชัดเจนในการสั่งการ การขาดจริยธรรมใน
การบริหารงาน และประเด็นท่ีสําคัญก็คือการไดWมาซึ่งอํานาจทางการเมืองโดยมิชอบ และมี
ผลประโยชน?ทับซWอนในการบริหารงาน ท้ังตัวคณะผูWบริหารและพนักงาน เจWาหนWาท่ีของรัฐก็ตาม 
ดังน้ันจึงทําใหWเกิดป�ญหาในดWานความไม[โปร[งใส และการทุจริตตามมา 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความรูWความเขWาใจของประชาชน ในการบริหารงานงบประมาณของ
องค?การบริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เพ่ือศึกษาถึงระดับการมีส[วนร[วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ขององค?การ
บริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการดําเนนิงาน 
 การมีส[วนร[วมในการดําเนินงาน และการร[วมมือกันของบุคคลภายในองค?กรหน[วยงาน ชุมชน 
ถือเป_นหัวใจสําคัญอย[างย่ิงท่ีจะทําใหWการดําเนินงาน หรือการทํากิจกรรมน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค? 
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ดังน้ันหากมองถึงการมีส[วนร[วม ในการดําเนินงานขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินแลWวจะขาดเสียไม[ไดW
ก็คือ พ่ีนWองประชาชน เพราะวัตถุประสงค?และเปjาหมายหลักของการปกครองทWองถ่ินก็เพ่ือใหW
ประชาชนในทWองถ่ินไดWมีส[วนร[วมในการคิด เสนอแนะ แกWไขป�ญหาและพัฒนาทWองถ่ินของตนไดWอย[าง
ตรงประเด็นความจําเป_นของการมีส[วนร[วมในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน 
 Jame L. Creighton (อWางใน นรินทร?ชัย พัฒนาพงศา, 2546,หนWา 12) สําหรับการปกครอง
ทWองถ่ิน ก็มีความจําเป_นตWองมีส[วนร[วมมาก หากไม[เป�ดโอกาส ใหWมีส[วนร[วมก็จะเกิดความขัดแยWงและ
ชุมชนก็แบ[งออกเป_นพวกเป_นฝ~ายไดWง[าย ดังน้ันการมีส[วนร[วมจะมีโอกาสลดระดับป�ญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดW
คือ 
  - ชุมชนอาจเกิดความรูWสึกถึงความหวาดกลัว หรือเกิดมีความเสี่ยงสูงถWาโครงการน้ันๆ เกิดข้ึน
โดยขาดการมีส[วนร[วม 
  - ประชาชนจะไปรวมตัวเป_นกลุ[ม เป_นพวก(พันธมิตร) กันแน[นแฟjนมากข้ึน 
  - เร่ิมขยายขอบเขตของประเด็นป�ญหาออกไปเร่ือยๆ 
  - การสื่อสารระหว[างคู[กรณีเกิดการบิดเบือนมากย่ิงข้ึน กลุ[มมีความเช่ือเหมือนกัน ก็จะหัน
หนWาเขWาหากันแต[ไม[ฟ�งข[าวสารจากฝ~ายอ่ืน (ทําใหWลดโอกาสท่ีจะแกWไขป�ญหาไดWสําเร็จนWอยลง) 
  - จุดยืนจะกลายเป_นจุดท่ีตายตัวสุดโด[ง ยากท่ีจะปรับลดลงมาตกลงกันไดW 
  - เปลี่ยนเปjาหมายเป_นความรุนแรง คิดทํารWาย – ทําลายผูWอ่ืน ซึ่งอาจเกิดข้ึนท้ังทางอารมณ? 
ทางจิตใจ หรือทางร[างกาย โดยไม[คํานึงถึงเหตุผลใด ๆ 
 แนวคิดกระบวนการบริหารงบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 จากการใหWคําจํากัดความในส[วนของงบประมาณจากนักวิชาการหลายๆ ท[านจึงทําใหW
สามารถสรุปไดWว[าการจัดทํางบประมาณน้ัน จําเป_นจะตWองมีข้ันตอนและกระบวนการ เพ่ือใหWเกิดการ
ใชWประโยชน?อย[างคุWมค[าและสามารถตอบสนองความตWองการของประชาชนใหWมากท่ีสุด ซึ่ง
กระบวนการบริหารงบประมาณ ไดWมีนักวิชาการหลายท[านไดWสรุปไวW ดังน้ี 
 ไพรัช ตระการศิรินนท? (2550,หนWา 352-353) ไดWแบ[งกระบวนการบริหารงบประมาณไวW 3 
ข้ันตอน ไดWแก[ 
 1. การจัดเตรียมงบประมาณ (Preparation) เจWาหนWาท่ีประจําองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน มี
หนWาท่ีเสนอคําของบประมาณต[อผูWมีอํานาจส[วนกลาง ตามแผนงานและโครงการของทWองถ่ิน 
 2. การอนุมัติงบประมาณ (Adoption) ฝ~ายบริหารของทWองถ่ินเม่ือไดWเสนอร[างงบประมาณ
ของทWองถ่ินต[อสภาทWองถ่ินแลWว สภาทWองถ่ินมีหนWาท่ีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ของทWองถ่ิน คลWาย
บทบาทหนWาท่ีของรัฐสภาของประเทศในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
 3. การบริหารงบประมาณ (Execution) ฝ~ายบริหารของทWองถ่ิน มีหนWาท่ีในการบริหารการ
จัดเก็บรายไดW ตามประมาณการและบริหารหรือควบคุมการใชWจ[ายงบประมาณ ใหWเป_นไปตามแผนงาน 
หรือโครงการของแต[ละหน[วยงานในสังกัดทWองถ่ิน รวมท้ังติดตามรายงานผลการใชWจ[ายงบประมาณ 
 พรชัย ลิขิตธรรมโรจน? (2537,หนWา 278-279) ไดWแบ[งกระบวนการบริหารออกเป_น 4 ข้ันตอน 
ไดWแก[ 
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 1. การจัดทํางบประมาณ ในข้ันตอนน้ีเป_นข้ันตอนท่ีหน[วยงานคลังรวบรวมงานการเงินและ
สถิติต[างๆ ของทุกหน[วยงาน เพ่ือใชWประกอบในการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต[อเจWาหนWาท่ี
งบประมาณ โดยใหWเจWาหนWาท่ีงบประมาณวิเคราะห? ตรวจสอบ จากน้ันเจWาหนWาท่ีงบประมาณจัดทําร[าง
แลWวเสนอต[อผูWบริหาร เพ่ือใหWผูWบริหารเสนอต[อสภาต[อไป 
 2. การอนุมัติงบประมาณ เป_นข้ันตอนท่ีคณะผูWบริหารทWองถ่ินหรือฝ~ายบริหาร ไดWจัดทําร[าง
งบประมาณรายจ[าย เสนอต[อสภาทWองถ่ิน เพ่ือใหWสภาทWองถ่ินไดWพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ[าย
ต[อไป โดยท่ัวไปการพิจารณาของสภาทWองถ่ินแบ[งออกเป_น 3 วาระคือ 
  วาระท่ี 1 เป_นวาระท่ีผูWบริหารทWองถ่ินเสนอต[อสภา ข้ันตอนน้ีสภาจะพิจารณาว[าจะรับ
หลักการแห[งร[างงบประมาณรายจ[ายท่ีเสนอหรือไม[ ถWาไม[รับร[างงบประมาณดังกล[าวก็ตกไปถWาสภารับ
หลักการก็แต[งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติต[อไป 
  วาระท่ี 2 เป_นการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราหรือตามหัวขWอ หรือผลจากการพิจารณา
การแปรญัตติของคณะกรรมการวิสามัญ ก[อนท่ีจะนําไปสู[การพิจารณาในวาระท่ี 3 ต[อไป 
  วาระท่ี 3 เป_นข้ันตอนท่ีสภาทWองถ่ินไดWอนุมัติหรือเห็นชอบร[างงบประมาณรายจ[ายแลWว 
เพ่ือจะไดWประกาศใชWต[อไป 
 3. การบริหารงบประมาณ เม่ืองบประมาณรายจ[ายประกาศใชWแลWว ฝ~ายบริหารจะตWอง
บริหารงานใหWเป_นไปตามงบประมาณรายจ[าย ซึ่งประกอบไปดWวยกิจกรรมต[างๆ ไดWแก[ การจัดหา
รายไดW การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การซื้อการจWาง การจัดหาพัสดุ การเบิกจ[ายเงิน 
การจัดทําบัญชีเป_นตWน 
 4. การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลงบประมาณ เป_นข้ันตอนท่ีตWองดําเนินการ
ต้ังแต[การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และภายหลังท่ีไดWบริหารงบประมาณไปแลWว 
รวมถึง การปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณใหWมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแยกออกเป_น 
  4.1 การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลในข้ันการจัดทํางบประมาณ จะตWอง
ควบคุมใหWเป_นไปตามระเบียบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน?ของประชาชนเป_นอันดับแรก 
  4.2 การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลในข้ันการบริหารงบประมาณ จะตWอง
ควบคุมการจัดเก็บรายไดW ตลอดจนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ การก[อหน้ี การเบิกจ[ายเงิน และการบันทึก
ระบบบัญชี เป_นตWน 
  4.3 การควบคุมการตรวจสอบ และการติดตามผลภายหลังท่ีไดWบริหารงบประมาณไปแลWว 
เป_นการผสมผสานระหว[างการควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตWองคํานึงถึง
ความถูกตWองและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพ่ือท่ีจะไดWมีการปรับปรุงแกWไขใหWถูกตWองและ
เหมาะสมต[อไป ซึ่งอาจแบ[งออกเป_น การควบคุมภายในองค?กรไดWแก[ หน[วยงานขององค?กรปกครอง
ส[วนทWองถ่ินโดยฝ~ายบริหาร ฝ~ายสภาทWองถ่ิน และการควบคุมภายนอก ไดWแก[ กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานตรวจเงินแผ[นดิน เป_นตWน 
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แนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบและหลักธรรมาภิบาล 
 ในการดําเนินงานและการบริหารงานในทุกองค?กรจําเป_นอย[างย่ิง ท่ีจะตWองมีการกํากับ
ติดตาม การประเมินผล รวมท้ังการตรวจสอบ ท้ังน้ีเพ่ือใหWการดําเนินงานในแต[ละส[วน แต[ละฝ~ายหรือ
ขององค?กร เป_นไปดWวยความสุจริต โปร[งใส ดังน้ันแนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบ จึงมีความจําเป_นและ
มีความสําคัญสําหรับหน[วยงานของทWองถ่ิน โดยเฉพาะอย[างย่ิงองค?การบริหารส[วนตําบลท่ีมีการ
กําหนดนโยบาย การวางแผนงาน และจัดทํางบประมาณเพ่ือบริหารภายในพ้ืนท่ีเอง ดังน้ัน โอกาสท่ี
จะเกิดการทุจริตหรือความไม[โปร[งใสจึงมีสูง แต[กระบวนการตรวจสอบท่ีรัดกุม โดยอาศัยประชาชนใน
พ้ืนท่ีร[วมเป_นส[วนหน่ึงในการบริหารงาน ย[อมท่ีจะส[งผลใหWการดําเนินงานเป_นไปดWวยความถูกตWอง 
ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWในการตรวจสอบการบริหารงานน้ัน จําเป_นอย[างย่ิงท่ีจะตWอง
มีการกําหนดแนวทางหรือการวางแผนการตรวจสอบ เพ่ือท่ีจะไดWกําหนดทิศทาง ซึ่งแผนการ
ตรวจสอบ (Audit Program) เป_นข้ันตอนแรกท่ีผูWตรวจสอบจะตWองจัดทํา เป_นการจัดเตรียมแผนงาน
ในป�จจุบัน เพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคตใหWสอดคลWองกับวัตถุประสงค? ในแผนงานตรวจสอบจึงกําหนด 
เร่ืองการตรวจสอบ วัตถุประสงค?การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบในแต[ละข้ันตอน แผนงานตรวจสอบ
มีท้ังแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น เพ่ือใหWผูWตรวจสอบเห็นภาพรวมในการตรวจสอบท้ังองค?กร
แผนงานจะตWองเป_นไปตามวัตถุประสงค? ผูWตรวจสอบตWองประเมินความเสี่ยงของแต[ละแผนงานใหWดี
จัดลําดับความสําคัญของแต[ละแผนการตรวจสอบ จากน้ันจึงเร่ิมวางแผนการตรวจสอบ โดยกําหนด
วิธีปฏิบัติใหWสอดคลWองกับวัตถุประสงค?การตรวจสอบ 
 1. แผนการตรวจสอบระยะยาว (Long-Range Audit Program) แผนการตรวจสอบระยะ
ยาว เป_นแผนการตรวจสอบท่ีครอบคลุมทุกหน[วยงานในองค?กร เป_นแผนการท่ีกําหนดเร่ืองท่ีจะทํา
การตรวจสอบ ระดับความสําคัญ ความถ่ีในการตรวจสอบเร่ืองน้ันๆ และปริมาณการเวลาท่ีใชWในการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหWการปฏิบัติงานเป_นไปดWวยดี แผนการตรวจสอบตWองกําหนดการปฏิบัติงานของ
หน[วยงานตรวจสอบ กําหนดนโยบายการตรวจสอบของฝ~ายจัดการ เหมือนกับการวางแผนการ
เดินทาง 
 2. แผนการตรวจสอบระยะสั้น (Tailor Audit Program) แผนการตรวจสอบระยะสั้นหรือ
แผนงานประจําปm ซึ่งแผนงานระยะสั้นทําใหWทราบถึง จํานวนวันโดยประมาณท่ีจะเขWาทําการตรวจสอบ 
อัตรากําลังคนท่ีจะเขWาตรวจสอบเพียงพอหรือไม[ งบประมาณหรือค[าใชWจ[าย ท่ีใชWในการตรวจสอบ 
 นอกจากแนวคิดทางดWานการตรวจสอบท่ีกําหนดไวWในลักษณะของแผนการตรวจสอบแลWว ยัง
ไดWมีแนวคิดในส[วนของการดําเนินงานจะตWองมีการประเมินกิจกรรม ซึ่งการประเมินดังกล[าวจะ
เรียกว[าการตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) ซึ่ง เดชา ศิริสุทธิเดชา (2551,หนWา 
ระบบออนไลน?) ไดWแปลและเรียบเรียง จากบทความเร่ือง(Management Auditing)ของ Dennis 
R.ArterไดWอธิบายวิธีการพ้ืนฐาน 3 วิธี ท่ีใชWในการประเมินกิจกรรมใดๆก็ตาม ไดWแก[ การตรวจสอบ
(Inspection) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Compliance Auditing)และการตรวจสอบ
การบริหาร(Management Auditing) 
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 1. การตรวจสอบ หมายถึง การวัดผลผลิตจากกระบวนการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเรากําหนดไวW
ซึ่งคําตอบจะมีอยู[เพียง 2 คําตอบเสมอ คือผ[านหรือไม[ผ[าน 
 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามคู[มือการ
ทํางาน, ข้ันตอนการดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ประโยชน?ขWอแรกของการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบจะเห็นไดWจากรายการทางการเงิน เพราะความตWองการท่ีจะใหWความม่ันใจว[าขWอมูลทาง
การเงินถูกตWอง แนวความคิดในการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกนํามาใชWในช[วงปm 1960 โดย
เนWนท่ีวิชาชีพท่ีเก่ียวขWองกับเร่ืองคุณภาพ และขยายไปยังวิชาชีพทหารและอุตสาหกรรมนิวเคลียร?การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกนํามาใชWกับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยตWองการท่ีจะ
ประเมินว[า กิจกรรมน้ันไดWปฏิบัติตามกฎระเบียบอย[างเขWมงวด ผลท่ีไดWจากการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในเร่ืองของความสมํ่าเสมอและความม่ันใจไดWก็คือ กฎระเบียบต[างๆ จะถูกปฏิบัติตาม 
 3. การตรวจสอบการบริหาร จะเนWนไปท่ีผลท่ีเกิดข้ึน, ประเมินประสิทธิผลและความ
เหมาะสมของการควบคุมท่ีอยู[ภายใตWกฎระเบียบ, ข้ันตอนการดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน 
ดังน้ันการตรวจสอบการบริหารก็คือ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการวิเคราะห?
สาเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect Analysis) ซึ่งมีแนวโนWมว[าจะเป_นประโยชน?อย[างมากต[อ
การประเมินวิธีการปฏิบัติงานซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 
 แนวทางการตรวจสอบขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน โดยเฉพาะอย[างย่ิงองค?การบริหาร
ส[วนตําบล หากแยกการตรวจสอบแลWว อาจแยกออกเป_น 2 ลักษณะ ไดWแก[ การตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) อาทิเช[น การแต[งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจWาง คณะกรรมการตรวจ
การจWางและควบคุมงาน เป_นตWน และการตรวจสอบภายนอก (External Audit) อาทิเช[น การแต[งต้ัง
ประชาคมร[วมเป_นคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือการตรวจสอบ
จากสํานักงานตรวจเงินแผ[นดิน เป_นตWน ซึ่งในท่ีน้ีจะไดWอธิบายถึงแนวทางการตรวจสอบขององค?การ
บริหารส[วนตําบล โดยจะเนWนในดWานการตรวจสอบภายนอกโดยภาคประชาชน 
 1. การตรวจสอบภายในองค?การบริหารส[วนตําบล 
 1.1 การตรวจสอบในรูปคณะกรรมการ ซึ่งตามระเบียบการควบคุมภายในแลWวกําหนดใหW
หน[วยงานซึ่งถือเป_นหน[วยรับตรวจ จะตWองดําเนินการแต[งต้ังคณะกรรมการภายในองค?กร เพ่ือปฏิบัติ
หนWาท่ี เช[น ผูWตรวจสอบภายในองค?กร และในแต[ละส[วนราชการจะตWองมีเจWาหนWาท่ี หรือผูWท่ีมีหนWาท่ี
กําหนดความรับผิดชอบ พิจารณาถึงจุดอ[อน หรือความเสี่ยงในแต[ละงานเม่ือในแต[ละงานไดW
ดําเนินการกําหนดจุดอ[อนแลWว ในลําดับข้ันต[อไปก็พิจารณาในรูปขององค?กรหรือหน[วยรับตรวจ ว[า
หน[วยงานมีความเสี่ยงหรือไม[ และมีจุดใดบWางท่ีจะตWองแกWไข และกําหนดแลWวเสร็จเม่ือไร จากแนวทาง
ท่ีกล[าวมาขWางตWนถือเป_นระเบียบท่ีองค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งการแต[งต้ัง
คณะกรรมการภายในน้ัน จะเป_นการสรWางความรับผิดชอบ ใหWแต[ละส[วนงาน แต[ละฝ~ายสามารถ
ตรวจทาน และเม่ือพบขWอบกพร[องก็จะสามารถแกWไขไดWอย[างทันท[วงที 
 1.2 การตรวจสอบในรูปของสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค?การบริหารส[วนตําบล พ.ศ.2537 แกWไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) มาตรา46 ไดW
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กําหนดอํานาจหนWาท่ีไดWแก[ การใหWความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล เพ่ือใชWเป_นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค?การบริหารส[วนตําบล การพิจารณาและใหWความเห็นชอบร[างขWอบัญญัติองค?การบริหาร
ส[วนตําบล ร[างขWอบัญญัติงบประมาณรายจ[ายประจําปm และร[างขWอบัญญัติงบประมาณรายจ[ายเพ่ิมเติม 
นอกจากน้ันจะเป_นการควบคุมการบริหารงานภายใตWกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาขององค?การ
บริหารส[วนตําบล เป_นตWน 
 2. การตรวจสอบโดยภาคประชาชน หรือหน[วยงานภายนอกองค?การบริหารส[วนตําบล 
สําหรับการตรวจสอบภายนอกน้ัน ในท่ีน้ีจะเนWนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดยจะเนWนเร่ืองการ
ตรวจสอบการดําเนินงานดWานงบประมาณ เร่ิมต้ังแต[กระบวนการไดWมาซึ่งโครงการการจัดทําขWอบัญญัติ
งบประมาณผ[านกระบวนการนิติบัญญัติ การตรวจสอบระหว[างการดําเนินงานในรูปการจัดซื้อจัดจWาง 
การเป�ดเผยขWอมูลข[าวสารของรัฐ จนกระท่ังถึง การติดตามประเมินผล ดังน้ี 
 2.1 การร[วมแสดงความคิดเห็น ในการดําเนินโครงการ ในกระบวนการไดWมาซึ่งโครงการ 
กิจกรรม น้ัน จําเป_นอย[างย่ิงท่ีจะตWองอาศัยขWอมูลในระดับล[าง น้ันก็คือ การมีส[วนร[วมของประชาชน
ในการเสนอความคิดเห็น เสนอป�ญหาและความตWองการ โดยรวบรวมความตWองการในรูปของ
ประชาคม เพ่ือจัดทําแผนชุมชน และการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต[างๆ จาก
องค?การบริหารส[วนตําบล เม่ือประชาคม ไดWมีการตกลงในส[วนของ ป�ญหาภายในชุมชนในหมู[บWาน
แลWว ก็เสนอไปยังองค?การบริหารส[วนตําบล องค?การบริหารส[วนตําบลก็จะมีการพิจารณาและ
จัดลําดับความสําคัญของแต[ละโครงการ ซึ่งกระทําในรูปคณะกรรมการระดับตําบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว[าดWวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน พ.ศ.2548 ไดW
กําหนดใหWภาคประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการจัดทําแผนพัฒนาของทWองถ่ินไดWแก[(ขWอ8) คณะกรรมการ
พัฒนาองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน(ขWอ 9)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทWองถ่ิน (ขWอ 
28) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการในแต[ละชุดจะมีบทบาทและ
หนWาท่ีในการตรวจสอบโครงการท่ีมาจากประชาคมในแต[ละหมู[บWานพิจารณาและจัดลําดับความสําคัญ 
ร[วมกับคณะกรรมการจากหน[วยงานและองค?กรต[างๆ ตามระเบียบดังกล[าว นอกจากน้ันยังมีหนWาท่ี
คอยติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต[ละโครงการว[า เกิดความคุWมค[ามีความโปร[งใส และ
สามารถแกWไขป�ญหาความเดือดรWอนของพ่ีนWองประชาชนไดWหรือไม[ 
 2.2 การร[วมรับฟ�งการประชุมสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ในการประชุมสภาองค?การ
บริหารส[วนตําบล ในแต[ละสมัยน้ัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว[าดWวย ขWอบังคับการประชุมสภา
ทWองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขWอ 24 วรรคสอง ใหWประธานสภาทWองถ่ิน ประชาสัมพันธ?กําหนดวันนัดประชุม 
เวลา สถานท่ีประชุม และเร่ืองท่ีจะนําเขWาสู[ท่ีประชุมสภาทWองถ่ิน เพ่ือใหWประชาชนทราบและเขWาฟ�ง
การประชุมดWวย ดังน้ันหากองค?การบริหารส[วนตําบล ใชWแนวทางตามระเบียบดังกล[าว มีการ
ประชาสัมพันธ?ใหWประชาชนเขWารับฟ�งทุกคร้ัง เท[ากับเป_นการเป�ดโอกาสใหWประชาชนเขWาไปมีส[วนร[วม 
รูWจักกระบวนการของการดําเนินงานของสภาทWองถ่ิน และสามารถตรวจสอบสมาชิกสภา ดWานบทบาท
หรือทําหนWาท่ีเป_นอย[างไร ในฐานะท่ีเป_นตัวแทนของประชาชนในแต[ละหมู[บWาน รวมท้ังจะเป_น
แนวทางในการตัดสินใจท่ีจะเลือกหรือไม[เลือก เขWาไปเป_นสมาชิกสภา หรือผูWบริหารในโอกาสขWางหนWา 
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 2.3 การร[วมเป_นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจWาง ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจWาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว[าดWวยการพัสดุขององค?การบริหารส[วนตําบล พ.ศ.2538 (แกWไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 
3พ.ศ.2544 )ขWอ 22 ในการดําเนินการซื้อหรือการจWางแต[ละคร้ัง คณะกรรมการประกอบไปดWวย
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอย[างนWอยสองคน โดยใหWแต[งต้ังจากกรรมการบริหาร 
พนักงานส[วนตําบล ขWาราชการ หรือขWาราชการส[วนทWองถ่ินอ่ืน ถWาประธานกรรมการไม[สามารถปฏิบัติ
หนWาท่ีไดW ใหWประธานกรรมการบริหาร แต[งต้ังกรรมการคนใดคนหน่ึง 
 2.4 การตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภา องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติว[าดWวยการถอดถอนสมาชิกสภาทWองถ่ินหรือผูWบริหารทWองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 
การเขWาช่ือรWองขอต[อผูWว[าราชการจังหวัดเพ่ือดําเนินการใหWมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทWองถ่ินใด หรือผูWบริหารทWองถ่ินผูWใดขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน เพราะเหตุท่ีไม[สมควรดํารง
ตําแหน[งต[อไป ใหWถือเกณฑ?จํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ดังน้ี 
  (1) ผูWมีสิทธิเลือกต้ังไม[เกินหน่ึงแสนคน ตWองมีผูWเขWาช่ือไม[นWอยกว[าหน่ึงในหWาของ
จํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน 
  (2) ผูWมีสิทธิเลือกต้ังเกินหน่ึงแสนคน แต[ไม[เกินหWาแสนคน ตWองมีผูWเขWาช่ือไม[นWอยกว[า
สองหม่ืนคนของจํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน 
  (3) ผูWมีสิทธิเลือกต้ังกว[าหWาแสนคน แต[ไม[เกินหน่ึงลWานคน ตWองมีผูWเขWาช่ือไม[นWอยว[า
สองหม่ืนหWาพันคนของจํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน 
  (4) ผูWมีสิทธิเลือกต้ังเกินหน่ึงลWานคน ตWองมีผูWเขWาช่ือไม[นWอยกว[าสามหม่ืนคนของ
จํานวนผูWมีสิทธิเลือกต้ังในองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินน้ัน 
 2.5 การขอรับทราบขWอมูลข[าวสารตามพระราชบัญญัติขWอมูลข[าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 9 ระบุว[าหน[วยงานของรัฐตWองจัดใหWมีขWอมูลข[าวสารของราชการอย[างนWอยใหWประชาชน
ไดWตรวจดู ท้ังน้ีใหWเป_นไปตามหลักเกณฑ?และวิธีท่ีคณะกรรมการกําหนด เช[น ผลการพิจารณาหรือคํา
วินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต[อเอกชน รวมท้ังความเห็นแยWงและคําสั่งท่ีเก่ียวขWองในการพิจารณาวินิจฉัย
ดังกล[าว แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ[ายประจําปmของปmท่ีกําลังดําเนินการ คู[มือหรือคําสั่ง
เก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจWาหนWาท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนWาท่ีเอกชน เป_นตWน ซึ่งขWอมูล
ข[าวสารเหล[าน้ัน บุคคลหรือประชาชนไม[ว[าจะมีส[วนไดWเสีย เก่ียวขWองหรือไม[ก็ตาม ย[อมมีสิทธิเขWา
ตรวจดู และขอสําเนาไดW ดังน้ันองค?การบริหารส[วนตําบล ย[อมตWองจัดใหWบริการแก[ประชาชนในพ้ืนท่ี 
หรือผูWท่ีตWองการขอตรวจดูเอกสาร ขWอมูลของทางราชการ พรWอมท้ังอํานวยความสะดวกในการสําเนา
เอกสารหากมีผูWรWองขอ ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะสรWางความโปร[งใส ปjองกันการทุจริต รวมท้ังสรWางความสบายใจ
ใหWกับประชาชนหรือผูWท่ีอยากรูWในขWอมูลน้ันๆ รวมท้ังยังสามารถลดอคติ หรือภาพลักษณ?ของราชการท่ี
แต[เดิมขWอมูลส[วนใหญ[มักปกป�ดเป_นความลับ  
 2.6 การตรวจสอบการใชWจ[ายเงินงบประมาณ เน่ืองจากการดําเนินงานขององค?การบริหาร
ส[วนตําบล จะมีการรายงานผลการดําเนินงานเป_นไตรมาส ดังน้ันในแต[ละไตรมาสจะตWองประกาศใหW
ประชาชน และรายงานไปยังหน[วยงานท่ีเก่ียวขWอง ไม[ว[าจะเป_นทWองถ่ินอําเภอและทWองถ่ินจังหวัด 
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นอกจากน้ันเม่ือสิ้นปmงบประมาณ องค?การบริหารส[วนตําบล จะตWองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
และประกาศรายงานการรับจ[ายเงิน ประจําปmงบประมาณท่ีสิ้นสุดน้ัน ท้ังงบประมาณรายจ[ายตาม
ขWอบัญญัติ และเงินนอกงบประมาณไวWโดยเป�ดเผย ณ สํานักงานองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน เพ่ือใหW
ประชาชนทราบ ภายในกําหนดสามสิบวัน ตามแบบท่ีกรมการปกครองกําหนดแลWวส[งรายงานการรับ-
จ[าย ดังกล[าวใหWผูWว[าราชการจังหวัด เพ่ือทราบและเก็บเป_นขWอมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบหWา
วันหลังจากน้ัน แลWวใหWจังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ ท้ังน้ีประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถดูไดW ณ 
ปjายประชาสัมพันธ?ตามหมู[บWาน และท่ีทําการองค?การบริหารส[วนตําบล แนวทางการดําเนินงาน
ดังกล[าว เป_นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว[าดWวยวิธีการงบประมาณขององค?กรปกครองส[วน
ทWองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขWอ 40จากแนวคิดทางดWานการตรวจสอบ ท่ีมุ[งเนWนใหWเกิดการมีส[วนร[วมของภาค
ประชาชนมากท่ีสุดน้ัน ถือว[าเป_นสิ่งท่ีองค?กร โดยเฉพาะอย[างย่ิงองค?การบริหารส[วนตําบล จะตWองใหW
ความสําคัญและจากแนวคิดน้ีเองท่ีเช่ือมโยงไปถึงหลักของความถูกตWอง หรือรูปแบบท่ีองค?กรจะตWอง
ยึดถือเป_นแบบอย[าง น้ันก็คือ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักการดังกล[าว ตWองการสรWางใหWองค?กรมีการ
บริหารจัดการท่ีดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความโปร[งใส พรWอมกับการตรวจสอบไดW 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวประอิสระ 
 

สถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ 
    2. อายุ 
    3. ระดับการศึกษา 
    4. อาชีพ 

ตัวแปรตาม 
 

การมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณ 
1. ระดับความรูWความเขWาใจในการบริหารงบประมาณ 
- ดWานการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ดWานการจัดเก็บรายไดW 
- ดWานการจัดซื้อจัดจWาง 
- ดWานการติดตามและประเมินผล 
2. ระดับการมีส[วนร[วมในการตรวจสอบการการ
บริหารงบประมาณ 
- การมีส[วนร[วมดWานการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- การมีส[วนร[วมดWานรายรับ-รายจ[าย 
- การมีส[วนร[วมดWานพัสดุ 
- การมีส[วนร[วมดWานการติดตามประเมินผลโครงการ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ขอบเขตของเน้ือหา 
 การศึกษาคWนควWาคร้ังน้ีมุ[งศึกษาความรูWความเขWาใจของประชาชนในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณและการมีส[วนร[วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค?การ
บริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานีโดยเคร่ืองมือท่ีใชWในการศึกษาคร้ังน้ี
ใชWแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ประชากรและกลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการวิจัย 
 1. ประชากรท่ีใชWในการศึกษาคWนควWาคร้ังน้ี ไดWแก[ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาเลิน อําเภอ
ศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 7 หมู[บWาน มีประชากรท้ังสิ้น 4,320 คน (ขWอมูล ณ วันท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ.2556) 
 2. กลุ[มตัวอย[างท่ีใชWในการศึกษาคWนควWาคร้ังน้ี ไดWแก[ ประชากรท่ีไดWมาจากสุ[มกลุ[มตัวอย[าง
จากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 7 หมู[บWาน
โดยวิธีการหาขนาดกลุ[มตัวอย[าง ตามสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1973,p. 727 ) ไดW
จํานวนกลุ[มตัวอย[าง 366 คน 
 
ผลการวิจัย 

 ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 การมีส[วนร[วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค?การบริหารส[วน

ตําบลนาเลิน พบว[า ส[วนใหญ[รWอยละ 57.38 เป_นเพศชาย และรWอยละ 42.62เป_นเพศหญิง อายุส[วน
ใหญ[รWอยละ 37.43 มีอายุ 40-50 ปm รองลงมารWอยละ 21.86 มีอายุ 29-39 ปm ระดับการศึกษาส[วน
ใหญ[รWอยละ 40.71 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมารWอยละ 18.85 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท[า/ปวช.  อาชีพส[วนใหญ[รWอยละ 36.61 มีอาชีพรับจWาง รองลงมา
รWอยละ 38.25 มีอาชีพเกษตรกร และรายไดWส[วนใหญ[รWอยละ 63.93 มีรายไดWตํ่ากว[า 5,000 บาทต[อ
เดือน รองลงมารWอยละ 23.22 มีรายไดW ระหว[าง 5,001-8,000 บาทต[อเดือน ตามลําดับ 

ข�อมูลด�านความรู�ความเข�าใจในการบริหารงบประมาณของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งแยกเป_น
ประเด็นต[างๆ ดังน้ี 

1. ดWานแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเป_นแผนท่ีกําหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาในการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน ดังน้ันองค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองใชWเป_นกรอบในการบริหารงบประมาณ 
จากความรูWทางดWานแผนการดําเนินงานในภาพรวมน้ัน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขWาใจในส[วนของ
กระบวนการดําเนินงาน ซึ่งตWองอาศัยขWอมูลหรือผลการดําเนินงานในรอบปmท่ีผ[านมาประกอบ 
นอกจากน้ันการวางแผนการใชWจ[ายงบประมาณซึ่งตWองใหWความสําคัญกับแผนชุมชนแผนของจังหวัดมา
บูรณาการน้ัน ย[อมทําใหWแผนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมท้ังตWองเป�ดเผยใหWประชาชนท่ัวไป
ไดWรับรูW และทราบถึงจํานวนงบประมาณ และโครงการต[างๆ ท่ีจะทําในปmงบประมาณน้ันสําหรับการ
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ร[วมเป_นคณะกรรมการในการพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงานน้ันประชาชนส[วนใหญ[เขWาใจใน
กระบวนการดังกล[าว ซึ่งเป_นกระบวนการสรWางการมีส[วนร[วมเพ่ือท่ีจะทําใหWการบริหารงบประมาณ
เกิดความคุWมค[ามากท่ีสุด 

2. ดWานการจัดเก็บรายไดW 
 ความรูWของประชาชนในดWานการจัดเก็บรายไดWน้ันถือว[าประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขWาใจ ซึ่ง

ส[วนใหญ[สามารถตอบคําถามไดWถูกตWอง ไม[ว[าจะเป_นรายไดWขององค?การบริหารส[วนตําบลมาจากการ
จัดเก็บภาษีปjาย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบํารุงทWองท่ี สําหรับหWวงระยะเวลาในการเสียภาษีน้ัน
ประชาชนส[วนใหญ[ทราบ จากการประชาสัมพันธ?ของทางองค?การบริหารส[วนตําบล 

3. ดWานการจัดซื้อจัดจWาง 
 สําหรับความรูWทางดWานการจัดซื้อจัดจWางน้ัน ประชาชนส[วนใหญ[ยังมีความรูWในดWานน้ีอยู[ใน

ระดับนWอย ซึ่งจากประเด็นน้ีเองจึงทําใหWกระบวนการดังกล[าว มีโอกาสท่ีจะเกิดป�ญหาความไม[โปร[งใส 
มากท่ีสุด โดยแยกเป_นประเด็นต[างๆ ดังน้ี 

 ประเด็นท่ีประชาชนส[วนใหญ[เขWาใจและสามารถตอบคําถามไดWถูกตWอง ไดWแก[ การเขWาร[วมเป_น
คณะกรรมการเป�ดซองประมูลจัดซื้อจัดจWาง และคณะกรรมการตรวจการจWางไดW ถือเป_นการเป�ดโอกาส
ใหW เขWาไปมีส[วนร[วมและเป_นไปตามระเบียบการจัดหาพัสดุขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน 
นอกจากน้ันยังเขWาใจถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจWาง ซึ่งจะตWองมีการประกาศใหWประชาชนท่ัวไป และตWอง
ใชWสถานท่ีกลางเป_นสถานท่ีจัดซื้อจัดจWางในกรณีท่ีตWองมีการสอบราคา ประกวดราคา หรือการจัดซื้อ
จัดจWางระบบอิเล็กทรอนิกส? รวมท้ังการจัดซื้อจัดจWางในแต[ละคร้ังคณะกรรมการจะตWองมีการพิจารณา
ถึงคุณภาพของงานหรือผลงาน ถึงแมWการเสนอราคาคร้ังน้ัน จะมีราคาตํ่าสุดก็ตาม และหนWาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจการจWาง จะตWองตรวจการจWางใหW เป_นไปตามแบบรูปรายการและตWองดู
สภาพแวดลWอมของงานจWางน้ัน เพ่ือใหWงานจWางหรือผลงาน มีคุณภาพ เกิดความคุWมค[าเม่ือเทียบกับ
งบประมาณใหWมากท่ีสุด 
 ประเด็นท่ีประชาชนไม[เขWาใจและตอบคําถามผิดน้ัน ไดWแก[ การท่ีไม[สามารถคัดคWานการเป�ด
ซองประมูลราคาไดW ซึ่งจริงแลWว ประชาคมท่ีทําหนWาท่ีเป_นคณะกรรมการเป�ดซองประมูลราคาสามารถ
คัดคWานไดW ในกรณีท่ีเห็นว[าการเป�ดซองประมูลในคร้ังน้ันไม[ถูกตWอง รวมท้ังคณะกรรมการเป�ดซอง
ประมูลราคาและคณะกรรมการตรวจการจWาง ย[อมมีสิทธิไดWรับค[าตอบแทนตามระเบียบพัสดุ 
นอกจากน้ันในดWานความรูW ทางดWานการกําหนดงบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจWางประชาชนไม[
ทราบหรือตอบไม[ถูกตWอง ไม[ว[าจะเป_นการตกลงราคา การสอบราคา และการประกวดราคา การลด
วงเงินเพ่ือทําใหWการจัดซื้อจัดจWางเปลี่ยนไปน้ัน ส[วนใหญ[ตอบไม[ทราบและตอบผิด ซึ่งการลดวงเงินเพ่ือ
ทําใหWการจัดซื้อจัดจWางเปลี่ยนไปน้ัน เป_นช[องทางหน่ึงท่ีจะส[งผลต[อการทุจริตไดWมาก เน่ืองจากจะเป_น
อํานาจของผูWบริหาร หรือเจWาหนWาท่ีท่ีรับผิดชอบ และขWอมูลสุดทWายท่ีประชาชนไม[ทราบมาก คือ
คณะกรรมการเป�ดซองประมูลราคาและคณะกรรมการตรวจการจWางจะตWองไม[เป_นบุคคลเดียวกัน 
เพราะถWาเป_นบุคคลเดียวกันจะทําใหWเป_นการเอ้ือประโยชน?แก[บุคคลภายนอก และอาจทําใหWการจัดซื้อ
จัดจWางในคร้ังน้ันไม[โปร[งใสไดW 
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 4. ดWานการติดตามและประเมินผล 
 ในดWานการติดตามและประเมินผล เป_นกระบวนการสุดทWายในข้ันตอนการทํางบประมาณ ซึ่ง
จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว[า ประชาชนมีความรูWในดWานการติดตาม และประเมินผลในระดับปานกลาง 
และยังมีบางประเด็นท่ีไม[ทราบและและตอบผิด ไดWแก[ การร[วมเป_นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน ซึ่งกระบวนการติดตามประเมินผลน้ัน จะตWองมีการเป�ด
โอกาสใหWประชาชน เขWาเป_นคณะกรรมการของทWองถ่ินดWวย และนอกจากประชาชนโดยภาคประชาคม
แลWว ยังมีสมาชิกสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ท่ีทําหนWาท่ีเป_นตัวแทนของประชาชนในแต[ละหมู[บWาน 
คอยตรวจสอบ กลั่นกรองงบประมาณ ซึ่งเป_นข้ันตอนของฝ~ายนิติบัญญัติ ส[งผลใหWการบริหาร
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม[ทําใหWเกิดความล[าชWาแต[อย[างใดประเด็นท่ีประชาชน
เขWาใจและตอบคําถามไดWถูกตWองไดWแก[ การบริหารงบประมาณน้ันจะตWองคํานึงถึงผลประโยชน?ของ
ประชาชนส[วนใหญ[ จะตWองมีการรายงานผลการดําเนินงานใหWประชาชนไดWทราบอย[างต[อเน่ือง ท้ังน้ี
เพ่ือเป_นการปjองกันการทุจริต คอร?รัปช่ัน และสรWางความโปร[งใส ใหWกับองค?กรต[อไป 
 ข�อมูลด�านการมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
 สําหรับดWานการมีส[วนร[วมของประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ดWานจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ดWานการจัดเก็บรายไดW ดWานการจัดซื้อจัดจWางและการติดตามประเมินผลของ
องค?การบริหารส[วนตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม[ มีความแตกต[างกันซึ่งจากภาพรวม
แลWวการมีส[วนร[วมของประชาชนอยู[ในระดับปานกลาง ไม[ว[าจะเป_นการเสนอแนวทางการแกWไขป�ญหา 
การเป_นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจWาง การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีในพ้ืนท่ีตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลโดยภาคประชาชน สรุปไดWดังน้ี 
 1. ดWานแผนการดําเนินงาน  
 การมีส[วนร[วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ ในดWานการเขWาร[วมเป_น
คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนแผนการดําเนินงาน ไม[ว[าจะเป_น คณะกรรมการแผนชุมชน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา คณะกรรมกรรมพัฒนาองค?การบริหารส[วนตําบลและและคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล ซึ่งในภาพรวมแลWว ส[วนใหญ[ไม[เคยเขWาร[วมเป_นคณะกรรมการในดWานต[างๆ แต[ก็ไดW
รับทราบขWอมูลโครงการ กิจกรรม ผ[านการประชาสัมพันธ?หอกระจายข[าว และบอร?ดประชาสัมพันธ? เป_นตWน 
 สําหรับประเด็นท่ีน[าสนใจก็คือเม่ือเขWาไปมีส[วนร[วมในการจัดทําแผนการดําเนินงานบริหาร
โครงการ ตลอดจนกิจกรรมของทางองค?การบริหารส[วนตําบลแลWว ประเด็นท่ีประชาชนใหWความสําคัญ
มากท่ีสุดคือ โครงการน้ันเกิดจากความตWองการของประชาชน ถึงรWอยละ 68.9 รองลงมาไดWแก[โครงการ
น้ันจะตWองก[อใหWเกิดประโยชน?สูงสุด รWอยละ 51.4 เกิดความคุWมค[า รWอยละ45.1 จํานวนงบประมาณ
จะตWองมีความเหมาะสมและสอดคลWอง รWอยละ 35.8 และตWองมีความเหมาะสมกับขนาดของพ้ืนท่ี รWอย
ละ 16.1 ตามลําดับ 
 2. ดWานการจัดเก็บรายไดW 
 การมีส[วนร[วมของประชาชนในดWานการจัดเก็บรายไดW จากขWอมูลในภาพรวมน้ัน ระดับการมี
ส[วนร[วมระดับปานกลาง แสดงใหWเห็นว[าองค?การบริหารส[วนตําบลยังไม[ไดWมีการแจWงถึงรายไดWของ
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องค?การบริหารส[วนตําบล ท้ังรายไดWท่ีจัดเก็บเองและรายไดWท่ีรัฐบาลจัดสรรใหW รวมถึงรายรับ-รายจ[าย 
ท่ีมีการประชาสัมพันธ?ในระดับไตรมาส และเม่ือสิ้นปmงบประมาณ ใหWประชาชนในพ้ืนท่ีทราบอย[าง
ท่ัวถึง สําหรับความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีน้ันประชาชนไดWทราบถึงวิธีการคํานวณและมีส[วนร[วม
ในการเสนอป�ญหา เร่ืองการชําระภาษีและหาทางออกร[วมกันและทางองค?การบริหารส[วนตําบลเองไดW
มีการออกขWอบัญญัติเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีเพ่ือใหWเกิดความเหมาะสม 
 สําหรับช[องทางท่ีประชาชนไดWรับทราบขWอมูลทางดWานการชําระภาษี เช[น ภาษีบํารุงทWองท่ี 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีปjายน้ัน ส[วนใหญ[ทราบจากหอกระจายข[าว รWอยละ 57.9 รองลงมา
ไดWแก[ การประชาสัมพันธ?ของทางหมู[บWาน รWอยละ 45.1 ปjายประชาสัมพันธ?ตามสถานท่ีต[างๆ            
รWอยละ 37.4 การจัดทําโครงการองค?การบริหารส[วนตําบลเคลื่อนท่ีพบประชาชน รWอยละ 27.6 และ
บอร?ดประชาสัมพันธ? รWอยละ 22.1 ตามลําดับ 
 3. ดWานการจัดซื้อจัดจWาง 
 การมีส[วนร[วมดWานการจัดซื้อจัดจWางถือว[าเป_นสิ่งสําคัญ เพราะนอกจากจะไดWตรวจสอบ
งบประมาณแลWว ยังเป_นการตรวจสอบความโปร[งใส ของกระบวนการจัดซื้อจัดจWางในระบบราชการ
ดWวย ซึ่งส[วนใหญ[การรับทราบขWอมูลในการประชาสัมพันธ? เพ่ือจัดซื้อจัดจWาง รวมท้ังการประชาสัมพันธ? 
โครงการ กิจกรรมน้ัน ในภาพรวมไม[เคยไดWรับทราบขWอมูล แสดงใหWเห็นว[าองค?การบริหารส[วนตําบล
เองจะตWองเพ่ิมกระบวนการดWานการประชาสัมพันธ?ใหWมาก เพราะการเป�ดโอกาส หรือการเผยแพร[
ขWอมูลข[าวสาร เป_นสิ่งท่ีประชาชนจะตWองไดWรับทราบ เพ่ือใหWเป_นไปตามพระราชบัญญัติขWอมูลข[าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 และส[วนใหญ[โครงการท่ีประชาชนไดWรับทราบน้ัน มักจะเป_นโครงการ
เก่ียวกับโครงสรWางพ้ืนฐาน การก[อสรWางถนน ก[อสรWางรางระบายนํ้าและการแจกเบ้ียยังชีพประเภท
ต[างๆ 
 สําหรับการเขWาร[วมเป_นคณะกรรมการเป�ดซองประมูลราคา หรือคณะกรรมการตรวจการจWาง
น้ัน ประชาชนส[วนใหญ[ ไม[เคยเขWาร[วมเป_นคณะกรรมการ ซึ่งประเด็นดังกล[าว อาจจะเกิดจากจํานวน
โครงการหรือกิจกรรมมีนWอย และองค?การบริหารส[วนตําบลเองยังไม[เป�ดโอกาสใหWประชาชนเขWาไปมี
ส[วนร[วมในการดําเนินงานดังกล[าวมากเท[าท่ีควร 
 4. ดWานการติดตามประเมินผล 
 ในดWานการติดตามประเมินผลน้ันประชาชนส[วนใหญ[รับทราบขWอมูลทางดWานการเงินไม[ว[าจะ
เป_นขWอมูลรายรับ - รายจ[าย ท่ีองค?การบริหารส[วนตําบลรายงานเป_นไตรมาส และรอบปm ในระดับปาน
กลาง และความคิดเห็นในดWานการติดตามประเมินผล โครงการ หรือกิจกรรมท่ีองค?การบริหารส[วน
ตําบลไดWดําเนินการ เพ่ือเป_นการช[วยแกWไขป�ญหาการทุจริต คอร?รัปช่ัน น้ัน ส[วนใหญ[เห็นดWวย 
เน่ืองจากเห็นว[าการตรวจสอบหลังจากท่ีดําเนินการเสร็จแลWว จะทําใหWทราบว[า โครงการหรือกิจกรรม
น้ันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล มากนWอยอย[างไร สําหรับการขอดูขWอมูลหรือการขอขWอมูลจาก
องค?การบริหารส[วนตําบลน้ัน ส[วนใหญ[ไม[ทราบว[าสามารถขอขWอมูลหรือขอดูขWอมูลไดW 
 นอกจากการตรวจสอบจากภาคประชาชนแลWว การตรวจสอบจากฝ~ายนิติบัญญัติ หรือจาก
สมาชิกสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ถือเป_นการตรวจสอบอีกประเด็นหน่ึง ท่ีมีกฎ ระเบียบ ใหWเป_น
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อํานาจหนWาท่ี และท่ีสําคัญเม่ือมีการประชุมสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ประชาชนสามารถเขWาร[วม
รับฟ�งการประชุมไดW แต[ส[วนใหญ[แลWว ประชาชนไม[เคยเขWาร[วมรับฟ�งการประชุมสภาองค?การบริหาร
ส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ความรูWความเขWาใจในการบริหารงบประมาณ เร่ิมต้ังแต[การจัดทํา
แผนการดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดW การจัดซื้อจัดจWาง และการติดตามประเมินผล ในภาพรวม
ประชาชนส[วนใหญ[มีความรูW ความเขWาใจ สําหรับประเด็นท่ีพบว[าประชาชนมีความรูWนWอยท่ีสุดน้ัน 
ไดWแก[ การจัดซื้อจัดจWางซึ่งจากผลการศึกษา ส[วนใหญ[ยังไม[เขWาใจและไม[ทราบถึงกระบวนการท่ีถูกตWอง 
ถWาหากเป_นเช[นน้ีจะเป_นช[องทางท่ีก[อใหWเกิดการทุจริตหรือสรWางความไม[โปร[งใสเกิดข้ึนไดW และอีก
ประเด็นหน่ึงก็คือ การท่ีองค?การบริหารส[วนตําบลยังขาดการเผยแพร[ความรูWทางดWาน กฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือใหWประชาชนในพ้ืนท่ีไดWรับทราบ ซึ่งถWาหากประชาชนมีความเขWาใจแลWวจะทํา
ใหWรูWจักบทบาทหนWาท่ีของตน ส[งผลใหWเกิดการกลั่นกรอง มีการตรวจสอบอย[างเป_นระบบการจัดสรร
งบประมาณเกิดความคุWมค[า ผลประโยชน?ก็จะตกกับคนส[วนใหญ[ ซึ่งไดWสอดคลWองกับงานวิจัยของ ธวัช 
ชัยแกWว (2550 ) ท่ีศึกษาถึงป�ญหาการจัดซื้อจัดจWางขององค?กรปกครองส[วนทWองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม[ 
ผลการศึกษาพบว[าป�ญหาการจัดซื้อจัดจWางน้ัน จะมีการเจรจาหรือตกลงก[อนการประมูล เพ่ือใหWเกิด
การสมยอมหรือฮ้ัวประมูล และยังพบว[าเจWาหนWาท่ีของรัฐท่ีเป_นขWาราชการประจํา ขWาราชการการเมือง 
มีความรูWดWานกฎหมาย แต[ก็ไม[มีบทลงโทษท่ีรุนแรงเม่ือมีการกระทําผิด สําหรับแนวทางการแกWไข
ป�ญหาน้ันจะตWองเพ่ิมบทลงโทษ มีการประชาสัมพันธ?และอบรมเจWาหนWาท่ีใหWมีความรูWอย[างต[อเน่ืองเพ่ือ
ลดป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประการท่ีสอง คือ ตWองการศึกษาถึงการมีส[วน
ร[วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ขององค?การบริหารส[วนตําบลสันทราย มีความแตกต[าง
กันหรือไม[ ซึ่งผลปรากฏว[าในภาพรวมการมีส[วนร[วมของประชาชนมีความแตกต[าง ประเด็นท่ีผูWวิจัยไดW
ศึกษาคือการจัดทําแผนการดําเนินงาน ซึ่งเป_นแผนงานท่ีกําหนดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
ดังน้ันจําเป_นตWองอาศัยการมีส[วนร[วมภาคประชาชนเขWามากําหนดทิศทางในการดําเนินงาน แต[ผล
ปรากฏว[าการมีส[วนร[วมในดWานดังกล[าวน้ันมีนWอย ประเด็นต[อมาคือการการจัดเก็บรายไดW ประชาชน
ทราบถึงเร่ืองการประชาสัมพันธ?และหWวงระยะเวลาในการเสียภาษี แสดงว[าองค?การบริหารส[วนตําบล
มีการเป�ดโอกาสใหWประชาชนรับทราบขWอมูลดWานน้ีในระดับมาก นอกจากน้ัน การจัดซื้อจัดจWาง เป_น
ข้ันตอนท่ีประชาชนมีส[วนร[วมนWอย ส[วนใหญ[จะทราบเพียงการจัดซื้อจัดจWางท่ีเป_นโครงสรWางพ้ืนฐาน
และการแจกเบ้ียยังชีพเท[าน้ัน ซึ่งเห็นว[าการจัดซื้อจัดจWางในดWานอ่ืนๆท่ีเป_นอํานาจหนWาท่ีขององค?การ
บริหารส[วนตําบลสันทราย เช[น การจัดการศึกษา การส[งเสริมการเกษตร การพัฒนาสังคมการส[งเสริม
อาชีพ ประชาชนยังมีส[วนร[วมนWอย และประเด็นสุดทWายคือ การติดตามประเมินผลเม่ือโครงการ หรือ
กิจกรรมน้ันแลWวเสร็จ ซึ่งปรากฏว[าประชาชนไดWรับทราบขWอมูลในระดับปานกลาง แต[การรับทราบ
ขWอมูลน้ันเป_นเพียงแต[การรายงานทางการเงิน ซึ่งประชาชนบางคนไม[เขWาใจ ซึ่งไดWสอดคลWองงานวิจัย
ของ MatiasWarsta (2547)ท่ีศึกษาถึงป�ญหาการคอร?รัปช่ันในประเทศไทย ส[วนหน่ึงของการวิจัย
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กล[าวว[าป�ญหาการทุจริตคอร?รัปช่ันในประเทศไทยน้ันมีการฝ�งรากลึกจนอาจกล[าวไดWว[าเป_นวัฒนธรรม
และผลของการคอร?รัปช่ัน ประเด็นหน่ึงก็คือการป�ดก้ันระบบการสื่อสาร ดังน้ันการรับข[าวสารของ
ประชาชนจะถูกรัฐบาลเป_นผูWกําหนด จึงทําใหWบางคร้ังมีการนําเสนอท่ีไม[ตรงกับความเป_นจริง 
 ดังน้ันความรูWความเขWาใจในการบริหารงบประมาณและการมีส[วนร[วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบงบประมาณน้ันเป_นสิ่งท่ีมีความจําเป_นอย[างมากในองค?กร โดยเฉพาะอย[างย่ิงองค?กรหรือ
หน[วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจในการบริหารงบประมาณ ดังน้ันผลของการบริหารงบประมาณจะมี
คุณภาพ สอดคลWองกับความตWองการของประชาชนมากหรือไม[น้ัน ย[อมข้ึนอยู[กับป�จจัยหลายๆป�จจัย
ดังกล[าวมาแลWว และหากองค?การบริหารส[วนตําบลไดWใหWความสําคัญกับการมีส[วนร[วมพรWอมกับการ
สรWางความเขWาใจแก[ประชาชนภายในพ้ืนท่ีแลWว การดําเนินงานก็จะเกิดความราบร่ืน เป_นหน[วยงานท่ีมี
ความโปร[งใส และลดความเสี่ยงทางดWานการทุจริตลงไดW 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
 นอกจากกลไกภาครัฐแลWว ภาคประชาชนควรจะใหWความสําคัญกับการดําเนินงานของทWองถ่ิน 
เพราะภารกิจ บทบาท และหนWาท่ี จะเก่ียวขWองกับประชาชนเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันการจะทําใหWองค?กร
ปกครองส[วนทWองถ่ินมีการพัฒนา เป_นหน[วยงานภาครัฐท่ีประสบความสําเร็จ สามารถแกWไขป�ญหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดWน้ัน ภาคประชาชนตWองมีบทบาทในการเขWาไปมีส[วนร[วมในรูปของการเป_น
คณะกรรมการ หรือการเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบการดําเนินงานดWานต[างๆท้ังน้ี
เพ่ือใหWระบบการบริหารราชการของทWองถ่ิน เป_นการบริหารจากระดับล[างไปสู[ระดับบนและพัฒนา
ไปสู[ในแนวราบเพ่ิมมากข้ึนในท่ีสุด 
 
ข�อเสนอแนะในการศึกษาต�อไป 
 1. ควรศึกษาถึงการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจWาง เปรียบเทียบระหว[างองค?การบริหาร
ส[วนตําบลและเทศบาลตําบลหรือเทศบาลเมือง 
 2. ควรศึกษาถึงความรูWความเขWาใจของพนักงาน เจWาหนาท่ี สังกัดองค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน
ในดWานการบริหารงานงบประมาณ 
 3. ควรศึกษาถึงป�จจัยท่ีส[งผลใหWประชาชนไม[อยากเขWาไปมีส[วนร[วม ในการดําเนินงานของ
องค?กรปกครองส[วนทWองถ่ิน 
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