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บทคัดยอ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค? เพื่ อ ใหW ท ราบถึ งการมี ส[ ว นร[ ว มของประชาชนในการ
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค?การบริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว[า ความรูWความเขWาใจของประชาชนในดWานการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณนั้ น ในภาพรวมประชาชนส[ ว นใหญ[ มี ค วามรูW ในระดั บ มาก เช[ น การจั ด ทํ า แผนการ
ดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดWและการติดตามประเมินผล แต[ความรูWดWานการจัดซื้อจัดจWาง ซึ่งเป_ น
ขั้นตอนที่มีความสําคัญเพราะจะเกี่ยวขWองกับงบประมาณโดยตรง พบว[ามีความรูWดWานนี้นWอยประกอบ
กับประชาชนยังขาดความรูWความเขWาใจทางดWานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวขWอง ซึ่งประเด็นดังกล[าว
องค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองมีการประชาสัมพันธ?และใหWความรูWอย[างทั่วถึง และประชาชนจะตWอง
ใหWความสําคัญดWวย เพราะการตรวจสอบโดยภาคประชาชนนั้น จะทําใหWการทํางานเป_นไปดWวยความ
โปร[ งใส และลดป† ญ หาการทุ จ ริ ต คอร? รั ป ชั่ น สํ าหรั บ การมี ส[ ว นร[ วมในการตรวจสอบการบริ ห าร
งบประมาณ ซึ่งปรากฏว[าระดับการมีส[วนร[วมแตกต[างกัน ไม[ว[าจะเป_นการมีส[วนร[วมดWานแผนการ
ดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดW การจัดซื้อจัดจWางและการติดตามประเมินผล แสดงใหW เห็นถึงการที่
องค? การบริห ารส[วนตํ าบลจะตW องมี การเป• ดโอกาสใหW ป ระชาชนไดW มี ส[ วนร[วมในการดํ าเนิ นงานใหW
ครอบคลุม ทุ กดWานและเป_ นไปอย[างทั่ วถึง รวมทั้ งดWานการประชาสัม พั นธ? การใหW ความรูW และการ
ติดตามประเมินผล เพื่อที่จะลดช[องว[างใหWนWอยลง เกิดความเท[าเทียมกันมากขึ้น และภาคประชาชน
เอง จะตWองเขWาไปมีส[วนร[วมในกิจกรรมหรือการดําเนินงานของทWองถิ่นใหWมากขึ้น เสมือนหนึ่งว[าการ
ทํางานขององค?การบริหารส[วนตําบล เป_นงานของทุกคนที่จะตWองช[วยกัน ทั้งรับรูW รับทราบ แกWไข
ป†ญหาร[วมกัน เพื่อใหWองค?กรเกิดความเขWมแข็งและพัฒนายิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การมีส[วนร[วม, งบประมาณ,การตรวจสอบการดําเนินงาน,การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

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?กลางในการบริห ารงาน อยู[ที่ ส[วนกลางเป_ นหลัก โดยมี
รัฐบาลกลางจะเป_นผูWกําหนดนโยบาย กําหนดแผนพัฒนาระดับชาติ กําหนดการบริหารการเงินและ
การคลังของประเทศ และมอบหมายใหWกระทรวง ทบวง กรม ต[างๆ เป_นผูWนํานโยบายเหล[านั้นมอบแก[
หน[วยงานในสังกัดของตน ระบบการบริหารประเทศจากบนลงล[าง (Top Down) ซึ่งมักผูกขาดอํานาจ
ในการตัดสินใจอยู[ที่คณะผูWบริหารในส[วนกลาง จึงทําใหWป†ญหาระดับรากหญWาหรือระดับล[างไม[ไดWรับ
การแกWไขเท[าที่ควร นับเป_นเวลาหลายปmที่ผูWบริหารประเทศหลายท[านตWองการที่จะบริหารประเทศโดย
การกระจายอํานาจไปสู[ทWองถิ่นใหWมากขึ้น เพื่อใหWทWองถิ่นพึ่งตนเอง และแกWไขป†ญหาของแต[ละทWองถิ่น
ไดWเอง อาทิเช[นรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดWออกพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหW แ ก[องค? กรปกครองส[ วนทW องถิ่ น พ.ศ. 2542 ซึ่ งพระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ ดั งกล[ าว ทํ าใหW การ
กระจายอํานาจการบริหารงานสู[ระดับล[างมีความชัดเจนขึ้น เนื่องจากมีการกําหนดใหWมีคณะกรรมการ
กระจายอํานาจโดยกําหนดใหWนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป_นประธานคณะกรรมการชุด
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ดังกล[าว นอกจากนั้นยังไดWมีการกําหนดอํานาจหนWาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะแก[เทศบาล
เมืองพัทยา และองค?การบริหารส[วนตําบลมีอํานาจหนWาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีการ
กํ า หนดแผนการกระจายอํ า นาจว[ า ภารกิ จ ใดที่ จ ะตW อ งมี ก ารถ[ า ยโอนจากกระทรวง กรม ต[ า งๆ
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห[งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 284 กําหนดใหWองค?กรปกครองส[วน
ทWองถิ่นมีอิสระในการกําหนดนโยบาย งบประมาณ งานบุคคล รวมทั้งยังกําหนดอํานาจหนWาที่ของรัฐ
กับทWองถิ่นภายใตWการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นไม[ว[าจะเป_นการจัดทําบริการสาธารณะระหว[างรัฐกับ
ทWองถิ่นรวมทั้งระหว[างทWองถิ่นดWวยกันเอง การจัดสรรภาษีเพื่อใหWสอดคลWองกับการดําเนินงานของ
ทW องถิ่ น และการแต[ งตั้ งคณะกรรมการร[วมระหว[างรัฐกั บ ทW องถิ่ น และระหว[างทW องถิ่น ดW วยกั นเอง
สําหรับรัฐธรรมนูญ แห[งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 ยังระบุว[า รัฐตWองใหWความเป_น
อิสระแก[องค?กรปกครองส[วนทWองถิ่นตามหลักแห[งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ?ของประชาชน
ในทW อ งถิ่ น และส[ งเสริ ม ใหW อ งค? ก รปกครองส[ ว นทW อ งถิ่ น เป_ น หน[ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ทํ าบริ ก าร
สาธารณะ และมีส[วนร[วมในการตัดสินใจแกWไขป†ญหาในพื้นที่ ในมาตรา282 ระบุว[า ในการกํากับดูแล
องค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น ตWองทําเท[าที่จําเป_นทั้งนี้เพื่อการคุWมครองประโยชน?ของทWองถิ่นและของ
ประเทศ และมาตรา 283 ระบุว[า องค?กรปกครองส[วนทWองถิ่นมีความเป_นอิสระในการกําหนดนโยบาย
การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิน การคลั ง และการจั ด บริก ารสาธารณะ ทั้ งนี้ เพื่ อ ตอบสนองความ
ตWองการของประชาชน เพื่อใหWเกิดความคุWมค[าและเป_นไปอย[างทั่วถึง
การกระจายอํานาจใหWทWองถิ่นปกครองตนเองจึงส[งผล ใหWประชาชนในทWองถิ่น มีส[วนร[วมใน
การคิ ด วิเคราะห? ป† ญ หา เพื่ อร[วมกั นหาทางแกWไข รวมทั้ งการมี ส[วนร[วมทางการเมื อง (Political
Participation)มีประสบการณ?ในการปกครองตนเอง(Local Self Government)และสามารถพัฒนา
ใหWทWองถิ่นของตนเจริญกWาวหนWา โดยกระบวนการสรWางการมีส[วนร[วม ที่แตกต[างกัน ขึ้นอยู[กับ ป†จจัย
หลายป†จจัย เช[นนโยบายของผูWบริหารทWองถิ่น ความรูWความเขWาใจในการปกครองของประชาชนใน
ทWองถิ่น หรือแมWแต[ขWอมูลข[าวสารที่ประชาชนในทWองถิ่นแต[ละแห[งไดWรับ กับผลการดําเนินงานของ
ทWองถิ่นที่ออกมาในรูปของโครงสรWางพื้นฐาน หรือการใหWบริการสาธารณะในดWานต[างๆ ซึ่งประชาชนใน
ทWองถิ่น มีส[วนร[วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการมีส[วนร[วมในการปกครองทWองถิ่น ถือ
ว[าเป_นการเป•ดโอกาสใหWประชาชนในทWองถิ่นมีส[วนร[วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองในทWองถิ่น
ทั้งทางตรงและทางอWอม นอกจากจะไดWผลดีในดWานที่ตWองการใหWองค?กรปกครองทWองถิ่นบริหารงานโดย
บุคคลที่ประชาชนในทW องถิ่นเห็ นชอบดWวยแลWว ยังเป_ นผลดีขWอที่ ว[า เจWาหนWาที่ ขององค? กรปกครอง
ทWองถิ่นจะไดWบริหารงานในหนWาที่ใหWสอดคลWองกับเจตนารมณ?และภายใตWการควบคุมของประชาชนใน
ทWองถิ่นอย[างใกลWชิด มิใช[โดยการสั่งการหรือการบังคับบัญชาจากรัฐบาลกลาง (ประหยัด หงษ?ทองคํา,
2520,หนWา 19 )นอกจากการมีส[วนร[วมของประชาชนในทWองถิ่น จะเป_นการเป•ดโอกาสใหWประชาชนใน
ทWองถิ่น มีสิทธิ เสรีภาพในดWานการสรรหาผูWบริหารทWองถิ่น และไดWเขWาไปมีส[วนร[วมในการบริหารงาน
ในดW า นต[ า งๆ ไม[ ว[ า จะเป_ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค? ก รปกครองส[ ว นทW อ งถิ่ น ในรู ป ของ
คณะกรรมการพัฒนาทWองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทWองถิ่น และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล โดยคณะกรรมการดังกล[าวจะมาจากประชาคมหมู[บWาน เพื่อที่จะเป_นส[วนหนึ่งของ
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การสรWางการมีส[วนร[วม ของภาคประชาชนภายใตW ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว[าดWวยการจัดทํ า
แผนพัฒนาขององค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น พ.ศ. 2548 นอกจากคณะกรรมการชุด ดังกล[าวมาแลWว
ประชาชนในทWองถิ่นก็อาจจะเป_นกรรมการจัดซื้อจัดจWาง และคณะกรรมการตรวจการจWาง ใหWเป_นไป
ตามระเบียบพัสดุ ว[าดWวยการจัดซื้อจัดจWาง อีกดWวย
จากกระบวนการดังกล[าวจะเห็นไดWว[าการเป•ดโอกาสใหWประชาชนในทWองถิ่นไดWมีโอกาสเขWาไป
มีส[วนร[วมในการดําเนินงานของทW องถิ่น ในดWานต[างๆ การมีส[วนร[วมของประชาชนยังทําใหWมีการ
ร[วมกันคิดเสนอแนะและหาทางแกWไขป†ญหาของทWองถิ่นตนเอง ทําใหWประชาชนในทWองถิ่นมีโอกาสไดW
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของทW องถิ่น ว[ามี ความคุWมค[า กับทรัพยากรการ
บริหารหรือไม[ เพราะว[าคนในทWองถิ่นย[อมที่จะเรียนรูW และสัมผัส กับทWองถิ่นของตนเองไดWอย[างใกลWชิด
ส[งผลใหWคณะผูWบริหารที่ผ[านการคัดเลือกตามระบบประชาธิปไตย พยายามที่จะสรWางผลงานเพื่อใหW
ตนเองและทีมงานไดWมีโอกาสกลับเขWามาสู[ในตําแหน[งอีกครั้งกลไกการมีส[วนร[วมและการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน เป_นอีกช[องทางหนึ่งที่รัฐบาลใหWความสําคัญ เพราะนอกจากหน[วยตรวจสอบของ
รัฐ ไม[ว[าจะเป_นสํานักงานตรวจเงินแผ[นดินสํานักงานปjองกันและปราบปรามการทุจริตแห[งชาติ และ
หน[ วยงานต[ างๆที่ มี ห นW าที่ ค อยตรวจสอบผลการดํ าเนิ น งานในหน[ วยงานของรัฐใหW มี ค วามโปร[งใส
ปฏิบัติงานเป_นไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไวWแลWว การใหWภาคประชาชนมีโอกาส เสนอหรือ
รายงาน พบเห็นการทุจริต ทั้งตัวพนักงานของรัฐเอง หรือช[องทางการทุจริตที่หน[วยงานหรือองค?กร
ภาครัฐกระทํา ซึ่งขัดต[อระเบียบ กฎหมายก็มีสิทธิที่จะใหWมีการตรวจสอบไดW องค?การบริหารส[วน
ตําบล ถือเป_นหน[วยงานของรัฐที่อยู[ใกลWชิดกับประชาชนมากที่สุดแต[กลับตWองประสบป†ญหาในเรื่อง
การรWองเรียน การทุจริตจํานวนมากสาเหตุของการรWองเรียน มักจะมาจากการใชWอํานาจรัฐที่ไม[ถูกตWอง
การขาดความรูWความเขWาใจในเรื่อง กฎ ระเบียบและความไม[ชัดเจนในการสั่งการ การขาดจริยธรรมใน
การบริ ห ารงาน และประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ การไดW ม าซึ่ ง อํ า นาจทางการเมื อ งโดยมิ ช อบ และมี
ผลประโยชน? ทั บซWอนในการบริห ารงาน ทั้ งตั วคณะผูWบริหารและพนั กงาน เจWาหนW าที่ของรัฐก็ตาม
ดังนั้นจึงทําใหWเกิดป†ญหาในดWานความไม[โปร[งใส และการทุจริตตามมา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความรูWความเขWาใจของประชาชน ในการบริหารงานงบประมาณของ
องค?การบริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส[วนร[วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ขององค?การ
บริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
การมีส[วนร[วมในการดําเนินงาน และการร[วมมือกันของบุคคลภายในองค?กรหน[วยงาน ชุมชน
ถือเป_นหัวใจสําคัญอย[างยิ่งที่จะทําใหWการดําเนินงาน หรือการทํากิจกรรมนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค?
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ดังนั้นหากมองถึงการมีส[วนร[วม ในการดําเนินงานขององค?กรปกครองส[วนทWองถิ่นแลWวจะขาดเสียไม[ไดW
ก็ คื อ พี่ นW อ งประชาชน เพราะวั ต ถุ ป ระสงค? แ ละเปj าหมายหลั ก ของการปกครองทW อ งถิ่ น ก็ เพื่ อ ใหW
ประชาชนในทWองถิ่นไดWมีส[วนร[วมในการคิด เสนอแนะ แกWไขป†ญหาและพัฒนาทWองถิ่นของตนไดWอย[าง
ตรงประเด็นความจําเป_นของการมีส[วนร[วมในองค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น
Jame L. Creighton (อWางใน นรินทร?ชัย พัฒนาพงศา, 2546,หนWา 12) สําหรับการปกครอง
ทWองถิ่น ก็มีความจําเป_นตWองมีส[วนร[วมมาก หากไม[เป•ดโอกาส ใหWมีส[วนร[วมก็จะเกิดความขัดแยWงและ
ชุมชนก็แบ[งออกเป_นพวกเป_นฝ~ายไดWง[าย ดังนั้นการมีส[วนร[วมจะมีโอกาสลดระดับป†ญหาที่จะเกิดขึ้นไดW
คือ
- ชุมชนอาจเกิดความรูWสึกถึงความหวาดกลัว หรือเกิดมีความเสี่ยงสูงถWาโครงการนั้นๆ เกิดขึ้น
โดยขาดการมีส[วนร[วม
- ประชาชนจะไปรวมตัวเป_นกลุ[ม เป_นพวก(พันธมิตร) กันแน[นแฟjนมากขึ้น
- เริ่มขยายขอบเขตของประเด็นป†ญหาออกไปเรื่อยๆ
- การสื่อสารระหว[างคู[กรณีเกิดการบิดเบือนมากยิ่งขึ้น กลุ[มมีความเชื่อเหมือนกัน ก็จะหัน
หนWาเขWาหากันแต[ไม[ฟ†งข[าวสารจากฝ~ายอื่น (ทําใหWลดโอกาสที่จะแกWไขป†ญหาไดWสําเร็จนWอยลง)
- จุดยืนจะกลายเป_นจุดที่ตายตัวสุดโด[ง ยากที่จะปรับลดลงมาตกลงกันไดW
- เปลี่ยนเปjาหมายเป_นความรุนแรง คิดทํารWาย – ทําลายผูWอื่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางอารมณ?
ทางจิตใจ หรือทางร[างกาย โดยไม[คํานึงถึงเหตุผลใด ๆ
แนวคิดกระบวนการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
จากการใหW คํ าจํ ากั ด ความในส[ ว นของงบประมาณจากนั ก วิ ช าการหลายๆ ท[ า นจึ งทํ าใหW
สามารถสรุปไดWว[าการจัดทํางบประมาณนั้น จําเป_นจะตWองมีขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อใหWเกิดการ
ใชW ป ระโยชน? อ ย[ า งคุW ม ค[ า และสามารถตอบสนองความตW อ งการของประชาชนใหW ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง
กระบวนการบริหารงบประมาณ ไดWมีนักวิชาการหลายท[านไดWสรุปไวW ดังนี้
ไพรัช ตระการศิรินนท? (2550,หนWา 352-353) ไดWแบ[งกระบวนการบริหารงบประมาณไวW 3
ขั้นตอน ไดWแก[
1. การจัดเตรียมงบประมาณ (Preparation) เจWาหนWาที่ประจําองค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น มี
หนWาที่เสนอคําของบประมาณต[อผูWมีอํานาจส[วนกลาง ตามแผนงานและโครงการของทWองถิ่น
2. การอนุมัติงบประมาณ (Adoption) ฝ~ายบริหารของทWองถิ่นเมื่อไดWเสนอร[างงบประมาณ
ของทWองถิ่นต[อสภาทWองถิ่นแลWว สภาทWองถิ่นมีหนWาที่พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ของทWองถิ่น คลWาย
บทบาทหนWาที่ของรัฐสภาของประเทศในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
3. การบริหารงบประมาณ (Execution) ฝ~ายบริหารของทWองถิ่น มีหนWาที่ในการบริหารการ
จัดเก็บรายไดW ตามประมาณการและบริหารหรือควบคุมการใชWจ[ายงบประมาณ ใหWเป_นไปตามแผนงาน
หรือโครงการของแต[ละหน[วยงานในสังกัดทWองถิ่น รวมทั้งติดตามรายงานผลการใชWจ[ายงบประมาณ
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน? (2537,หนWา 278-279) ไดWแบ[งกระบวนการบริหารออกเป_น 4 ขั้นตอน
ไดWแก[
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1. การจัดทํางบประมาณ ในขั้นตอนนี้เป_นขั้นตอนที่หน[วยงานคลังรวบรวมงานการเงินและ
สถิติต[างๆ ของทุ กหน[วยงาน เพื่ อใชWประกอบในการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต[อเจWาหนW าที่
งบประมาณ โดยใหWเจWาหนWาที่งบประมาณวิเคราะห? ตรวจสอบ จากนั้นเจWาหนWาที่งบประมาณจัดทําร[าง
แลWวเสนอต[อผูWบริหาร เพื่อใหWผูWบริหารเสนอต[อสภาต[อไป
2. การอนุมัติงบประมาณ เป_นขั้นตอนที่คณะผูWบริหารทWองถิ่นหรือฝ~ายบริหาร ไดWจัดทําร[าง
งบประมาณรายจ[าย เสนอต[อสภาทWองถิ่น เพื่อใหWสภาทWองถิ่นไดWพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ[าย
ต[อไป โดยทั่วไปการพิจารณาของสภาทWองถิ่นแบ[งออกเป_น 3 วาระคือ
วาระที่ 1 เป_นวาระที่ผูWบริหารทWองถิ่นเสนอต[อสภา ขั้นตอนนี้สภาจะพิจารณาว[าจะรับ
หลักการแห[งร[างงบประมาณรายจ[ายที่เสนอหรือไม[ ถWาไม[รับร[างงบประมาณดังกล[าวก็ตกไปถWาสภารับ
หลักการก็แต[งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติต[อไป
วาระที่ 2 เป_นการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราหรือตามหัวขWอ หรือผลจากการพิจารณา
การแปรญัตติของคณะกรรมการวิสามัญ ก[อนที่จะนําไปสู[การพิจารณาในวาระที่ 3 ต[อไป
วาระที่ 3 เป_นขั้นตอนที่สภาทWองถิ่นไดWอนุมัติหรือเห็นชอบร[างงบประมาณรายจ[ายแลWว
เพื่อจะไดWประกาศใชWต[อไป
3. การบริห ารงบประมาณ เมื่ อ งบประมาณรายจ[ ายประกาศใชW แ ลW ว ฝ~ ายบริห ารจะตW อ ง
บริห ารงานใหW เป_นไปตามงบประมาณรายจ[าย ซึ่งประกอบไปดWวยกิจกรรมต[างๆ ไดWแก[ การจัดหา
รายไดW การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การซื้อการจWาง การจัดหาพัสดุ การเบิกจ[ายเงิน
การจัดทําบัญชีเป_นตWน
4. การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลงบประมาณ เป_นขั้นตอนที่ตWองดําเนินการ
ตั้งแต[การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และภายหลังที่ไดWบริหารงบประมาณไปแลWว
รวมถึง การปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณใหWมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแยกออกเป_น
4.1 การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลในขั้นการจัดทํางบประมาณ จะตWอง
ควบคุมใหWเป_นไปตามระเบียบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน?ของประชาชนเป_นอันดับแรก
4.2 การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลในขั้นการบริหารงบประมาณ จะตWอง
ควบคุมการจัดเก็บรายไดW ตลอดจนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ การก[อหนี้ การเบิกจ[ายเงิน และการบันทึก
ระบบบัญชี เป_นตWน
4.3 การควบคุมการตรวจสอบ และการติดตามผลภายหลังที่ไดWบริหารงบประมาณไปแลWว
เป_นการผสมผสานระหว[างการควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตWองคํานึงถึง
ความถูกตWองและความเหมาะสมในการปฏิ บัติงาน เพื่อที่จะไดWมีการปรับปรุงแกWไขใหW ถูกตWองและ
เหมาะสมต[อไป ซึ่งอาจแบ[งออกเป_น การควบคุมภายในองค?กรไดWแก[ หน[วยงานขององค?กรปกครอง
ส[วนทWองถิ่นโดยฝ~ายบริหาร ฝ~ายสภาทWองถิ่น และการควบคุมภายนอก ไดWแก[ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานตรวจเงินแผ[นดิน เป_นตWน
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แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและหลักธรรมาภิบาล
ในการดํ าเนิ น งานและการบริ ห ารงานในทุ ก องค? กรจํ าเป_ น อย[ างยิ่ ง ที่ จ ะตW อ งมี ก ารกํ ากั บ
ติดตาม การประเมินผล รวมทั้งการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อใหWการดําเนินงานในแต[ละส[วน แต[ละฝ~ายหรือ
ขององค?กร เป_นไปดWวยความสุจริต โปร[งใส ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบ จึงมีความจําเป_นและ
มีค วามสํ าคัญ สําหรับหน[ วยงานของทW องถิ่น โดยเฉพาะอย[างยิ่งองค?การบริห ารส[วนตําบลที่ มีการ
กําหนดนโยบาย การวางแผนงาน และจัดทํางบประมาณเพื่อบริหารภายในพื้นที่เอง ดังนั้น โอกาสที่
จะเกิดการทุจริตหรือความไม[โปร[งใสจึงมีสูง แต[กระบวนการตรวจสอบที่รัดกุม โดยอาศัยประชาชนใน
พื้นที่ร[วมเป_นส[วนหนึ่งในการบริหารงาน ย[อมที่จะส[งผลใหWการดําเนินงานเป_นไปดWวยความถูกตWอง
ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWในการตรวจสอบการบริหารงานนั้น จําเป_นอย[างยิ่งที่จะตWอง
มี ก ารกํ า หนดแนวทางหรื อ การวางแผนการตรวจสอบ เพื่ อ ที่ จ ะไดW กํ า หนดทิ ศ ทาง ซึ่ ง แผนการ
ตรวจสอบ (Audit Program) เป_นขั้นตอนแรกที่ผูWตรวจสอบจะตWองจัดทํา เป_นการจัดเตรียมแผนงาน
ในป†จจุบัน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตใหWสอดคลWองกับวัตถุประสงค? ในแผนงานตรวจสอบจึงกําหนด
เรื่องการตรวจสอบ วัตถุประสงค?การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบในแต[ละขั้นตอน แผนงานตรวจสอบ
มีทั้ งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น เพื่ อใหW ผูW ตรวจสอบเห็ นภาพรวมในการตรวจสอบทั้ งองค?กร
แผนงานจะตWองเป_นไปตามวัตถุประสงค? ผูWตรวจสอบตWองประเมินความเสี่ยงของแต[ละแผนงานใหWดี
จัดลําดับความสําคัญของแต[ละแผนการตรวจสอบ จากนั้นจึงเริ่มวางแผนการตรวจสอบ โดยกําหนด
วิธีปฏิบัติใหWสอดคลWองกับวัตถุประสงค?การตรวจสอบ
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว (Long-Range Audit Program) แผนการตรวจสอบระยะ
ยาว เป_นแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกหน[วยงานในองค?กร เป_นแผนการที่กําหนดเรื่องที่จะทํา
การตรวจสอบ ระดับความสําคัญ ความถี่ในการตรวจสอบเรื่องนั้นๆ และปริมาณการเวลาที่ใชWในการ
ตรวจสอบ เพื่ อใหW การปฏิ บัติงานเป_ นไปดW วยดี แผนการตรวจสอบตWองกําหนดการปฏิ บัติงานของ
หน[ วยงานตรวจสอบ กํ าหนดนโยบายการตรวจสอบของฝ~ ายจัด การ เหมื อ นกั บ การวางแผนการ
เดินทาง
2. แผนการตรวจสอบระยะสั้น (Tailor Audit Program) แผนการตรวจสอบระยะสั้นหรือ
แผนงานประจําปm ซึ่งแผนงานระยะสั้นทําใหWทราบถึง จํานวนวันโดยประมาณที่จะเขWาทําการตรวจสอบ
อัตรากําลังคนที่จะเขWาตรวจสอบเพียงพอหรือไม[ งบประมาณหรือค[าใชWจ[าย ที่ใชWในการตรวจสอบ
นอกจากแนวคิดทางดWานการตรวจสอบที่กําหนดไวWในลักษณะของแผนการตรวจสอบแลWว ยัง
ไดW มี แ นวคิ ดในส[ วนของการดํ าเนิ น งานจะตW อ งมี การประเมิ น กิ จ กรรม ซึ่ งการประเมิ น ดั งกล[ าวจะ
เรียกว[าการตรวจสอบการบริ ห าร (Management Auditing) ซึ่ ง เดชา ศิ ริสุ ท ธิเดชา (2551,หนW า
ระบบออนไลน? ) ไดW แ ปลและเรียบเรียง จากบทความเรื่อง(Management Auditing)ของ Dennis
R.ArterไดWอธิบายวิธีการพื้นฐาน 3 วิธี ที่ใชWในการประเมินกิจกรรมใดๆก็ตาม ไดWแก[ การตรวจสอบ
(Inspection) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Compliance Auditing)และการตรวจสอบ
การบริหาร(Management Auditing)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1. การตรวจสอบ หมายถึง การวัดผลผลิตจากกระบวนการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรากําหนดไวW
ซึ่งคําตอบจะมีอยู[เพียง 2 คําตอบเสมอ คือผ[านหรือไม[ผ[าน
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามคู[มือการ
ทํางาน, ขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ประโยชน?ขWอแรกของการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบจะเห็นไดWจากรายการทางการเงิน เพราะความตWองการที่จะใหWความมั่นใจว[าขWอมูลทาง
การเงินถูกตWอง แนวความคิดในการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกนํามาใชWในช[วงปm 1960 โดย
เนWนที่วิชาชีพที่เกี่ยวขWองกับเรื่องคุณภาพ และขยายไปยังวิชาชีพทหารและอุตสาหกรรมนิวเคลียร?การ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บถู ก นํ ามาใชW กั บ กิ จ กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง โดยตW อ งการที่ จ ะ
ประเมินว[า กิจกรรมนั้นไดWปฏิบัติตามกฎระเบียบอย[างเขWมงวด ผลที่ไดWจากการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในเรื่องของความสม่ําเสมอและความมั่นใจไดWก็คือ กฎระเบียบต[างๆ จะถูกปฏิบัติตาม
3. การตรวจสอบการบริ ห าร จะเนW น ไปที่ ผ ลที่ เกิ ด ขึ้ น , ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและความ
เหมาะสมของการควบคุม ที่ อยู[ภายใตW กฎระเบี ยบ, ขั้นตอนการดํ าเนิ นงาน และวิธีการปฏิ บั ติงาน
ดังนั้นการตรวจสอบการบริหารก็คือ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการวิเคราะห?
สาเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect Analysis) ซึ่งมีแนวโนWมว[าจะเป_นประโยชน?อย[างมากต[อ
การประเมินวิธีการปฏิบัติงานซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แนวทางการตรวจสอบขององค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น โดยเฉพาะอย[างยิ่งองค?การบริหาร
ส[วนตําบล หากแยกการตรวจสอบแลWว อาจแยกออกเป_น 2 ลักษณะ ไดWแก[ การตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) อาทิเช[น การแต[งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจWาง คณะกรรมการตรวจ
การจWางและควบคุมงาน เป_นตWน และการตรวจสอบภายนอก (External Audit) อาทิเช[น การแต[งตั้ง
ประชาคมร[วมเป_นคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือการตรวจสอบ
จากสํานักงานตรวจเงินแผ[นดิน เป_นตWน ซึ่งในที่นี้จะไดWอธิบายถึงแนวทางการตรวจสอบขององค?การ
บริหารส[วนตําบล โดยจะเนWนในดWานการตรวจสอบภายนอกโดยภาคประชาชน
1. การตรวจสอบภายในองค?การบริหารส[วนตําบล
1.1 การตรวจสอบในรูปคณะกรรมการ ซึ่งตามระเบียบการควบคุมภายในแลWวกําหนดใหW
หน[วยงานซึ่งถือเป_นหน[วยรับตรวจ จะตWองดําเนินการแต[งตั้งคณะกรรมการภายในองค?กร เพื่อปฏิบัติ
หนWาที่ เช[น ผูWตรวจสอบภายในองค?กร และในแต[ละส[วนราชการจะตWองมีเจWาหนWาที่ หรือผูWที่มีหนWาที่
กํ า หนดความรั บ ผิ ด ชอบ พิ จ ารณาถึ ง จุ ด อ[ อ น หรื อ ความเสี่ ย งในแต[ ล ะงานเมื่ อ ในแต[ ล ะงานไดW
ดําเนินการกําหนดจุดอ[อนแลWว ในลําดับขั้นต[อไปก็พิจารณาในรูปขององค?กรหรือหน[วยรับตรวจ ว[า
หน[วยงานมีความเสี่ยงหรือไม[ และมีจุดใดบWางที่จะตWองแกWไข และกําหนดแลWวเสร็จเมื่อไร จากแนวทาง
ที่กล[าวมาขWางตWนถือเป_นระเบียบที่องค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งการแต[งตั้ง
คณะกรรมการภายในนั้ น จะเป_ นการสรWางความรับผิดชอบ ใหWแต[ละส[วนงาน แต[ละฝ~ายสามารถ
ตรวจทาน และเมื่อพบขWอบกพร[องก็จะสามารถแกWไขไดWอย[างทันท[วงที
1.2 การตรวจสอบในรูปของสภาองค? การบริห ารส[ วนตํ าบล ตามพระราชบั ญ ญั ติส ภา
ตําบลและองค?การบริหารส[วนตําบล พ.ศ.2537 แกWไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) มาตรา46 ไดW
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กําหนดอํานาจหนWาที่ไดWแก[ การใหWความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล เพื่อใชWเป_นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค?การบริหารส[วนตําบล การพิจารณาและใหWความเห็นชอบร[างขWอบัญญัติองค?การบริหาร
ส[วนตําบล ร[างขWอบัญญัติงบประมาณรายจ[ายประจําปm และร[างขWอบัญญัติงบประมาณรายจ[ายเพิ่มเติม
นอกจากนั้ นจะเป_ นการควบคุ ม การบริห ารงานภายใตW กฎหมาย นโยบายแผนพั ฒ นาขององค? การ
บริหารส[วนตําบล เป_นตWน
2. การตรวจสอบโดยภาคประชาชน หรื อ หน[ วยงานภายนอกองค? ก ารบริ ห ารส[ วนตํ าบล
สําหรับการตรวจสอบภายนอกนั้น ในที่นี้จะเนWนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดยจะเนWนเรื่องการ
ตรวจสอบการดําเนินงานดWานงบประมาณ เริ่มตั้งแต[กระบวนการไดWมาซึ่งโครงการการจัดทําขWอบัญญัติ
งบประมาณผ[านกระบวนการนิติบัญญัติ การตรวจสอบระหว[างการดําเนินงานในรูปการจัดซื้อจัดจWาง
การเป•ดเผยขWอมูลข[าวสารของรัฐ จนกระทั่งถึง การติดตามประเมินผล ดังนี้
2.1 การร[วมแสดงความคิดเห็น ในการดําเนินโครงการ ในกระบวนการไดWมาซึ่งโครงการ
กิจกรรม นั้น จําเป_นอย[างยิ่งที่จะตWองอาศัยขWอมูลในระดับล[าง นั้นก็คือ การมีส[วนร[วมของประชาชน
ในการเสนอความคิ ด เห็ น เสนอป† ญ หาและความตW อ งการ โดยรวบรวมความตW อ งการในรู ป ของ
ประชาคม เพื่อจัดทําแผนชุมชน และการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต[างๆ จาก
องค?การบริหารส[วนตําบล เมื่อประชาคม ไดWมีการตกลงในส[วนของ ป†ญหาภายในชุมชนในหมู[บWาน
แลW ว ก็ เสนอไปยั งองค? ก ารบริ ห ารส[ วนตํ าบล องค? ก ารบริ ห ารส[ วนตํ าบลก็ จ ะมี ก ารพิ จ ารณาและ
จัดลําดับ ความสําคั ญ ของแต[ละโครงการ ซึ่ งกระทํ าในรูปคณะกรรมการระดั บตําบลตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว[าดWวยการจัดทํ าแผนพั ฒ นา ขององค?กรปกครองส[วนทW องถิ่น พ.ศ.2548 ไดW
กําหนดใหWภาคประชาชนไดWมีส[วนร[วมในการจัดทําแผนพัฒนาของทWองถิ่นไดWแก[(ขWอ8) คณะกรรมการ
พัฒนาองค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น(ขWอ 9)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทWองถิ่น (ขWอ
28) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการในแต[ละชุดจะมีบทบาทและ
หนWาที่ในการตรวจสอบโครงการที่มาจากประชาคมในแต[ละหมู[บWานพิจารณาและจัดลําดับความสําคัญ
ร[วมกับคณะกรรมการจากหน[วยงานและองค?กรต[างๆ ตามระเบียบดังกล[าว นอกจากนั้นยังมีหนWาที่
คอยติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต[ละโครงการว[า เกิดความคุWมค[ามีความโปร[งใส และ
สามารถแกWไขป†ญหาความเดือดรWอนของพี่นWองประชาชนไดWหรือไม[
2.2 การร[วมรับฟ†งการประชุมสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ในการประชุมสภาองค?การ
บริหารส[วนตําบล ในแต[ละสมัยนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว[าดWวย ขWอบังคับการประชุมสภา
ทWองถิ่น พ.ศ. 2547 ขWอ 24 วรรคสอง ใหWประธานสภาทWองถิ่น ประชาสัมพันธ?กําหนดวันนัดประชุม
เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนําเขWาสู[ที่ประชุมสภาทWองถิ่น เพื่อใหWประชาชนทราบและเขWาฟ†ง
การประชุ ม ดW ว ย ดั ง นั้ น หากองค? ก ารบริ ห ารส[ ว นตํ า บล ใชW แ นวทางตามระเบี ย บดั ง กล[ า ว มี ก าร
ประชาสัมพันธ?ใหWประชาชนเขWารับฟ†งทุกครั้ง เท[ากับเป_นการเป•ดโอกาสใหWประชาชนเขWาไปมีส[วนร[วม
รูWจักกระบวนการของการดําเนินงานของสภาทWองถิ่น และสามารถตรวจสอบสมาชิกสภา ดWานบทบาท
หรื อ ทํ าหนW าที่ เป_ น อย[ างไร ในฐานะที่ เป_ น ตั วแทนของประชาชนในแต[ ล ะหมู[ บW าน รวมทั้ งจะเป_ น
แนวทางในการตัดสินใจที่จะเลือกหรือไม[เลือก เขWาไปเป_นสมาชิกสภา หรือผูWบริหารในโอกาสขWางหนWา
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2.3 การร[วมเป_นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจWาง ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจWาง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว[าดWวยการพัสดุขององค?การบริหารส[วนตําบล พ.ศ.2538 (แกWไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่
3พ.ศ.2544 )ขW อ 22 ในการดํ าเนิ น การซื้ อหรือการจW างแต[ ล ะครั้ง คณะกรรมการประกอบไปดW วย
ประธานกรรมการหนึ่ งคน และกรรมการอย[ างนW อ ยสองคน โดยใหW แ ต[ งตั้ งจากกรรมการบริ ห าร
พนักงานส[วนตําบล ขWาราชการ หรือขWาราชการส[วนทWองถิ่นอื่น ถWาประธานกรรมการไม[สามารถปฏิบัติ
หนWาที่ไดW ใหWประธานกรรมการบริหาร แต[งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง
2.4 การตรวจสอบพฤติ ก รรมของสมาชิ ก สภา องค? ก รปกครองส[ ว นทW อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติว[าดWวยการถอดถอนสมาชิกสภาทWองถิ่นหรือผูWบริหารทWองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 5
การเขWาชื่อรWองขอต[อผูWว[าราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหWมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทWองถิ่นใด หรือผูWบริหารทWองถิ่นผูWใดขององค?กรปกครองส[วนทWองถิ่นนั้น เพราะเหตุที่ไม[สมควรดํารง
ตําแหน[งต[อไป ใหWถือเกณฑ?จํานวนผูWมีสิทธิเลือกตั้งขององค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น ดังนี้
(1) ผูW มี สิ ท ธิเลื อกตั้ งไม[ เกิ น หนึ่ งแสนคน ตW องมี ผูW เขW าชื่ อไม[ นW อยกว[าหนึ่ งในหW าของ
จํานวนผูWมีสิทธิเลือกตั้งในองค?กรปกครองส[วนทWองถิ่นนั้น
(2) ผูWมีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคน แต[ไม[เกินหWาแสนคน ตWองมีผูWเขWาชื่อไม[นWอยกว[า
สองหมื่นคนของจํานวนผูWมีสิทธิเลือกตั้งในองค?กรปกครองส[วนทWองถิ่นนั้น
(3) ผูWมีสิทธิเลือกตั้งกว[าหWาแสนคน แต[ไม[เกินหนึ่งลWานคน ตWองมีผูWเขWาชื่อไม[นWอยว[า
สองหมื่นหWาพันคนของจํานวนผูWมีสิทธิเลือกตั้งในองค?กรปกครองส[วนทWองถิ่นนั้น
(4) ผูW มี สิ ท ธิเลื อ กตั้ งเกิ น หนึ่ งลW านคน ตW อ งมี ผูW เขW าชื่ อ ไม[ นW อ ยกว[าสามหมื่ น คนของ
จํานวนผูWมีสิทธิเลือกตั้งในองค?กรปกครองส[วนทWองถิ่นนั้น
2.5 การขอรับทราบขWอมูลข[าวสารตามพระราชบัญญัติขWอมูลข[าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 มาตรา 9 ระบุว[าหน[วยงานของรัฐตWองจัดใหWมีขWอมูลข[าวสารของราชการอย[างนWอยใหWประชาชน
ไดWตรวจดู ทั้งนี้ใหWเป_นไปตามหลักเกณฑ?และวิธีที่คณะกรรมการกําหนด เช[น ผลการพิจารณาหรือคํา
วินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต[อเอกชน รวมทั้งความเห็นแยWงและคําสั่งที่เกี่ยวขWองในการพิจารณาวินิจฉัย
ดังกล[าว แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ[ายประจําปmของปmที่กําลังดําเนินการ คู[มือหรือคําสั่ง
เกี่ ยวกับ วิธีปฏิ บั ติงานของเจWาหนW าที่ ข องรัฐซึ่ งมี ผ ลกระทบถึงสิท ธิห นW าที่ เอกชน เป_ นตW น ซึ่งขWอมู ล
ข[าวสารเหล[านั้น บุคคลหรือประชาชนไม[ว[าจะมีส[วนไดWเสีย เกี่ยวขWองหรือไม[ก็ตาม ย[อมมีสิทธิเขWา
ตรวจดู และขอสําเนาไดW ดังนั้นองค?การบริหารส[วนตําบล ย[อมตWองจัดใหWบริการแก[ประชาชนในพื้นที่
หรือผูWที่ตWองการขอตรวจดูเอกสาร ขWอมูลของทางราชการ พรWอมทั้งอํานวยความสะดวกในการสําเนา
เอกสารหากมีผูWรWองขอ ทั้งนี้เพื่อที่จะสรWางความโปร[งใส ปjองกันการทุจริต รวมทั้งสรWางความสบายใจ
ใหWกับประชาชนหรือผูWที่อยากรูWในขWอมูลนั้นๆ รวมทั้งยังสามารถลดอคติ หรือภาพลักษณ?ของราชการที่
แต[เดิมขWอมูลส[วนใหญ[มักปกป•ดเป_นความลับ
2.6 การตรวจสอบการใชWจ[ายเงินงบประมาณ เนื่องจากการดําเนินงานขององค?การบริหาร
ส[วนตําบล จะมีการรายงานผลการดําเนินงานเป_นไตรมาส ดังนั้นในแต[ละไตรมาสจะตWองประกาศใหW
ประชาชน และรายงานไปยังหน[วยงานที่ เกี่ยวขWอง ไม[ว[าจะเป_นทWองถิ่นอําเภอและทWองถิ่นจังหวัด
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นอกจากนั้นเมื่อสิ้นปmงบประมาณ องค?การบริหารส[วนตําบล จะตWองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
และประกาศรายงานการรับจ[ายเงิน ประจําปmงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ[ายตาม
ขWอบัญญัติ และเงินนอกงบประมาณไวWโดยเป•ดเผย ณ สํานักงานองค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น เพื่อใหW
ประชาชนทราบ ภายในกําหนดสามสิบวัน ตามแบบที่กรมการปกครองกําหนดแลWวส[งรายงานการรับจ[าย ดังกล[าวใหWผูWว[าราชการจังหวัด เพื่อทราบและเก็บเป_นขWอมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบหWา
วันหลังจากนั้น แลWวใหWจังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่สามารถดูไดW ณ
ปjายประชาสัม พั นธ?ตามหมู[บWาน และที่ ทํ าการองค?การบริห ารส[วนตํ าบล แนวทางการดํ าเนิ นงาน
ดังกล[าว เป_นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว[าดWวยวิธีการงบประมาณขององค?กรปกครองส[วน
ทWองถิ่น พ.ศ. 2541 ขWอ 40จากแนวคิดทางดWานการตรวจสอบ ที่มุ[งเนWนใหWเกิดการมีส[วนร[วมของภาค
ประชาชนมากที่สุดนั้น ถือว[าเป_นสิ่งที่องค?กร โดยเฉพาะอย[างยิ่งองค?การบริหารส[วนตําบล จะตWองใหW
ความสําคัญและจากแนวคิดนี้เองที่เชื่อมโยงไปถึงหลักของความถูกตWอง หรือรูปแบบที่องค?กรจะตWอง
ยึดถือเป_นแบบอย[าง นั้นก็คือ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักการดังกล[าว ตWองการสรWางใหWองค?กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความโปร[งใส พรWอมกับการตรวจสอบไดW
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

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

การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
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

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
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ระเบียบวิธีวิจยั
ขอบเขตของเนื้อหา
การศึกษาคWนควWาครั้งนี้มุ[งศึกษาความรูWความเขWาใจของประชาชนในการตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณและการมีส[วนร[วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค?การ
บริหารส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานีโดยเครื่องมือที่ใชWในการศึกษาครั้งนี้
ใชWแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและกลุ[มตัวอย[างที่ใชWในการวิจัย
1. ประชากรที่ใชWในการศึกษาคWนควWาครั้งนี้ ไดWแก[ ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลนาเลิน อําเภอ
ศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 7 หมู[บWาน มีประชากรทั้งสิ้น 4,320 คน (ขWอมูล ณ วันที่ 23
พฤษภาคม พ.ศ.2556)
2. กลุ[มตัวอย[างที่ใชWในการศึกษาคWนควWาครั้งนี้ ไดWแก[ ประชากรที่ไดWมาจากสุ[มกลุ[มตัวอย[าง
จากประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 7 หมู[บWาน
โดยวิธีการหาขนาดกลุ[มตัวอย[าง ตามสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1973,p. 727 ) ไดW
จํานวนกลุ[มตัวอย[าง 366 คน
ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
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[ รW อ ยละ 40.71 มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา รองลงมารW อ ยละ 18.85 มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท[า/ปวช. อาชีพส[วนใหญ[รWอยละ 36.61 มีอาชีพรับจWาง รองลงมา
รWอยละ 38.25 มีอาชีพเกษตรกร และรายไดWส[วนใหญ[รWอยละ 63.93 มีรายไดWต่ํากว[า 5,000 บาทต[อ
เดือน รองลงมารWอยละ 23.22 มีรายไดW ระหว[าง 5,001-8,000 บาทต[อเดือน ตามลําดับ
ขอมูลดานความรูความเขาใจในการบริหารงบประมาณของประชาชนในพื้นที่ซึ่งแยกเป_น
ประเด็นต[างๆ ดังนี้
1. ดWานแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเป_นแผนที่กําหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้นองค?การบริหารส[วนตําบลจะตWองใชWเป_นกรอบในการบริหารงบประมาณ
จากความรูWทางดWานแผนการดําเนินงานในภาพรวมนั้น ประชาชนในพื้นที่มีความเขWาใจในส[วนของ
กระบวนการดํ า เนิ น งาน ซึ่ งตW อ งอาศั ย ขW อ มู ล หรื อ ผลการดํ า เนิ น งานในรอบปm ที่ ผ[ า นมาประกอบ
นอกจากนั้นการวางแผนการใชWจ[ายงบประมาณซึ่งตWองใหWความสําคัญกับแผนชุมชนแผนของจังหวัดมา
บูรณาการนั้น ย[อมทําใหWแผนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตWองเป•ดเผยใหWประชาชนทั่วไป
ไดWรับรูW และทราบถึงจํานวนงบประมาณ และโครงการต[างๆ ที่จะทําในปmงบประมาณนั้นสําหรับการ
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ร[วมเป_ นคณะกรรมการในการพิ จารณาจัดทํ าแผนการดํ าเนิ นงานนั้ นประชาชนส[วนใหญ[ เขW าใจใน
กระบวนการดังกล[าว ซึ่งเป_นกระบวนการสรWางการมีส[วนร[วมเพื่อที่จะทําใหWการบริหารงบประมาณ
เกิดความคุWมค[ามากที่สุด
2. ดWานการจัดเก็บรายไดW
ความรูWของประชาชนในดWานการจัดเก็บรายไดWนั้นถือว[าประชาชนในพื้นที่มีความเขWาใจ ซึ่ง
ส[วนใหญ[สามารถตอบคําถามไดWถูกตWอง ไม[ว[าจะเป_นรายไดWขององค?การบริหารส[วนตําบลมาจากการ
จัดเก็บภาษีปjาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทWองที่ สําหรับหWวงระยะเวลาในการเสียภาษีนั้น
ประชาชนส[วนใหญ[ทราบ จากการประชาสัมพันธ?ของทางองค?การบริหารส[วนตําบล
3. ดWานการจัดซื้อจัดจWาง
สําหรับความรูWทางดWานการจัดซื้อจัดจWางนั้น ประชาชนส[วนใหญ[ ยังมีความรูWในดWานนี้อยู[ใน
ระดับนWอย ซึ่งจากประเด็นนี้เองจึงทําใหWกระบวนการดังกล[าว มีโอกาสที่จะเกิดป†ญหาความไม[โปร[งใส
มากที่สุด โดยแยกเป_นประเด็นต[างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ประชาชนส[วนใหญ[เขWาใจและสามารถตอบคําถามไดWถูกตWอง ไดWแก[ การเขWาร[วมเป_น
คณะกรรมการเป•ดซองประมูลจัดซื้อจัดจWาง และคณะกรรมการตรวจการจWางไดW ถือเป_นการเป•ดโอกาส
ใหW เขW า ไปมี ส[ ว นร[ ว มและเป_ น ไปตามระเบี ย บการจั ด หาพั ส ดุ ข ององค? ก รปกครองส[ ว นทW อ งถิ่ น
นอกจากนั้นยังเขWาใจถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจWาง ซึ่งจะตWองมีการประกาศใหWประชาชนทั่วไป และตWอง
ใชWสถานที่กลางเป_นสถานที่จัดซื้อจัดจWางในกรณีที่ตWองมีการสอบราคา ประกวดราคา หรือการจัดซื้อ
จัดจWางระบบอิเล็กทรอนิกส? รวมทั้งการจัดซื้อจัดจWางในแต[ละครั้งคณะกรรมการจะตWองมีการพิจารณา
ถึงคุณภาพของงานหรือผลงาน ถึงแมWการเสนอราคาครั้งนั้น จะมีราคาต่ําสุดก็ตาม และหนWาที่ของ
คณะกรรมการตรวจการจW า ง จะตW อ งตรวจการจW า งใหW เป_ น ไปตามแบบรู ป รายการและตW อ งดู
สภาพแวดลWอมของงานจWางนั้น เพื่อใหWงานจWางหรือผลงาน มีคุณภาพ เกิดความคุWมค[าเมื่อเทียบกับ
งบประมาณใหWมากที่สุด
ประเด็นที่ประชาชนไม[เขWาใจและตอบคําถามผิดนั้น ไดWแก[ การที่ไม[สามารถคัดคWานการเป•ด
ซองประมูลราคาไดW ซึ่งจริงแลWว ประชาคมที่ทําหนWาที่เป_นคณะกรรมการเป•ดซองประมูลราคาสามารถ
คัดคWานไดW ในกรณี ที่เห็นว[าการเป•ดซองประมูลในครั้งนั้นไม[ถูกตWอง รวมทั้งคณะกรรมการเป•ดซอง
ประมู ล ราคาและคณะกรรมการตรวจการจW า ง ย[ อ มมี สิ ท ธิ ไดW รั บ ค[ า ตอบแทนตามระเบี ย บพั ส ดุ
นอกจากนั้นในดWานความรูW ทางดWานการกําหนดงบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจWางประชาชนไม[
ทราบหรือตอบไม[ถูกตWอง ไม[ว[าจะเป_นการตกลงราคา การสอบราคา และการประกวดราคา การลด
วงเงินเพื่อทําใหWการจัดซื้อจัดจWางเปลี่ยนไปนั้น ส[วนใหญ[ตอบไม[ทราบและตอบผิด ซึ่งการลดวงเงินเพื่อ
ทําใหWการจัดซื้อจัดจWางเปลี่ยนไปนั้น เป_นช[องทางหนึ่งที่จะส[งผลต[อการทุจริตไดWมาก เนื่องจากจะเป_น
อํ านาจของผูW บ ริห าร หรือ เจW าหนW าที่ ที่ รับ ผิ ดชอบ และขW อมู ล สุ ดทW ายที่ ป ระชาชนไม[ ท ราบมาก คื อ
คณะกรรมการเป•ดซองประมูลราคาและคณะกรรมการตรวจการจWางจะตWองไม[เป_นบุคคลเดียวกัน
เพราะถWาเป_นบุคคลเดียวกันจะทําใหWเป_นการเอื้อประโยชน?แก[บุคคลภายนอก และอาจทําใหWการจัดซื้อ
จัดจWางในครั้งนั้นไม[โปร[งใสไดW
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4. ดWานการติดตามและประเมินผล
ในดWานการติดตามและประเมินผล เป_นกระบวนการสุดทWายในขั้นตอนการทํางบประมาณ ซึ่ง
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว[า ประชาชนมีความรูWในดWานการติดตาม และประเมินผลในระดับปานกลาง
และยั งมี บ างประเด็ น ที่ ไม[ ท ราบและและตอบผิ ด ไดW แ ก[ การร[ วมเป_ น คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลขององค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น ซึ่งกระบวนการติดตามประเมินผลนั้น จะตWองมีการเป•ด
โอกาสใหWประชาชน เขWาเป_นคณะกรรมการของทWองถิ่นดWวย และนอกจากประชาชนโดยภาคประชาคม
แลWว ยังมีสมาชิกสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ที่ทําหนWาที่เป_นตัวแทนของประชาชนในแต[ละหมู[บWาน
คอยตรวจสอบ กลั่ น กรองงบประมาณ ซึ่ งเป_ น ขั้ น ตอนของฝ~ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ส[ งผลใหW ก ารบริ ห าร
งบประมาณเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม[ทําใหWเกิดความล[าชWาแต[อย[างใดประเด็นที่ประชาชน
เขWาใจและตอบคําถามไดWถูกตWองไดWแก[ การบริหารงบประมาณนั้นจะตWองคํานึงถึงผลประโยชน?ของ
ประชาชนส[วนใหญ[ จะตWองมีการรายงานผลการดําเนินงานใหWประชาชนไดWทราบอย[างต[อเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อเป_นการปjองกันการทุจริต คอร?รัปชั่น และสรWางความโปร[งใส ใหWกับองค?กรต[อไป
ขอมูลดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
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 การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลโดยภาคประชาชน สรุปไดWดังนี้
1. ดWานแผนการดําเนินงาน
การมีส[วนร[วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณ ในดWานการเขWาร[วมเป_น
คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนแผนการดําเนินงาน 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
สําหรับประเด็นที่น[าสนใจก็คือเมื่อเขWาไปมีส[วนร[วมในการจัดทําแผนการดําเนินงานบริหาร
โครงการ ตลอดจนกิจกรรมของทางองค?การบริหารส[วนตําบลแลWว ประเด็นที่ประชาชนใหWความสําคัญ
มากที่สุดคือ โครงการนั้นเกิดจากความตWองการของประชาชน ถึงรWอยละ 68.9 รองลงมาไดWแก[โครงการ
นั้นจะตWองก[อใหW เกิดประโยชน? สูงสุด รWอยละ 51.4 เกิดความคุW มค[า รWอยละ45.1 จํานวนงบประมาณ
จะตWองมีความเหมาะสมและสอดคลWอง รWอยละ 35.8 และตWองมีความเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ รWอย
ละ 16.1 ตามลําดับ
2. ดWานการจัดเก็บรายไดW
การมีส[วนร[วมของประชาชนในดWานการจัดเก็บรายไดW จากขWอมูลในภาพรวมนั้น ระดับการมี
ส[วนร[วมระดับปานกลาง แสดงใหWเห็นว[าองค?การบริหารส[วนตําบลยังไม[ไดWมีการแจWงถึงรายไดWของ
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องค?การบริหารส[วนตําบล ทั้งรายไดWที่จัดเก็บเองและรายไดWที่รัฐบาลจัดสรรใหW รวมถึงรายรับ-รายจ[าย
ที่มีการประชาสัมพันธ?ในระดับไตรมาส และเมื่อสิ้นปmงบประมาณ ใหWประชาชนในพื้นที่ทราบอย[าง
ทั่วถึง สําหรับความเหมาะสมในการจัดเก็บภาษีนั้นประชาชนไดWทราบถึงวิธีการคํานวณและมีส[วนร[วม
ในการเสนอป†ญหา เรื่องการชําระภาษีและหาทางออกร[วมกันและทางองค?การบริหารส[วนตําบลเองไดW
มีการออกขWอบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพื่อใหWเกิดความเหมาะสม
สําหรับช[องทางที่ประชาชนไดWรับทราบขWอมูลทางดWานการชําระภาษี เช[น ภาษีบํารุงทWองที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีปjายนั้น ส[วนใหญ[ทราบจากหอกระจายข[าว รWอยละ 57.9 รองลงมา
ไดW แ ก[ การประชาสั ม พั น ธ? ข องทางหมู[ บW า น รW อ ยละ 45.1 ปj า ยประชาสั ม พั น ธ? ต ามสถานที่ ต[ า งๆ
รWอยละ 37.4 การจัดทําโครงการองค?การบริหารส[วนตําบลเคลื่อนที่พบประชาชน รWอยละ 27.6 และ
บอร?ดประชาสัมพันธ? รWอยละ 22.1 ตามลําดับ
3. ดWานการจัดซื้อจัดจWาง
การมี ส[ วนร[วมดW านการจั ด ซื้ อ จั ด จW างถื อว[ าเป_ น สิ่ งสํ าคั ญ เพราะนอกจากจะไดW ต รวจสอบ
งบประมาณแลWว ยังเป_นการตรวจสอบความโปร[งใส ของกระบวนการจัดซื้อจัดจWางในระบบราชการ
ดWวย ซึ่งส[วนใหญ[การรับทราบขWอมูลในการประชาสัมพันธ? เพื่อจัดซื้อจัดจWาง รวมทั้งการประชาสัมพันธ?
โครงการ กิจกรรมนั้น ในภาพรวมไม[เคยไดWรับทราบขWอมูล แสดงใหWเห็นว[าองค?การบริหารส[วนตําบล
เองจะตWองเพิ่มกระบวนการดWานการประชาสัมพันธ?ใหWมาก เพราะการเป•ดโอกาส หรือการเผยแพร[
ขWอมูลข[าวสาร เป_นสิ่งที่ประชาชนจะตWองไดWรับทราบ เพื่อใหWเป_นไปตามพระราชบัญญัติขWอมูลข[าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 และส[วนใหญ[โครงการที่ประชาชนไดWรับทราบนั้น มักจะเป_นโครงการ
เกี่ยวกับโครงสรWางพื้นฐาน การก[อสรWางถนน ก[อสรWางรางระบายน้ําและการแจกเบี้ยยังชีพประเภท
ต[างๆ
สําหรับการเขWาร[วมเป_นคณะกรรมการเป•ดซองประมูลราคา หรือคณะกรรมการตรวจการจWาง
นั้น ประชาชนส[วนใหญ[ ไม[เคยเขWาร[วมเป_นคณะกรรมการ ซึ่งประเด็นดังกล[าว อาจจะเกิดจากจํานวน
โครงการหรือกิจกรรมมีนWอย และองค?การบริหารส[วนตําบลเองยังไม[เป•ดโอกาสใหWประชาชนเขWาไปมี
ส[วนร[วมในการดําเนินงานดังกล[าวมากเท[าที่ควร
4. ดWานการติดตามประเมินผล
ในดWานการติดตามประเมินผลนั้นประชาชนส[วนใหญ[รับทราบขWอมูลทางดWานการเงินไม[ว[าจะ
เป_นขWอมูลรายรับ - รายจ[าย ที่องค?การบริหารส[วนตําบลรายงานเป_นไตรมาส และรอบปm ในระดับปาน
กลาง และความคิดเห็นในดWานการติดตามประเมินผล โครงการ หรือกิจกรรมที่องค?การบริหารส[วน
ตํ า บลไดW ดํ า เนิ น การ เพื่ อ เป_ น การช[ ว ยแกW ไขป† ญ หาการทุ จ ริ ต คอร? รั ป ชั่ น นั้ น ส[ ว นใหญ[ เห็ น ดW ว ย
เนื่องจากเห็นว[าการตรวจสอบหลังจากที่ดําเนินการเสร็จแลWว จะทําใหWทราบว[า โครงการหรือกิจกรรม
นั้นมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล มากนWอยอย[างไร สําหรับการขอดูขWอมูลหรือการขอขWอมูลจาก
องค?การบริหารส[วนตําบลนั้น ส[วนใหญ[ไม[ทราบว[าสามารถขอขWอมูลหรือขอดูขWอมูลไดW
นอกจากการตรวจสอบจากภาคประชาชนแลWว การตรวจสอบจากฝ~ายนิติบัญญัติ หรือจาก
สมาชิกสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ถือเป_นการตรวจสอบอีกประเด็นหนึ่ง ที่มีกฎ ระเบียบ ใหWเป_น
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อํานาจหนWาที่ และที่สําคัญเมื่อมีการประชุมสภาองค?การบริหารส[วนตําบล ประชาชนสามารถเขWาร[วม
รับฟ†งการประชุมไดW แต[ส[วนใหญ[แลWว ประชาชนไม[เคยเขWาร[วมรับฟ†งการประชุมสภาองค?การบริหาร
ส[วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม[ จังหวัดอุบลราชธานี
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ความรูWความเขWาใจในการบริหารงบประมาณ เริ่มตั้งแต[การจัดทํา
แผนการดําเนินงาน การจัดเก็บรายไดW การจัดซื้อจัดจWาง และการติดตามประเมินผล ในภาพรวม
ประชาชนส[วนใหญ[ มีความรูW ความเขWาใจ สําหรับประเด็นที่พบว[าประชาชนมีความรูWนWอยที่สุดนั้ น
ไดWแก[ การจัดซื้อจัดจWางซึ่งจากผลการศึกษา ส[วนใหญ[ยังไม[เขWาใจและไม[ทราบถึงกระบวนการที่ถูกตWอง
ถWาหากเป_นเช[นนี้จะเป_นช[องทางที่ก[อใหWเกิดการทุจริตหรือสรWางความไม[โปร[งใสเกิดขึ้นไดW และอีก
ประเด็ น หนึ่ งก็ คื อ การที่ องค? ก ารบริห ารส[ วนตํ าบลยั งขาดการเผยแพร[ค วามรูWท างดW าน กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวขWอง เพื่อใหWประชาชนในพื้นที่ไดWรับทราบ ซึ่งถWาหากประชาชนมีความเขWาใจแลWวจะทํา
ใหWรูWจักบทบาทหนWาที่ของตน ส[งผลใหWเกิดการกลั่นกรอง มีการตรวจสอบอย[างเป_นระบบการจัดสรร
งบประมาณเกิดความคุWมค[า ผลประโยชน?ก็จะตกกับคนส[วนใหญ[ ซึ่งไดWสอดคลWองกับงานวิจัยของ ธวัช
ชัยแกWว (2550 ) ที่ศึกษาถึงป†ญหาการจัดซื้อจัดจWางขององค?กรปกครองส[วนทWองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม[
ผลการศึกษาพบว[าป†ญหาการจัดซื้อจัดจWางนั้น จะมีการเจรจาหรือตกลงก[อนการประมูล เพื่อใหWเกิด
การสมยอมหรือฮั้วประมูล และยังพบว[าเจWาหนWาที่ของรัฐที่เป_นขWาราชการประจํา ขWาราชการการเมือง
มีความรูWดWานกฎหมาย แต[ก็ไม[มีบทลงโทษที่รุนแรงเมื่อมีการกระทําผิด สําหรับแนวทางการแกWไข
ป†ญหานั้นจะตWองเพิ่มบทลงโทษ มีการประชาสัมพันธ?และอบรมเจWาหนWาที่ใหWมีความรูWอย[างต[อเนื่องเพื่อ
ลดป†ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประการที่สอง คือ ตWองการศึกษาถึงการมีส[วน
ร[วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ขององค?การบริหารส[วนตําบลสันทราย มีความแตกต[าง
กันหรือไม[ ซึ่งผลปรากฏว[าในภาพรวมการมีส[วนร[วมของประชาชนมีความแตกต[าง ประเด็นที่ผูWวิจัยไดW
ศึกษาคือการจัดทําแผนการดําเนินงาน ซึ่งเป_นแผนงานที่กําหนดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
ดังนั้นจําเป_นตWองอาศัยการมีส[วนร[วมภาคประชาชนเขWามากําหนดทิศทางในการดําเนินงาน แต[ผล
ปรากฏว[าการมีส[วนร[วมในดWานดังกล[าวนั้นมีนWอย ประเด็นต[อมาคือการการจัดเก็บรายไดW ประชาชน
ทราบถึงเรื่องการประชาสัมพันธ?และหWวงระยะเวลาในการเสียภาษี แสดงว[าองค?การบริหารส[วนตําบล
มีการเป•ดโอกาสใหWประชาชนรับทราบขWอมูลดWานนี้ในระดับมาก นอกจากนั้น การจัดซื้อจัดจWาง เป_น
ขั้นตอนที่ประชาชนมีส[วนร[วมนWอย ส[วนใหญ[จะทราบเพียงการจัดซื้อจัดจWางที่เป_นโครงสรWางพื้นฐาน
และการแจกเบี้ยยังชีพเท[านั้น ซึ่งเห็นว[าการจัดซื้อจัดจWางในดWานอื่นๆที่เป_นอํานาจหนWาที่ขององค?การ
บริหารส[วนตําบลสันทราย เช[น การจัดการศึกษา การส[งเสริมการเกษตร การพัฒนาสังคมการส[งเสริม
อาชีพ ประชาชนยังมีส[วนร[วมนWอย และประเด็นสุดทWายคือ การติดตามประเมินผลเมื่อโครงการ หรือ
กิจกรรมนั้นแลWวเสร็จ ซึ่งปรากฏว[าประชาชนไดWรับทราบขWอมูลในระดับปานกลาง แต[การรับทราบ
ขWอมูลนั้นเป_นเพียงแต[การรายงานทางการเงิน ซึ่งประชาชนบางคนไม[เขWาใจ ซึ่งไดWสอดคลWองงานวิจัย
ของ MatiasWarsta (2547)ที่ ศึกษาถึงป†ญ หาการคอร?รัปชั่นในประเทศไทย ส[วนหนึ่งของการวิจัย
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กล[าวว[าป†ญหาการทุจริตคอร?รัปชั่นในประเทศไทยนั้นมีการฝ†งรากลึกจนอาจกล[าวไดWว[าเป_นวัฒนธรรม
และผลของการคอร?รัปชั่น ประเด็นหนึ่งก็คือการป•ดกั้นระบบการสื่อสาร ดังนั้นการรับข[าวสารของ
ประชาชนจะถูกรัฐบาลเป_นผูWกําหนด จึงทําใหWบางครั้งมีการนําเสนอที่ไม[ตรงกับความเป_นจริง
ดังนั้นความรูWความเขWาใจในการบริหารงบประมาณและการมีส[วนร[วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบงบประมาณนั้นเป_นสิ่งที่มีความจําเป_นอย[างมากในองค?กร โดยเฉพาะอย[างยิ่งองค?กรหรือ
หน[ วยงานภาครัฐที่ มี อํานาจในการบริห ารงบประมาณ ดั งนั้ นผลของการบริห ารงบประมาณจะมี
คุณภาพ สอดคลWองกับความตWองการของประชาชนมากหรือไม[นั้น ย[อมขึ้นอยู[กับป†จจัยหลายๆป†จจัย
ดังกล[าวมาแลWว และหากองค?การบริหารส[วนตําบลไดWใหWความสําคัญกับการมีส[วนร[วมพรWอมกับการ
สรWางความเขWาใจแก[ประชาชนภายในพื้นที่แลWว การดําเนินงานก็จะเกิดความราบรื่น เป_นหน[วยงานที่มี
ความโปร[งใส และลดความเสี่ยงทางดWานการทุจริตลงไดW
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
นอกจากกลไกภาครัฐแลWว ภาคประชาชนควรจะใหWความสําคัญกับการดําเนินงานของทWองถิ่น
เพราะภารกิจ บทบาท และหนWาที่ จะเกี่ยวขWองกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการจะทําใหWองค?กร
ปกครองส[วนทWองถิ่นมีการพัฒนา เป_นหน[วยงานภาครัฐที่ประสบความสําเร็จ สามารถแกWไขป†ญหาของ
ประชาชนในพื้ น ที่ ไดW นั้ น ภาคประชาชนตW อ งมี บ ทบาทในการเขW าไปมี ส[ วนร[ วมในรูป ของการเป_ น
คณะกรรมการ หรือการเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบการดําเนินงานดWานต[างๆทั้ งนี้
เพื่อใหWระบบการบริหารราชการของทWองถิ่น เป_นการบริหารจากระดับล[างไปสู[ระดับบนและพัฒนา
ไปสู[ในแนวราบเพิ่มมากขึ้นในที่สุด
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
1. ควรศึกษาถึงการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจWาง เปรียบเทียบระหว[างองค?การบริหาร
ส[วนตําบลและเทศบาลตําบลหรือเทศบาลเมือง
2. ควรศึกษาถึงความรูWความเขWาใจของพนักงาน เจWาหนาที่ สังกัดองค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น
ในดWานการบริหารงานงบประมาณ
3. ควรศึกษาถึงป†จจัยที่ส[งผลใหWประชาชนไม[อยากเขWาไปมีส[วนร[วม ในการดําเนินงานของ
องค?กรปกครองส[วนทWองถิ่น
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