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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดกาฬสินธุ์
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเทศบาลเมือง 2
แห่ ง ในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ คื อ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ และเทศบาลเมื อ งบั ว ขาว
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองบัวขาว มีรูปแบบการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างแบบไม่เป็นทางการ และรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างแบบผ่านตัวแทน ส่วนการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะทาโดยผ่านอาสาสมัครตรวจสอบการ
บริหารงาน (อสต.)
คาสาคัญ : การติดตามตรวจสอบ,การจัดซื้อจัดจ้าง

Abstract
The purposes of this study was find out guidelines to support
People Participation for monitoring public sector operations in Local
Administration : Case Study of Town Municipality in the Kalasin. The
present study was the qualitative research. There were 2 municipalities
selected to collect the data by purposive sampling method, which
were (1) Kalasin Municipality (2) Bou Kaw Municipality. The results of
the study were as follows: People Participation for monitoring public
sector operations, it was found that people participation for monitoring
public sector operations in Bou Kaw Municipality is non-formal patterns
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and participation in the monitoring of procurement through an agent.
While in Kalasin Municipality, Is operated by the Volunteers Community
Monitoring.
Key word : monitoring public sector operations, procurement.

บทนา
แม้ว่าจะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกอื่น ๆ ได้เปิดโอกาสและ
ช่องทางไว้ให้ก็ตาม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองซึ่งถือ
ว่าเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในชุมชนเมืองก็ประสบปัญหา
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกันกับการเมืองในระดั บชาติ หรืออาจจะมี
ปัญหามากกว่าด้วยซ้าไป
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มิ ใ ช่ เ กิ ด จากเทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียว เช่นเดียวกันใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ประสบปัญหาเหมือนกันกับท้องถิ่ น
อื่ น ๆ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมื อ งทั้ ง 2 แห่ งในจั งหวั ด ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ใ นการวิ จั ย
ปั ญ หานั้ น ยั ง เกิ ด จากตั ว ของประชาชนผู้ เ ป็ น เจ้ า ของอ านาจอย่ า งแท้ จ ริ ง ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขั้นต้น
ของตนเองในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทั่วไปประชาชนคิดว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การเลือกตั้ง
ตัวแทนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนายกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่อีกด้านหนึ่งคื อ
รูปแบบการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดาเนิน งานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนกลับไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ทั้งที่เป็น
บทบาทที่สาคัญของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นรูปธรรมที่สุด
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จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการใช้แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญใน
การศึกษาสานึกพลเมือง ประกอบกับจากการศึกษาข้อมูลในพื้นที่จากการเก็บข้อมูล
วิจัยภาคสนาม เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ในปี
2556 ที่ผ่านมานั้น การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนั้นได้มีการมี
ส่วนร่วมในระดับปานกลางถึงสูง อาทิเช่นมีการจัดตั้ง อสต. (อาสาสมัครตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคประชาชน ซึ่งแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อื่นใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัญหาดังกล่าว ทาให้การบริหารจัดการท้องถิ่นขาดการ
มีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ในประเด็น ปั ญ หาเป็ น ปั ญหาเชิ ง
นโยบายของรั ฐบาลที่ต้ องทาความเข้ าใจกั บทุ กฝ่ ายที่เ กี่ย วข้ อง น ามาซึ่ งประเด็ น
การศึกษา เรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดกาฬสินธุ์

นิยามศัพท์ในการวิจัย
ประชาชน หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่
ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
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การติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน หมายถึง การติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผู้วิจัย
เก็บข้อมูล

การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) จาเป็นต้องมีการตรวจสอบ
จากประชาชน อันเป็นการแสดงถึงการใช้อานาจอธิปไตยของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญแก่ระบบการตรวจสอบของประเทศ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส (transparency) การตรวจสอบได้ (auditability) เพื่อ ให้เ กิด
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อสาธารณชน (public accountability) และเพื่อ
ส่งเสริมการถ่วงดุลแห่งอานาจระหว่างรัฐบาล รัฐสภาและประชาชน (อุษณา ภัทรมนตรี
2546 : 4)
การตรวจสอบที่ส่งผลกระตุ้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีปัจจุบันมีวิธีการ
พื้น ฐาน 3 วิธี ที่ ใช้ ในการประเมิ นกิ จกรรมใดๆ ก็ ตาม ได้แ ก่ 1) การตรวจสอบ
(inspection) หมายถึง การวัดผลผลิตจากกระบวนการเปรีย บเทียบกับสิ่งที่เรา
กาหนดไว้ ซึ่งคาตอบจะมีเพียง 2 คาตอบเสมอ คือ ผ่านหรือไม่ผ่าน 2) การตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance auditing) หมายถึง การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามคู่มือการทางาน ขั้นตอนการดาเนินงาน และ 3) วิธีการปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบการบริหาร (management auditing) จะเน้นไปที่ผลที่เกิดขึ้น ประเมิน
ประสิทธิผลและความเหมาะสมของการควบคุมที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ ขั้นตอนการ
ดาเนิน งาน และวิธีก ารปฏิบ ัติง าน ดัง นั้น การตรวจสอบการบริห ารก็คือ การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการประเมินวิธีการปฏิบัติงานซึ่งจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การตรวจสอบการดาเนินงานเป็นการ
วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองต่อ ความต้ องการของประชาชน ซึ่งเป็น การป้ องกัน การทุ จริ ต
คอรัปชั่นในการใช้อานาจอธิปไตยของประชาชนที่มอบให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
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ในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเพิ่ม
ประสิทธิผลในการดาเนินงานในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
ความสาคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบ
แนวคิดในเรื่องการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อ ต้อ งการที่ จะทาให้เ กิด เป็ นรู ป ธรรมทั้งในเชิงระบบ โครงสร้ า ง
สถาบัน และทั้งในเชิงกลไก กระบวนการ ในที่สุดแล้วต้องนามาสู่กระบวนการทาให้
เป็นกฎหมาย ดังนั้น ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบบการควบคุมในทางการเมืองการ
ปกครอง ระบบในการควบคุมทางการเงินการคลัง และระบบในการควบคุมในทาง
สังคมก็ตาม ในทางทั้งหมดภายใต้กระแสการปฏิรูปทางการเมือง ได้มีการผลักดันให้มี
กฎหมายออกมารองรับกลไกดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแก่
การเมืองภาคประชาชนที่ประสงค์จะเข้าไปมีส่วนร่วม และเข้าไปตรวจสอบในช่องทาง
ต่างๆ กลไกดังกล่าวจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเมืองภาค
ประชาชนนั่นเอง (มนัส สุวรรณ, เอกกลม สายจันทร์ และไพสิฐ พรณิชยกุล 2546 :
14-15)
การตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เกิด
กระบวนการกากับดูแลที่ดี (good corporate governrnce) และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน (transparency) การตรวจสอบยังเป็นประโยชน์ในการถ่วงดุลแห่ง
อานาจ (check and balance) ส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การ
เป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ นอกจากนี้
ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (warning signals) ของการประพฤติมิชอบ
หรือการทุจริตในองค์การ จึงลดโอกาสความร้ายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงานและสิ่งสาคัญที่สุดคือ การตรวจสอบทาให้
การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness of
performance) เพราะการตรวจสอบ เป็นการประเมิน วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ทุกด้านในการปฏิบัติงาน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งในเชิง
คุณภาพนั้น เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก สนทนากลุ่ม
และการศึกษาเอกสาร ในการเก็บข้อมูลทั้งนี้การศึกษาประกอบไปด้วยขั้นตอนการ
ดาเนินการดังนี้
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ด้านพื้นที่ เทศบาลเมือง 2 แห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังต่อไปนี้
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เทศบาลเมืองบัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์แบบหยั่งลึก (In-depth interview) ใช้
วิ ธี ก ารก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive
Sampling) ให้มีความหลากหลายและสามารถเป็นตัวแทนของประชากรที่ดี โดยเลือก
เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) โดยติดต่อกับผู้นาชุมชน นักการเมือง
ท้องถิ่นหรือ ผู้รู้ข้อมูลที่ยินดีเปิดเผยข้อมูลในเทศบาลที่เป็นกรณีศึกษา ดังนี้
1) นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง แห่งละ 1 คน รวมเป็น 2 คน
2) ปลัดเทศบาลเมือง แห่งละ 1 คน รวมเป็น 2 คน
3) ประธานสภาเทศบาลเมือง แห่งละ 1 คน รวมเป็น 2 คน
4) ตัวแทนสมาชิกสภาแห่งละ 3 เขต เขตละ 1 คน รวมเป็นจานวน 6 คน
5) ตัวแทนผู้นาชุมชนแห่งละ 3 เขต เขตละ 2 คน รวมเป็นจานวน 12 คน
6) ตัวแทนประชาชนแห่งละ 3 เขต เขตละ 3 คน รวมเป็นจานวน 18 คน
รวมกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ เทศบาลละ 21 คน รวมทั้งสิ้น จานวน
42 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง แบบสั มภาษณ์ใช้เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
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ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : แนวคาถามเพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ในจังหวัดกาฬสินธุ์
การประมวลผลข้อมูล
ผู้วิจัยจะมีการจาแนกและจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ โดยทาการถอด
เทปข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ใกล้เคียงจากการสัมภาษณ์มากที่สุดโดยไม่มีการข้ามประโยคบางประโยคที่ผู้วิจัยมอง
ว่ า ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ มี ค วามส าคั ญ เพราะข้ อ มู ล บางอย่ า งอาจน ามาใช้ ใ นการ
ตรวจสอบในภายหลังได้โดยเรียบเรียงแต่ละประเด็นที่รวบรวมไว้จ ากการจดบันทึก
ข้อมูลต่างๆ (Note taking) ซึ่งได้มาระหว่างการสังเกตและสัมภาษณ์โดยข้อมูลที่จด
บันทึกอาจจัดและนาข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลกาหนดรหัส (Coding)
ข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Categoring) หรือการทาดัชนีข้อมูล (Indexing) นา
ข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกันที่เกิดขึ้นจากนั้นจึงทา
ข้อสรุปเบื้องต้นให้ถูกต้องตรงตามประเด็นที่ต้องการ
การสังเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประมวลผลเบื้ อ งต้ น โดยการจ าแนกและ
จัดระบบข้อมูล เป็นการนาข้อมูลที่ได้นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็ นระบบ
ทาเป็นข้อสรุปย่อยๆ และเชื่อมโยงแต่ละส่วนเพื่อหาข้อสรุป ซึ่งจะตอบปัญหาการวิจัย
เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบ เพื่อหาความเหมือนและความ
แตกต่ า งกั นที่ เ กิด ขึ้ นนาข้ อ มูล ทีไ ด้ มาท าการสั งเคราะห์ อ อกให้ เ ห็น เป็น ส่ว นๆ น า
เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ วิเคราะห์สาเหตุและผล ที่เกิดขึ้นนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์โดยเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์ไปยังมุมมองอื่น ๆ ผู้วิจัยจะทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปอีกครั้งทั้งการตรวจสอบแหล่งข้อมูล การตรวจสอบ
อคติของตัวนักวิจัยเอง
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ผลการศึกษาวิจัย
ผลจากการศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสิ้น 2 แห่งซึ่งแบ่งการเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน และ
ประชาชน เก็บข้อมูลทั้งจากการสัมภาษณ์และทาประชุมกลุ่มย่อย มีประเด็นที่สาคัญ
ดังนี้
การติดตามตรวจสอบการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองบัวขาว
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแบบ
ไม่เป็นทางการ
การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ได้
กาหนดไว้ แต่ผู้บริหารได้ให้ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการ
จัด ซื้ อ จั ด จ้า งได้ โ ดยสมั ค รใจจะเห็ นได้ ว่ า รู ปแบบการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จากข้อมูลการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่ได้
กาหนดไว้ แต่เทศบาลก็เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถร้องขอข้อมูล และตรวจสอบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลเมืองนั้น รูปแบบที่เป็นโดยทั่วไปคือ การเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะที่
ไม่เป็นทางการ คือการติดตามตรวจสอบที่ไม่มีลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการมี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการสอบถามจากตัวแทนของ
ชุมชน เช่นผ่านผู้นาชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล หรือแม้กระทั่งการติดตามตรวจสอบ
ผ่านป้ายประกาศของโครงการก่อสร้างต่างๆ และในการตรวจสอบประชาชนส่วนใหญ่
จะติดตามตรวจสอบจากป้ายประกาศที่มกี ารติดไว้ประจาโครงการซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็น ขั้น ตอนหนึ่ งของกระบวนการบริหารพั สดุ เพื่ อให้ได้ ซึ่งพัสดุ ที่ต้ องการในการ
นามาใช้ดาเนินงานให้บรรลุผลตามโครงการหรือเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งขั้นตอนสาคัญ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างสามารถเป็นผ่าน
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กรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิด
ซองประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ การตรวจรับเอกสาร และเป็น
กรรมการการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลยังพบว่า
การมีส่วนร่วมที่มีลักษณะการแต่งตั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการมีส่วนร่วมที่เป็น
ทางการนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยมาก
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จากข้อมูล
การสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง และไม่มีความรู้ในกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างเลย ไม่เหมือน
ตอนที่ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่ประชาชนยังได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้างร่วมด้วย ในการสัมภาษณ์ประชาชนในประเด็นการมีส่วนร่วมในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประชาชนจึงให้ข้อมูล และรายละเอียดได้ค่อนข้างน้อย
นอกจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ประชาชน
ยังมีรูปแบบการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนการตรวจรับ ซึ่งการ
ตรวจรับ เป็นขั้นตอนของการติดตามตรวจสอบการก่อสร้างถนนทั้งในช่วงเริ่มต้น
โครงการการก่อสร้างถนน ช่วงระหว่างการก่อสร้าง และช่วงที่การก่อสร้างถนนแล้ว
เสร็จ ในขั้นตอนนี้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ และรวมติดตาม
ตรวจสอบการก่อสร้างถนนของเทศบาล โดยเป็นการเข้าร่วมอย่างไม่เป็นทางการ
วิธีการติดตามตรวจสอบของประชาชนการสร้างถนนของเทศบาล ส่วนใหญ่จะเป็น
การตรวจตราถนนที่ กาลังถูกสร้างด้ วยตาเปล่ าว่า มีขนาด และได้ ระยะทางตามที่
มาตรฐานกาหนดไว้หรือไม่
จากข้อมูลการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
ตรวจรับอย่างเป็นทางการทาเพียงแค่ดูว่าถนนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
หรือไม่เท่านั้น การตรวจรับจะเป็นอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น การมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในขั้ น ตอนการตรวจรั บ การก่ อ สร้ า งถนนของเทศบาล
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ ประชาชนทาได้เพียงการตรวจรับอย่างไม่
เป็นทางการ เช่น การตรวจดูขนาด ความหนา และระยะทางของถนนที่ถูกก่อสร้าง
ว่าเป็นไปตามแบบ และมาตรฐานที่กาหนดหรือไม่เท่านั้น จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นได้ว่า ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจรับการก่อสร้างถนนที่แท้ จริง
และทางเทศบาลก็ไม่ได้มีช่องทาง หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง
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จริงจัง ดังนั้นอานาจอย่างเป็นทางการในการตรวจรับในโครงการก่อสร้างถนนก็ยังคง
เป็นของเทศบาล
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแบบ
ผ่านตัวแทน
จากการที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการนั้น ทาให้พบประเด็น
สาคัญอีกประเด็นถึงรูปแบบการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง คือ การติดตาม
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านตัวแทนซึ่งประชาชนโดยส่วนใหญ่ มีรูปแบบการ
ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยสอบถามผ่านตัวแทนที่ตนเองเลือกตั้งไป เช่น มี
การสอบถามผ่านสมาชิกสภาเทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นาชุมชน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชน โดยประชาชนมีความคิดเห็นว่า การที่ตนเองได้เลือกตั้งผู้แทน
แล้วนั้น ผู้แทนจะเป็นผู้ทาหน้าที่แทนตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคนคิดริเริ่ม คน
ติดตามตรวจสอบ หากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆ ก็ตามประชาชนจึงจะสอบถามผ่าน
ผู้แทนของตนเอง
การที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการจัดซือ้
จัดจ้างนั้น เนื่องจากประชาชนได้มอบหมายอานาจของตนเองผ่านไปยังผูน้ าที่จะไปทา
หน้าที่ต่างๆ แทนตนเอง ดังนั้นการตรวจสอบโดยตรงจึ งไม่ใช่หน้าที่ที่ตนเองต้องทา
แต่อย่างใด การติดตามตรวจสอบที่ตนเองสามารถทาได้ก็คือ การซักถามข้อมูลที่
ตนเองสงสัยผ่านผู้นาตนเอง ตัวแทนของตนเอง เพื่อให้ผู้นาของตนนั้นได้ทาหน้าที่ไป
ประสานงานกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งเพื่ อ หา
ข้อเท็จจริงมาให้ตน ส่วนในการตรวจรับนั้น เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนนี้ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับอย่างเป็น
ทางการ แต่เทศบาลจะแจ้งวันตรวจรับให้กานันหรือผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นรับทราบ
เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการในการตรวจสอบถนนว่าเป็นไปตามสเป๊คที่กาหนดไว้
หรือไม่
กล่าวโดยสรุป ลักษณะสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดซือ้ จัดจ้างของ
เทศบาลเมืองบัวขาว คือ มีรูปแบบการติดตามตรวจสอบของประชาชนในรูปแบบไม่
เป็นทางการ และมีการติดตามตรวจสอบโดยผ่านไปทางผู้นา
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การติ ดตามตรวจสอบการดาเนิ น งานด้า นการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งของเทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดย
ผ่านอาสาสมัครตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)
อสต. (อาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน) รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานภาครัฐ โดยเทศบาลเมือง
กาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ พั ฒ นาให้ มี อ าสาสมั ค รในการเข้ า มาตรวจสอบ เพราะโดยทั่ ว ไปจะ
ดาเนินการตามตัวบทกฎหมาย แต่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นการดาเนินการที่
นอกเหนือจากตัวบทกฎหมาย เป็นนโยบายของผู้บริหารที่เน้นการบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล มีความเป็นท้องถิ่นสอดคล้องกับเจตนารมณ์การกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานนี้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีการส่งเสริมดังนี้
การส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ว มให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ วนร่ ว มในการติด ตาม
ตรวจสอบการด าเนิ น การด้า นการจัด ซื้ อ จัด จ้ างของเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ์ โดย
ผู้ บ ริ ห ารได้ ก าหนดเป็ น นโยบายส าคั ญ ในการนอกเหนื อ จากตั ว บทกฎหมายที่
กาหนดให้ดาเนินการ โดยมีการรับสมัครคณะกรรมการชุมชน / ประธานชุมชน/
ประชาชนทั่ ว ไป ให้ เ ข้ า มาเป็ น สมาชิ ก อาสาสมั ค รร่ ว มตรวจสอบการบริ ห ารงาน
จากนั้นก็มีการพัฒนาและฝึก อบรมองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครเหล่ านั้น โดยให้
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้ให้ความรู้
เรื่องดังกล่าวถึงบทบาท อานาจหน้าที่ที่อาสาสมัครสามารถดาเนินการได้ จากนั้น
อาสาสมัครเหล่านี้ก็จะได้เข้ามามีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ดังกล่าว
ซึ่ ง ผู้ ที่ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น อาสาสมั ค รร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบการ
บริหารงานนั้น ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธานชุมชนเท่านั้น
ทั้งนี้ การที่จะเข้าร่วมดังกล่าวสามารถเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเทศบาล ซึ่งกิจกรรมในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
ร่ว มตรวจสอบนี้มี หลายกิจ กรรมในการรั บผิ ดชอบ นอกจากนี้ท างเทศบาลเมื อ ง
กาฬสิ น ธุ์ยั งค านึ งถึ งความรู้ ค วามสามารถของประชาชนที่ จ ะเข้ ามามี ส่ วนในการ
ติ ด ตามตรวจสอบการบริ ห ารงาน โดยได้ ข อความร่ ว มมื อ ไปยั ง ส านั ก งาน
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คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ งชาติ ในการให้เ ข้า มาให้ องค์
ความรู้การตรวจสอบอีกด้วย
นอกจากนี้การที่เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบนั้นทางเทศบาลจะ
เชื่อมโยงการติดตามตรวจสอบการดาเนินการของเทศบาลนั้นเทศบาลจะเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเทศบาลโดยจะส่งแผนที่ผ่านสภาอนุมัติแล้วนั้นไปยังชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้
ศึกษารายละเอียด จะเห็นได้ว่าการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้กาหนดนโยบายในการ
ส่งเสริม ให้ ประชาชนมี การติ ดตามตรวจสอบการทางานขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎหมายกาหนดและยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจและความตระหนั กในผู้บริหารที่มีการให้ ความสาคัญ กับวิธีการดั งกล่าว ซึ่ ง
อาสาสมัครร่วมติดตามตรวจสอบเป็นนโยบายสาคัญที่ให้ความสาคัญกับประชาชนอีก
ด้วย โดยกิจกรรมการติดตามตรวจสอบ ได้ดาเนินการดังนี้
เมื่ อ เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ อ าสาสมั ค รร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบการ
บริหารงานแล้วการดาเนินการร่วมติดตามตรวจสอบก็เกิดขึ้น โดยในขั้นตอนแรก คือ
การเชื่อมโยบงการติดตามตรวจสอบจากแผนพัฒนาเทศบาล หรือแผนชุมชน โดย
เมื่อแผนพัฒนาประกาศใช้แล้ว จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมือง และเป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีซึ่งต้องพิจารณาโครงการพัฒนาใน
แผนพั ฒ นาสามปี เ พื่ อ น าไปบรรจุ เ ป็ น โครงการพั ฒ นาในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และเมื่อประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้วก็
จะดาเนินการจัดทาแผนดาเนินการ หรือแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณตามที่
ได้รับอนุมัติ โดยหัวหน้าส่วนการบริหารจะทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามจุดมั่งหมายเพื่อการพัฒนาและตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา โดยมี ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเป็นคณะในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผน ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือ ก
กันเอง ผู้แทนประชาคมเทศบาล ผู้แทนจากสานักงานสาธารณสุข ผู้แทนจากแขวง
การทางจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2 คน และหัวหน้าส่วนการบริหารในเทศบาล
เมือง ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้กาหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และจะติดตามและ
ประเมินผลจากแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ โดยจะมีการประเมิน 6 เดือนต่อ
ครั้ง ซึ่งจะทาการประเมินโครงการต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
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สนับสนุนตัวชี้วัดให้บรรลุหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา หากกล่าว
โดยสรุปแล้วกิจกรรมในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานนั้นในการตรวจสอบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเทศบาลจะมี ก ารให้ ค วามรู้ กั บ ประชาชน โดยประชาชนในที่ นี่ คื อ
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน อสต. โดยกระบวนการในการให้ความรู้ได้เชิญ
ปปช.มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะให้ประธานชุมชน หรือ อสต.
ได้รั บความรู้ ในการที่ จะไปตรวจสอบด้ านต่ างๆ ของการบริ หารงานเทศบาลที่ไ ป
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแต่ละชุมชน พอได้ประเด็นอะไรก็จะมีการส่งแผ่นพับ ไป
ยังชุมชนต่างๆ มีหอกระจายข่าวชุมชน เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การ
ตรวจสอบการทางานอีกด้วยซึ่งในช่องทางการประชาสัมพันธ์ หรือสื่อที่กระตุ้นการ
ติดตามตรวจสอบต่างๆ
ซึ่งในการตรวจสอบนั้นช่องทางที่ประชาชนนิยมใช้มากที่สุด และสะดวก
ที่สุดคือผ่านทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค แต่สิ่งที่สะท้อนในการติดตามตรวจสอบมากที่สุด
คือ การติดตามตรวจสอบผ่านป้ายประกาศประจาโครงการที่มีการปักป้ายไว้ อย่างไร
ก็ ต ามถึ ง แม้ เ ทศบาลพยายามที่ จ ะเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มผ่ า น
ช่องทางสาคัญ หลายๆ ช่องทางแต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหัวใจสาคัญคือผู้นาชุมชน เพราะจะเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อม
ระหว่างประชาชนและเทศบาล
นอกจากบทบาทสาคัญในการติดตามตรวจสอบแล้วนั้นอีกบทบาทหนึ่งที่
อาสาสมัครร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารงานคือ การตรวจรับ ซึ่งในการเข้ามามี
ส่วนสาคัญอย่างยิ่ง การตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี (good corporate governance) และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ งาน (transparency) การตรวจสอบยังเป็นประโยชน์ใ นการ
ถ่วงดุลแห่งอานาจ (check and balance) ส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ขององค์การเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
องค์การ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (warning signals) ของ
การประพฤติมิชอบ หรือการทุจริตในองค์การ จึงลดโอกาสความร้ายแรง และความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงานและสิ่งสาคัญที่สุดคือ
การตรวจสอบทาให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and
effectiveness of performance)
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จากการสั ม ภาษณ์ ใ นการตรวจรั บ โครงการก่ อ สร้ า งของเทศบาลนั้ น
เนื่ อ งจากเทศบาลให้ อ านาจประชาชนในการตรวจรั บ ในโครงการสร้ า งถนน แต่
ประชาชนยังมีความเข้าใจว่าการตรวจรับจะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้น
เพราะประชาชนขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในสิ ท ธิ์ ข องตั ว เองว่ า สามารถเข้า มาเป็ น
กรรมการตรวจรับได้ และเทศบาลจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิ์ที่ชาวบ้าน
สามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบโครงการที่เทศบาลดาเนินการได้ สิ่งที่ประชาชนทาได้
คือ กรณี ที่ค ณะกรรมการหมู่ บ้ า นไปตรวจสอบโครงการถนนในพื้ นที่ ข องตนที่ มี
โครงการมาลงแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจรับงาน
กล่าวโดยสรุป ลักษณะสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดซือ้ จัดจ้างของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คือ มีรูปแบบการติดตามตรวจสอบของประชาชนในรูปแบบ
ทางการ และมีการติดตามตรวจสอบโดยผ่านอาสาสมัครตรวจสอบการบริหารงาน
(อสต.)
สรุปประเด็นการมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานของอาสาสมัครร่วมติดตาม
ตรวจสอบการบริหารงาน
1. เทศบาลยังให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจรับ
งานไม่ชัดเจน
2. เทศบาลขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นวั น เวลา ตรวจรั บ งานโครงการ
จัดสร้างถนน
3. ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องของการตรวจรับงาน
4. ประชาชนไม่ทราบถึงสิทธิของตนในการมีส่วนร่วมในการตรวจรับงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1) ต้ อ งสร้ า งกลไกหรื อ ช่ อ งทาง ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการบริหารภาครัฐด้านการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น
2) การเปิ ด ช่ อ งทางให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการติ ด ตาม
ตรวจสอบการดาเนินงาน การใช้งบประมาณ การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
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แผนพัฒนาเทศบาลมากขึ้นซึ่งส่วนนี้จะสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบให้
เกิดขึ้นในบริบทของเทศบาล
3) มีการใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การดาเนินงานภาครัฐที่ค้นพบและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบการดาเนินการภาครัฐด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คืออาสาสมัคร
ชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ได้แก่
1) การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นหลัก ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมการติดตามตรวจสอบ
ด้านอื่นในด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการบริห ารจัด การ
เทศบาล การมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น
2) ควรขยายขอบเขตการศึกษา ในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (อบต.) รวมทั้ ง การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่ า งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอื่นๆ เช่น ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็นต้น
3) ควรศึกษาลักษณะพัฒนาการความเป็นพลวัต (dynamic) ของการเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงยุ ค
ปัจจุบัน เพื่ออธิบายภาพแนวโน้ม ความเบี่ยงเบนของการมีส่วนร่วมในภาพรวมได้
อย่างชัดเจน
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