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Abstract

 This research studies problems uncovered in the voluntary auditing process in the 
Kalasin	and	Bua	Khao	Town	Municipalities.	The	authors	purposively	selected	a	qualitative	
research case study method to gather their evidence, engaging as the main instrument, a 
semi-structured	interview.	The	findings	indicate	that,	although	both	municipalities	revealed	
a	“don’t	know,	don’t	dare	and	don’t	care”	attitude,	it	was	clearly	seen	that	the	Bua	
Khao	Town	Municipality	had	a	more	serious	problem	than	the	Kalasin	Town	Municipality.	 
Specifically,	the	community	leaders	or	community	committee	members	did	not	sufficiently	
understand	the	roles	that	they	could	play	in	the	auditing	process.	This	ignorance	was	the	
chief cause for them not to dare to participate, resulting in their not being able to perceive 
what	participation	might	be.	Subsequently,	the	research	results	indicate	that	providing	a	
workshop	or	educating	key	personnel	about	participation	in	the	auditing	process	could	
be crucial to convince municipal leaders to participate and play their role in the auditing  
process	of	local	government.	The	findings	also	demonstrate	that	very	likely	personnel	would	
not	care	at	the	end	of	a	process	about	which	they	lacked	knowledge	and	did	not	dare	to	
participate.	Such	a	lack	would	be	a	formidable	obstacle	for	building	strong	citizenship	or	
the	citizen	sector.
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บทนำา

	 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ผ่านมา	ยังขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่าง
แท้จริง	ซึ่งเป็นเหตุให้การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ตรงตามความความต้องการท่ีแท้จริงของ
ประชาชน	นอกจากนี้แล้ว	ยังมีปัจจัยอื่นๆ	เช่น	นักการเมือง	ผู้รับเหมา	ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น	ล้วนแล้วแต่มี
บทบาทต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น	ในการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานั้น	จะเห็น
ได้ว่า	กลไกของรัฐได้เข้ามายึดกุมการดำาเนินงาน	แทนที่จะก่อให้เกิดการพัฒนากลับกลายเป็นการทำาลาย
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนและทำาให้ชุมชนอ่อนแอลง	สภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยริเริ่ม
กระบวนการวางแผนพฒันาประเทศแนวใหม่	ตัง้แตก่ารเปดิโอกาสใหป้ระชาชนทกุภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่ม
ในกระบวนการวางแผนต่างๆ	ของรัฐ	การพัฒนาท้องถิ่นจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดข้ึน
อยู่กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความรู้	ความสามารถ	ความรับผิดชอบของประชาชน	
อยา่งไรกต็าม	หากประชาชนมสีว่นรว่มในการปกครองตวัเองสงู	โครงการกจิกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินก็จะตรง
ตามความตอ้งการของประชาชน	ทำาใหเ้กดิพลงั	เกดิความสำาเรจ็ตามทีค่าดหวงัไว	้การพฒันาทอ้งถิน่กจ็ะเปน็
ไปอยา่งรวดเรว็และนำาความเจรญิมาสูป่ระเทศชาต	ิการมสีว่นรว่มของประชาชนดงักลา่วกลบัประสบปัญหา
อุปสรรคต่างๆ	เป็นอย่างมาก	แม้จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ	ได้เปิดโอกาสและช่องทางไว้
ให้ก็ตาม	โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองซ่ึงถือว่าเป็นรากฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยในชุมชนเมืองก็ประสบปัญหาในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ไม่ 
แตกต่างกันกับการเมืองในระดับชาติ	หรืออาจจะมีปัญหามากกว่าด้วยซำ้าไป	นี่คือลักษณะสำาคัญถึงการ 
ไม่สนใจ	เพิกเฉยต่อความเป็นไปของท้องถ่ิน	สังคม	และประเทศชาติ	ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นอีกตัวชี้วัดว่า 
ความเป็นพลเมืองของประเทศไทยยังมีน้อยมาก	การปกครองในระบอบ	“ประชาธิปไตย”	ไม่เพียงแต่ 
จะต้องมีกติกาหรือรัฐธรรมนูญที่จะกำาหนดระบบที่ใช้ในการปกครองประเทศ	สิ่งที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่าก็คือ	
คนหรอืประชาชนซึง่เปน็เจ้าของประเทศทีม่คีวามแตกตา่งหลากหลายภายใตห้ลกัสทิธเิสรภีาพและหลกัความ 
เสมอภาค	จะต้องมีความเป็น	“พลเมือง”	ระบอบประชาธิปไตยท่ีเป็นการปกครองโดยประชาชนหรือ 
การปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองจึงจะประสบความสำาเร็จได้	 ซ่ึงบทบาทการตรวจสอบการดำาเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการประชาชนตามชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของ
หน่วยงานภาครัฐ	ชุดที่	1	ปีพุทธศักราช	2557	(Office	of	the	National	Anti-Corruption	Commission,	
B.E.2557)	กลา่ววา่	เม่ือประชาชนเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลเปน็การมอบอำานาจใหเ้ขา้ไปใชอ้ำานาจบรหิาร
งาน	ใช้จ่ายงบประมาณ	และออกข้อบังคับต่างๆ	ดังนั้น	เพื่อให้การดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจำาเป็นจะต้องติดตาม	ตรวจสอบการดำาเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

	 1.	ตรวจสอบ	รับรู้	ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แก่	 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความถูกต้อง	ข้อบังคับงบประมาณรายรับ–รายจ่าย	รายชื่อผู้ชำาระ
ภาษ	ีรายชือ่ผูค้า้งภาษ	ีสญัญาการจดัซือ้–จดัจา้ง	เปน็ตน้	โดยประชาชนไปตดิตามอา่นขา่วสารทีปิ่ดประกาศ	
หรือขอทราบข้อมูลที่ไม่ได้ปิดประกาศได้	โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	และ	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.	2540	หากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมย่อมเปดิเผยขอ้มลู	สามารถแจง้ตอ่นายอำาเภอหรอืผูว้า่ราชการ
จังหวัด	ในฐานะผู้กำากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง
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 2.	การติดตาม	สอดส่องพฤติกรรมของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	คณะผู้บริหาร	และ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง	เพื่อให้ทราบว่า	บุคคลดังกล่าวมีความประพฤติเหมาะสม
หรือไม่	ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่	หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่	 
หากพบความผิดก็ใหร้ายงานต่อนายอำาเภอ	ผูว้า่ราชการจงัหวดั	หรอืหนว่ยงานตรวจสอบอืน่ๆ	เชน่	สำานกังาน
ตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นต้น

	 3.		ตดิตามตรวจสอบการดำาเนนิโครงการในหมูบ้่านโดยไปดขูอ้มลูในสญัญาจา้งวา่โครงการมขีนาด
ลักษณะอย่างไร	งบประมาณเท่าไรใครเป็นผู้รับจ้าง	เริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด	ซึ่งหากปฏิบัติไม่ถูกต้องก็สามารถ
ร่วมลงชื่อแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายอำาเภอ	หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

	 4.		ตรวจสอบการจัดซือ้–จัดจ้าง	ใหเ้กดิความโปรง่ใส	โดยรวมกลุม่รว่มสงัเกตการณใ์นวันกำาหนดการ
ยื่นซองและพิจารณาผลการประกวดราคา	สอบราคา	หากทราบถึงความไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งนายอำาเภอหรือ 
เจ้าหน้าที่ตำารวจ

	 5.		การถอนถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม	พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่า	1	ใน	5	เขา้ช่ือเสนอต่อผูว้า่ราชการจังหวดัแจง้ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัใหม้กีารลงคะแนน
เพ่ือถอดถอน	ซ่ึงจะต้องมีผู้มาออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	และจะต้องออกเสียง
ถอดถอนไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจึงจะถอดถอนได้

	 6.	ประชาชนมีสิทธิคัดค้านและร้องเรียนเมื่อเห็นว่า	ผู้บริหารดำาเนินงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่เป็นธรรม	หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีมติท่ีไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดความเดือนร้อน	หรือ
พนักงานส่วนตำาบลประพฤติหรือปฏิบัติงานมิชอบด้วยกฎหมาย	สามารถร้องเรียนต่อนายอำาเภอหรือ 
ผูว้า่ราชการจังหวดั	หากรอ้งเรยีนแลว้	นายอำาเภอหรือผูว้า่จงัหวัดไมเ่อาใจใสห่รอืไมส่ามารถใหค้วามเปน็ธรรม
ได้	ให้ร้องเรียนโดยตรงมายังกระทรวงมหาดไทย	หรือฟ้องศาลปกครองก็ได้	

	 จากเหตุผลที่กล่าวมา	จึงนำามาสู่คำาถามวิจัยที่ว่า	ปัญหาของกระบวนการในการตรวจสอบองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตเทศบาลเมอืง	จังหวดักาฬสนิธุ	์นัน้เป็นอยา่งไร	การมอีาสาสมคัรรว่มตรวจสอบการ
บริหารงาน	(อสต.)	กับไม่มี	มีผลแตกต่างกันอย่างไร	การมีอาสาสมัครร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	
ส่งผลต่อการต่อต้านทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างไร	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพ่ือศกึษาปญัหาของกระบวนการในการตรวจสอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตเทศบาลเมอืง
กาฬสินธุ์และเทศบาลเมืองบัวขาว

ขอบเขตการวิจัย 

 เชงิเน้ือหา	ศกึษาเฉพาะปญัหาของกระบวนการในการตรวจสอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขต
เทศบาลเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์

 เชิงพื้นที่	เทศบาลเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์	มี	2	แห่ง	ได้แก่	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีคือ	มีการแต่งต้ังอาสาสมัครร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	และเทศบาลเมืองบัวขาว	ซึ่งไม่มี 
อาสาสมัครร่วมตรวจสอบการบริหาร	(อสต.)
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบองค์กรภาครัฐ
		 การตรวจสอบองค์กรภาครัฐเกิดจากมุมมองทัศนะท่ีแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะให้ความสำาคัญกับ 
มุมมองใด	เช่น	การตรวจสอบองค์กรภาครัฐอาจจะมองจากหลักการควบคุมการใช้อำานาจรัฐ	ซึ่งเป็นทัศนะที่
เชือ่มโยงมาจากหลกัการถว่งดุลอำานาจ	(check	and	balance)	หรอือาจจะมองจากทัศนะเรือ่ง	ประสทิธภิาพ
และความโปร่งใสขององค์กร	ตามหลักธรรมาภิบาล	(good	governance)	แนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบ
องค์กรภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองการปกครอง	และมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง	
โดยเฉพาะในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 ในประเทศไทย	ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ฉบับ	พ.ศ.	2550	ทำาให้
การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐมีความชัดเจนมากข้ึน	โดยเฉพาะกลไกในทางกฎหมายท้ังท่ีเป็นมาตรการใน
การตรวจสอบในองค์กรและการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร	ซึ่งหากพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมาย
ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่า	ระบบการควบคุมตรวจสอบองค์กรภาครัฐ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วอาจจะแบ่งออกได้เป็นสองส่วน	ดังนี้คือ

	 ส่วนที่หนึ่ง	การตรวจสอบโดยประชาชนภายนอก	ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิดังกล่าวได้ทั้งใน
ทางตรงและโดยทางออ้ม	ดังจะเหน็ได้อยา่งชดัเจนในบทบญัญติัของรฐัธรรมนญูในฐานะทีเ่ปน็กฎหมายสงูสดุ	
สว่นทีส่อง	การตรวจสอบโดยกลไกทางกฎหมาย	การตรวจสอบลกัษณะนีเ้ป็นระบบการควบคมุตรวจสอบทัง้
ภายในและภายนอกของระบบการเมืองการปกครองตามการจดัระเบียบบรหิารราชการแผน่ดนิ	ซึง่เป็นกลไก
ทีม่มีาแตเ่ดมิ	ประกอบกบัการปรบัปรงุและเสรมิสรา้งกลไกการควบคมุ	การตรวจสอบใหม่ๆ 	ตามแนวทางการ
ปฏิรูปทางการเมือง	ดังที่ปรากฏว่ามีองค์กรตรวจสอบต่างๆ	เกิดขึ้นมากมาย	(Suwan	et	al.,	B.E.2546)

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปกครองท้องถิ่น
		 ผู้บริหารและสมาชิกสภาในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหลายท่ีได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนในท้องถิ่น	ภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน	(representative	democracy)	ทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถ่ิน	ได้ถูกตั้งข้อสงสัยในความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้เลือกต้ังและประชาชนท่ัวๆ	ไป	โดยเฉพาะ 
กลุม่คนทีถ่กูจดัวา่เปน็คนชายขอบ	เชน่	สตร	ีเดก็	คนพกิาร	คนชรา	คนจนในชมุชนแออดั	กลุม่ชาตพินัธุ	์และ 
ชนกลุ่มน้อย	เป็นต้น	เป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือการแสดงออกท้ังของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
และผู้ที่ถูกละเลยจากสังคมที่มีปฏิกิริยาในรูปแบบต่างๆ	ต่อสภาวะทางการเมืองที่เป็นอยู่	ไม่ว่าจะในเรื่อง
ทางเศรษฐกิจ	แนวทางการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อม	เรื่องสวัสดิการสังคม	เรื่องวัฒนธรรม	เรื่องการต่อต้าน 
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน	และอื่นๆ	ด้วยเหตุนี้	การเมืองการปกครองในหลายประเทศจึงหันมาให้
ความสำาคัญในบทบาทของภาคประชาชนในกระบวนการจัดการสังคมมากข้ึน	ท้ังในรูปแบบท่ีมีกฎหมาย
กำาหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเป็นที่ยอมรับของสังคม	

	 เมื่อพิจารณาในระดับการปกครองท้องถิ่นพบว่า	รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารท้องถิ่นนั้นมีหลากหลายรูปแบบ	ในบางลักษณะก็เป็นแบบแผนที่ปฏิบัติกันในเกือบทุกประเทศ	 
บางรูปแบบก็เป็นลักษณะเฉพาะของประเทศนั้นๆ	อันเนื่องมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และปัจจัย
อื่นๆ	ที่แตกต่างกัน	โดยการตรวจสอบเป็นกระบวนการหนึ่งของการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น	แต่เป็นที่น่าสังเกต
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ว่า	กระบวนการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกระบุไว้โดยตรง	แต่จะเป็นการรับรองสิทธิของประชาชน
ในระบบประชาธิปไตย	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ท้องถิ่นของตนเอง	มากกว่าการกำาหนดเป็นกระบวนการหรือการบังคับว่าเป็นหน้าที่จะต้องทำาอะไร	โดย
สามารถสรุปในแต่ละประเทศได้ดังนี้	(Suwan	et	al.,	B.E.2546)

	 1.	ประเทศเยอรมนี	ได้จัดให้มีการประชุมของเมืองชุมชน	(town	or	community	meeting)	เป็น
ประจำาทกุป	ีประชาชนมสีทิธใินการใหข้อ้เสนอแนะและความเหน็ชอบโครงการใหญ่ๆ 	หรอืการเปลีย่นแปลง
ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัภาษี	ประชาชนมีสทิธใินการต้ังคำาถามตอ่สภาทอ้งถิน่	มสีทิธขิอใหส้ภาพิจารณาตดัสนิใจใน
เรื่องที่รับผิดชอบ	มีสิทธิเรียกร้องให้มีการทำาประชามติ	(referendum)	มีสิทธิของคนต่างด้าว	และจัดให้มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อเสนอความเห็นต่อสภาท้องถิ่น

	 2.	ประเทศอังกฤษ	ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้วาระการประชุมของสภาท้องถิ่นล่วงหน้า	มีสิทธิใน
การรับรู้ผลการประชุมจากรายงานการประชุม	มีสิทธิในการร่วมรับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่น	มีสิทธิใน
การมีส่วนร่วมการตัดสินใจเกี่ยวกับภาษีและการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่น	มีสิทธิในการมีส่วนร่วมประเมินการ
บริหารงานในรูปแบบต่างๆ	กำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ  
ใหม้กีารประมวลความประพฤติ	(code	of	conduct)	ทีฝ่า่ยทอ้งถิน่ตอ้งยดึถอื	เพือ่ประชาชนจะไดใ้ชเ้ปน็กรอบ 
ในการประเมนิพฤติกรรม	ประชาชนมสิีทธเิรยีกรอ้งการปฏบัิตงิานตอ่ผูต้รวจการท้องถ่ิน	(local	government	
ombudsmen)

	 3.	ประเทศญี่ปุ่น	ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องให้ออกกฎหมาย	แก้ไขกฎหมาย	หรือยกเลิกกฎหมาย	 
มสีทิธิเรียกร้องใหต้รวจสอบบญัชกีจิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	สทิธเิรยีกรอ้งใหย้บุสภาทอ้งถิน่หรอื
เรียกร้องให้ถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่งสำาคัญๆ	เช่น	ผู้ว่าราชการจังหวัด	นายกเทศมนตรี	และสมาชิก
ท้องถิ่น	เป็นต้น	รวมไปถึงมีสิทธิในการเรียกร้องให้มีการลงประชามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสภาท้องถิ่น

	 4.	ประเทศนิวซีแลนด์	เปิดโอกาสให้ประชาชนทำาประชาพิจารณ์ร่างแผนและงบประมาณประจำาปี	
โดยทำาเป็นลายลักษณ์อักษร	และโดยวาจาก่อนขอมติสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

	 จากรปูแบบการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในประเทศตา่งๆ	ทำาใหท้ราบการตรวจสอบทอ้งถิน่โดย
ภาคประชาชน	ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับท้องถิ่นไทยจะพบว่า	ในประเทศไทย	กระบวนการตรวจสอบ
จากภาคประชาชนยงัไมมี่ความชดัเจนมากนกั	ผูว้จิยัจึงสนใจทีจ่ะศกึษากระบวนการในการตรวจสอบองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยถอดบทเรียนจากอาสาสมัครร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	ในเขตเทศบาล
เมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าประชาชนมีบทบาทในติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างไร	

ระเบียบวิธีวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)	ซ่ึงศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยการ
สัมภาษณ์แบบหยั่งลึก	สนทนากลุ่ม	และการศึกษาเอกสาร	ท้ังนี้	การศึกษาประกอบไปด้วยข้ันตอนการ 
ดำาเนินการดังนี้
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 ประชากรและกรณีศึกษา

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองใน 
จังหวัดกาฬสินธุ์	จำานวน	2		แห่ง

  กรณีศึกษา	ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง	เนื่องจากข้อจำากัดด้านเวลาในการ
ศึกษา	เมื่อภายหลังได้ทำาการประมวลข้อมูลต่างๆ	ที่น่าสนใจที่สามารถใช้เป็นประเด็นในการศึกษาแล้ว
จึงตัดสินใจเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตัวอย่างที่ดีในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีแนวปฏิบัติที่ดีคือ	มีการแต่งตั้งอาสาสมัครร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	
เปรยีบเทยีบกบัเทศบาลเมอืงบวัขาว	ซึง่ไมม่อีาสาสมคัรรว่มตรวจสอบการบรหิารงาน	(อสต.)	ผูว้จัิยใชวิ้ธกีาร
เลอืกกรณศีกึษาแบบเจาะจง	เพือ่เปน็กรณศีกึษาตามวัตถุประสงค	์โดยผูวิ้จยัไดแ้บ่งผูใ้หข้้อมลูสำาคญัออกเป็น	
2	กลุ่มหลัก	โดยเลือกจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนี้

	 1.	อาสาสมัครรว่มตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	ในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ	์จำานวนประมาณ	
73	คน	โดยเป็นผู้ผ่านการอบรมหรือได้รับความรู้จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติประจำาจังหวัด	โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ	จนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

	 2.	ประธานชุมชน	ผู้นำาชุมชน	และประชาชน	ในเขตเทศบาลเมืองบัวขาว	จำานวนเขตละ	20	คน	
รวมประมาณ	60	คน	ผู้วิจัยทำาการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ	และใช้การเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่	 
จากนั้นสัมภาษณ์ต่อไปเรื่อยๆ	จนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	(semi-structure	interview)		

 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ทำาการจำาแนกและจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่	โดยทำาการถอดเทปข้อมูลจากเครื่อง
บันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด	การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ	ซ่ึงได้มาระหว่างการสังเกตและ
สมัภาษณ	์โดยขอ้มลูทีจ่ดบนัทกึอาจจดัและนำาขอ้มลูเหลา่นีม้าชว่ยในการวเิคราะหข์อ้มลู	กำาหนดรหสัขอ้มลู	
และจดัหมวดหมูข่อ้มลู	จากนัน้จึงทำาขอ้สรปุเบือ้งตน้ใหถู้กตอ้งตรงตามประเดน็ท่ีตอ้งการ	โดยผูวิ้จยัไดท้ำาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปอีกครั้ง	ทั้งการตรวจสอบแหล่งข้อมูล	การตรวจสอบอคติของตัวนักวิจัย
เอง	และการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า

ผลการศึกษา

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลสำาคัญในเขตเทศบาลเมืองในจังหวัดกาฬสินธุ์	จำานวน								
2	แห่ง	สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้

 บทบาทของ อสต. ในการติดตามตรวจสอบการทำางานของเทศบาล
	 บทบาทการตรวจสอบการดำาเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยกระบวนการประชาชนตาม
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	ชุดที่	1	ปีพุทธศักราช	2557	กล่าวว่า	เมื่อประชาชน
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นการมอบอำานาจให้เข้าไปใช้อำานาจบริหารงาน	ใช้จ่ายงบประมาณ	และ 
ออกข้อบังคับต่างๆ	ดังนั้น	เพื่อให้การดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความถูกต้อง	และ 
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เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	จำาเป็นจะต้องติดตาม	ตรวจสอบการดำาเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	ซึ่งในกรณีของอาสาสมัครร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น	
ได้ดำาเนินการตรวจสอบการทำางานของเทศบาลตามประเด็นต่างๆ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	 1.	การตรวจสอบการรบัรูข้้อมลูขา่วสารเกีย่วกบัการดำาเนนิงานขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน	เช่น	
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบังคับงบประมาณรายรับ-รายจ่าย	รายช่ือผู้ชำาระภาษี	รายช่ือ 
ผู้ค้างภาษี	สัญญาการจัดซื้อ–จัดจ้าง	เป็นต้น	โดยประชาชนสามารถติดตามอ่านข่าวสารที่ปิดประกาศ	หรือ
ขอทราบข้อมูลที่ไม่ได้ปิดประกาศได้	โดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและ	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
พ.ศ.	2540	หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติไม่ถูกต้อง	ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล	อสต.	สามารถแจ้งต่อ 
นายอำาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง

	 ในการเป็นอาสาสมัครร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารงานในส่วนของการตรวจสอบการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น	ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ	กล่าวว่า	

 “ในการเป็นนั้น อสต. ส่วนมากจะเป็นการตรวจสอบโครงการ อย่างเช่น การ
กอ่สรา้งถนน คลองระบายนำา้ภายในชมุชน ยกตวัอยา่งในชมุชนของตนเอง ในการทำารอ่ง
ระบายนำา้หรอืถนนคอนกรตีตามซอยในหมูบ่า้น ชา่งจะขึน้ปา้ยบอกรายละเอยีดตา่งๆ ใน
การก่อสร้างโครงการนี้ โดยจะเข้าไปขอรายละเอียดกับนายช่างรับเหมา แบบตัวอย่าง
ในการก่อสร้าง และตรวจสอบดูว่าช่างทำาตามแบบแผนท่ีวางไว้รึเปล่า เช่น จะทำาถนน
คอนกรีต 15 ซม. ก็จะเอาตลับเมตรมาวัดว่าได้ตรงตามแบบรึเปล่า”  

	 หรือผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่ง	กล่าวว่า	

 “การทีท่างเทศบาลจะกอ่สรา้งอะไรสกัอยา่งหนึง่ตามแผนของเทศบาล เทศบาล
ก็จะส่งแผนไปให้ชุมชนได้เรียนรู้ว่าสิ่งก่อสร้างท่ีจะทำามีรายละเอียดอะไรบ้าง และเมื่อถึง
เวลากอ่สรา้ง ทาง อสต. และทางประธานชมุชนนัน้จะประสานการทำางานกับทางเทศบาล
ตลอด”  

	 2.	การติดตามสอดส่องพฤติกรรมของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คณะผู้บริหาร	และพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพ่ือให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีความประพฤติเหมาะสมหรือไม่	ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่	หรือมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือไม	่หากพบความผิด 
ก็ให้รายงานนายอำาเภอ	ผู้ว่าราชการจังหวัด	หรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ	เช่น	สำานักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินหรือสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	เป็นต้น

	 ในประเด็นนี้	การทำางานของ	อสต.	ได้มีการตรวจสอบการทำางานของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล	แต่ยัง
ไม่มีการร้องเรียนหรือดำาเนินการตามกฎหมายใดๆ	มีเพียงเสียงสะท้อนในการท้วงติงให้แก้ไขถึงการทำางาน
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม	เช่น	ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ	กล่าวว่า	
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กระบวนการการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 

ถอดบทเรียนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและเทศบาลเมืองบัวขาว

 “ยังมีเจ้าหน้าที่บางคนดื่มเหล้าในระหว่างการทำางาน แต่ไม่สามารถเอาออกได้ 
จนตายไปก่อนก็มี แทนที่จะเอาเขาออก หน่วยงานราชการน่าจะเข้ามาตรวจสอบ  
ผู้ที่มีรายได้หรือเงินเดือนบางคนไม่ทำางานแล้วขับรถเอื่อยๆ สั่งอะไรก็ไม่ได้ วิธีการทำางาน
ของที่นี่ ยกตัวอย่างบางคนออกมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ มีการหลบหรือหลีกเลี่ยง 
การปฏบิติังานเพือ่ไปนอน เขา้งาน 08.30 น. ออกงาน 15.30 น. ขณะทีท่ำางานยงัไมเ่สรจ็ 
แลว้ปกติขา้ราชการเลกิงานกีโ่มง แต่เจ้าหนา้ท่ีบางคนบ่ายสอง บ่ายสามก็เลกิแลว้ มาไมเ่หน็ 
เจ้าหน้าที่ คนกินข้าวก็เข้ามาบ่ายโมงครึ่ง พักเที่ยงเข้าบ่ายโมง อันนี้ที่ว่า หน่วยงานที่ยังมี
เจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนก็ถือว่าไม่เป็นไร”

	 3.	การติดตามตรวจสอบการดำาเนินโครงการ	ข้อมูลในสัญญาจ้างว่าโครงการมีขนาดและลักษณะ
อย่างไร	งบประมาณเท่าไร	ใครเป็นผู้รับจ้าง	เริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด	ซึ่งหากปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ร่วมลงชื่อแจ้ง
นายกเทศมนตรี	หรือนายอำาเภอ	หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

	 ในประเด็นของการติดตามตรวจสอบการดำาเนินโครงการ	ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นและเป็นประเด็นที่มี
ความเปน็รปูธรรมมากทีส่ดุในการทำางานของ	อสต.	ของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ	์ซึง่ไดม้กีารดำาเนนิการตรวจสอบ
การทำางานในหลายๆ	กรณ	ีซึง่ถอืเปน็ความรบัผดิชอบทีส่ำาคญัของ	อสต.	ดงัเชน่ทีผู่ใ้หข้อ้มลูสำาคญัไดก้ลา่ววา่	

 “การเปน็ อสต. นัน้มคีวามรบัผดิชอบสงูมาก เพราะไดม้โีอกาสเขา้รบัการอบรม
ของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุต์ลอด และการทำางาน ถา้ไปลงในสว่นของชมุชนไหน สว่นมาก
ประธานชมุชนจะเขา้ไปดูแล และสมาชกิ อสต. กจ็ะเขา้ไปตรวจสอบฝา่ยจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่
อย่างกรณีของผมนั้น จะมีการตรวจสอบท้ังประธานชุมชนด้วยและมีการตรวจสอบการ
ทำางานของผู้รับเหมาด้วย”

	 หรือที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญอีกคนหนึ่งกล่าวว่า	

 “เวลาท่ีมีการก่อสร้างในชุมชน เราก็จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าในถนนเส้นนี้
ได้ดำาเนินการถูกต้องตามที่แจ้งไว้หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องเราก็จะแจ้งไปยังเทศบาล เพื่อให้
เทศบาลแกไ้ขให้ ซึง่หลกัๆ แลว้ ผูร้บัเหมาจะขึน้ปา้ยในแตล่ะโครงการทีก่อ่สรา้งอยูแ่ลว้ เรา
ก็สามารถใชข้อ้มลูสว่นนัน้ในการติดตามตรวจสอบได ้เพราะรายละเอยีดโครงการกอ่สรา้ง
จะบอกขนาดความยาว จำานวนเงิน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการตรวจสอบข้อมูลของ
ประธานชุมชน”

	 หรือในอีกกรณีหนึ่ง	ดังที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญกล่าวว่า	

 “เขาก็จะเอารายละเอียดโครงการมาให้ดู จะมีหนังสือแจ้งจากเทศบาลว่าเขามี
โครงการท่ีจะทำาถนนเส้นไหน ระยะดำาเนินการจากเดือนไหนถึงเดือนไหน เราก็คอยดูว่า
ตอนไหนที่จะไปถึงเรา เราก็ไปตรวจ สมมติว่าปรับถนนให้เราดีไหม ได้มาตรฐาน เราก็ 
ไปดูในแผนว่างบประมาณเท่าไหร่”

	 ในการเป็นอาสาสมัครร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารงาน	ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญได้กล่าวว่า	
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 “ในการทำาร่องระบายนำ้าหรือถนนคอนกรีตตามซอยในหมู่บ้าน ช่างจะข้ึนป้าย
บอกรายละเอียดต่างๆ ในการก่อสร้างโครงการนี้ โดยจะเข้าไปขอรายละเอียดกับ 
นายช่างรับเหมาแบบตัวอย่างในการก่อสร้าง และตรวจสอบดูว่าช่างทำาตามแบบแผน 
ทีว่างไวร้เึปล่า เชน่ จะทำาถนนคอนกรตี 15 ซม. กจ็ะเอาตลบัเมตรมาวดั วา่ไดต้รงตามแบบ 
รึเปล่า” 

	 หรือที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญคนหนึ่ง	กล่าวว่า	

 “ในฐานะประธานชุมชน การที่ทางเทศบาลจะก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่ง 
ตามแผนของเทศบาล เทศบาลก็จะส่งแผนไปให้ชุมชนได้เรียนรู้ว่าสิ่งก่อสร้างท่ีจะทำา
มีรายละเอียดอะไรบ้าง และเมื่อมีเวลาก่อสร้าง ทาง อสต. และทางประธานชุมชนนั้น 
จะประสานการทำางานกับทางเทศบาลตลอด”  

	 จะเห็นได้ว่า	การเกิดขึ้นของอาสาสมัครร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	นั้น	เริ่มต้น
จากการที่อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วม	โดยประชาชนทุกคนในท้องถิ่นสามารถที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
รว่มตดิตามตรวจสอบการบรหิารงานได	้โดยเทศบาลจะมอบบทบาทใหก้บัคนกลุม่นี	้ในการมสีว่นรว่มในการ 
ตรวจสอบโครงการพัฒนาต่างๆ	ของเทศบาลทีล่งสูช่มุชน	โดยมกีารเชิญเจ้าหน้าท่ีจากสำานกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาให้ความรู้เกี่ยวกับกลโกงในภาครัฐ	และวิธีการตรวจสอบ 
กลโกงตา่งๆ	สำาหรบัการดำาเนนิการตรวจสอบโดย	อสต.	นัน้	เทศบาลจะแจง้โครงการพฒันาต่างๆ	ใหป้ระธาน	 
อสต.	ทราบ	โดย	อสต.	ทำาหน้าที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาต่างๆ	ของเทศบาล	ซึ่งหากพบเห็นการกระทำาที่
ไม่เป็นไปตามรูปแบบจะแจ้งให้เทศบาลทราบ	เพื่อให้แก้ไขหรือปรับปรุงต่อไป

	 ซึ่งผลจากการเป็น	อสต.	นั้น	ทำาให้ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของคนในชุมชน	ดังเช่น
ที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญคนหนึ่ง	กล่าวว่า	

 “เราอยู่ในชุมชน เราก็เป็นหูเป็นตาช่วยกัน ถ้าเราทำาไม่ดี เราก็จะได้ของไม่ดีเข้า
มาในชุมชนด้วย มันไม่ใช่เฉพาะของชุมชน ถนนก็ตัดผ่านหน้าบ้านเราด้วย แต่ก่อนไม่ได้
เป็น อสต. จะไม่กล้าพูดให้เขาได้ยิน พอเราเป็น อสต. ตอนนี้เราท้วงติง ผู้รับเหมาก็จะรู้”  

	 ในการตรวจสอบนั้น	จากการสอบถามสามารถได้ข้อมูลว่า	ในการตรวจสอบนั้นจะมีการร่วมกัน
ตรวจสอบในแตล่ะชมุชนเปน็หลัก	ซึง่หากสว่นไหนทีไ่มถ่กูตอ้ง	มกัจะเป็นการดำาเนนิการในลกัษณะทีใ่หม้กีาร
แกไ้ขใหถ้กูต้องในสว่นนัน้ๆ	ซึง่มกัจะสามารถตกลงให้แกไ้ขได	้ณ	ตรงนัน้	จงึยงัไมเ่คยมกีารตรวจสอบไปถึงข้ัน 
ร้องเรียนไปที่	ป.ป.ช.	หรือ	สตง.		

	 4.	การถอนถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม	พ.ร.บ.ว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	พ.ศ.	2542	โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่า	1	ใน	5	เขา้ช่ือเสนอต่อผูว้า่ราชการจังหวดัแจง้ใหค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัให้มกีารลงคะแนน
เพ่ือถอดถอน	ซ่ึงจะต้องมีผู้มาออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	และจะต้องออกเสียง
ถอดถอนไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจึงจะถอดถอนได้
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กระบวนการการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 

ถอดบทเรียนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและเทศบาลเมืองบัวขาว

	 ในกรณีการทำางานของ	อสต.	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น	ยังไม่มีการดำาเนินการในการร้องเรียนเพื่อ
ถอดถอนผูบ้ริหารเกิดขึน้	ซึง่สว่นหนึง่อาจเปน็เพราะประชาชนเหน็วา่	ผูบ้รหิารของเทศบาลยงัสามารถปฏบิตัิ
งานได้ในระดับที่ประชาชนมีความพึงพอใจและไม่มีความผิดจนถึงขั้นต้องถอดถอน	

	 5.	ตรวจสอบการจัดซื้อ–จัดจ้าง	ให้เกิดความโปร่งใส	โดยรวมกลุ่มไปร่วมสังเกตการณ์ในวัน
กำาหนดการยื่นซองและพิจารณา	ผลการประกวดราคา	สอบราคา	หากรู้เห็นความไม่ถูกต้องก็ให้แจ้ง 
นายอำาเภอหรือเจ้าหน้าที่ตำารวจ  

 ในการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้างของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุข์อง	อสต.	นัน้	ผูใ้หข้อ้มลูสำาคญัไดก้ลา่ววา่ 

 “การจดัซือ้จดัจา้งของทางเทศบาลจะมกีารใหช้มุชนเขา้ไปรว่มดว้ย เทศบาลจะ
ตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ โดยใช้คณะกรรมการชุมชน และประธานชุมชนเป็น 
ผู้ร่วมด้วย ก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างทางเทศบาลจะมีการดำาเนินการอบรมให้ความรู้
ก่อน โดยให้ ปปช. เข้ามาอบรม”

	 หรือดังที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญอีกคนหนึ่งกล่าวว่า

 “ทางเทศบาลจะเรียนคณะกรรมการชุมชนที่เข้ามาอบรมว่า จะมีการคัดเลือก
กรรมการตรวจสอบจัดซือ้จัดจ้าง แต่เทศบาลจะเป็นผูป้ระกาศหาผู้จดัซือ้จดัจ้างเอง เพราะ
ทางเทศบาลจะทราบ เมื่อทางเทศบาลได้คนท่ีจะได้รับโครงการนั้นแล้ว ทางชุมชนถึงจะ
ทราบว่า ได้บริษัทนี้เป็นผู้รับเหมา และพอบริษัทดำาเนินการเสร็จ ถึงจะไปตรวจดูว่าถูกต้อง
ตามท่ีเขียนไว้หรือไม่ และถ้าไม่ถูกก็จะมาถามเทศบาลว่าบริษัททำาแบบนี้มันถูกหรือไม่ 
และทางเทศบาลก็จะส่งฝ่ายช่างลงไปดู และก็จะไปแจ้งผู้รับเหมา...ในการตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจ้างเทศบาลจะมีการให้ความรู้กับประชาชน โดยประชาชนในที่นี้คือ ประธาน
ชุมชน กรรมการชุมชน และ อสต. โดยกระบวนการในการให้ความรู้ได้เชิญ ป.ป.ช. มาให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะให้ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และ อสต.  
ได้รับความรู้ในการที่จะไปตรวจสอบด้านต่างๆ ของการบริหารงานเทศบาล”
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-	ตรวจสอบรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร

-	ติดตามสอดส่อง
พฤติกรรม	อปท.

ประธานชุมชน/
กรรมการชุมชน

-	ตดิตามตรวจสอบการ
ดำาเนินโครงการ

-	คัดค้านเมื่อเห็นว่า
ดำาเนินงานไม่ถูกต้อง

-	ตดิตามตรวจสอบการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง

-	ถอดถอนผู้บริหาร

ประชาชนในเทศบาล

อสต.

ภาพที่ 1.	บทบาทของ	อสต.	ในการติดตามตรวจสอบการทำางานของเทศบาลในมิติต่างๆ

 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของ อสต. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
	 การที่	อสต.	สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง	อสต.	
ขึ้นมา	เมื่อช่วงเริ่มแรกนั้น	ประกอบไปด้วย	ปัจจัยต่างๆ	หลายประการ	ซึ่งสามารถสรุปจากการสัมภาษณ์ได้
ดังนี้
	 ปัจจัยแรกคือ	ปัจจัยทางด้านตัว	อสต.	ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญกล่าวว่า	

 “ความรู้ ความสามารถของ อสต. ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วแต่ไม่ได้ทำาอะไร ก็ไม่มี
ผลอะไร แต่คนในพื้นที่เขาอยากได้ อยากมี ก็แล้วแต่คนด้วย บางครั้งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ 
แต่เขาอาจจะรู้อีกเร่ืองหน่ึง มันก็เลยประสานกันได้ดี ก่อนจะมี อสต. เราก็ไปยืนมอง
เฉยๆ เราไม่ได้มีความเห็น ทีนี้เมื่อเรามีบทบาทในการเป็น อสต. เราก็ไปแสดงความคิดเห็น
ว่าอย่าเพิ่งทำาอันนี้ อย่างนั้น เราก็ประสานงานกับเขาได้ แต่ก่อนไม่มี อสต. ก็มองดู
เฉยๆ เรียกว่า บทบาทที่ชัดเจน เราก็คุยกันเฉยๆ ไม่ได้มีความหมายชัดเจนเหมือนอย่าง 
ทีม่ ีอสต. ถา้เปน็ อสต. กบ็อกวา่อยา่เพิง่ทำานะ มนัทำาไมเป็นแบบนัน้ กแ็สดงความคดิเหน็
ออกมา คือเรามีประชาชนที่มีความรู้ด้วย ก็ดีอีกอย่างหนึ่ง” 
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ถอดบทเรียนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและเทศบาลเมืองบัวขาว

	 โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า	

 “ประชาชนมีความรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ มีส่วนร่วมตั้งแต่เสนอ
เข้าไป รู้ว่าจะตรวจสอบยังไง ได้ไปทำามาแล้วรู้ว่าผลของมันเป็นยังไง มันเป็นช่องทางแรก
ทีท่ำาใหป้ระชาชนมบีทบาทชดัเจน มอีำานาจตรงนี ้มสีทิธเิขา้ไปตรวจสอบ เพราะวา่ถา้ไมม่ ี
อสต. สมมติว่าให้เขาอยู่ลอยๆ ไม่มีบทบาทอะไร ก็จะเข้าไปบ้างไม่เข้าไปบ้าง ถ้าเราไม่มี 
เรากไ็มก่ลา้ อนันีค้อืมหีมวกทีเ่ขาใหเ้รา เรามบีตัร เรารูว้า่มีสทิธทิำาได้ เราถึงกลา้ทำา เรารูว้า่
เราทำาได้ เรารู้ว่าเรามีสิทธิที่จะทำา เพราะว่าถ้าไม่มีช่องทางตรงนี้ ไม่เปิดโอกาสประชาชน
ก็จะอยู่เฉยๆ เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ ถ้าระบุว่าตรงนี้เราทำาได้นะ เราสามารถจะทำาได้เราก็
จะทำา”  

	 ปัจจัยที่สองคือ	ปัจจัยทางด้านเทศบาล	โดยเทศบาลเป็นทั้งผู้ริเร่ิมจัดตั้ง	อสต.	และจัดให้มีการ
อบรมใหค้วามรู	้และมอบหมายบทบาทในการรว่มตรวจสอบการทำางานของเทศบาลใหก้บั	อสต.	ทำาให	้อสต.	
สามารถมบีทบาทและมสีว่นรว่มกบัการดำาเนินงานของเทศบาลมากขึน้	ดงัทีผู่ใ้หข้อ้มลูสำาคัญไดก้ลา่วถงึปจัจยั
ทางด้านเทศบาลหรือผู้บริหารของเทศบาลว่า

 “หลังจากที่ทางเทศบาลได้มีการจัดตั้ง อสต. ขึ้นมา มีกรรมการจัดทำาแผน 
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการติดตามประเมินผลแผน เรียกว่าทุกข้ันตอนให้ประธาน
ชมุชนหรอือาสาสมัครทีจ่ะเขา้มามบีทบาทในตรงนี ้ถ้าท้องถ่ินอืน่เขาอยากจะประสบความ
สำาเร็จ เขากต้็องมกีรรมการชดุนี ้กค็อืเห็นดว้ยวา่ควรจะมกีรรมการใหค้รบทัง้แบบนีแ้หละ 
แบบเทศบาลเมืองกาฬสนิธุจ์ะได้ครอบคลมุ อสต. จะประสบความสำาเรจ็ ประชาชนจะตอ้ง
ช่วยกัน ประชาชนที่อยู่ สมมติว่าเขาจะไปทำาตรงนี้ คนที่อยู่ในซอยจะต้องดูแลว่าตรงไหน
ไมด่ ีเขากจ็ะโทรบอกเราประสานกบัเราวา่ออกมาดูใหห้นอ่ย เขากต็อ้งมคีวามรู้ จะตอ้งรูว้า่ 
เวลาเขาจะมาสร้างถนน ช่วยดูให้หน่อย ถ้ามีอะไรก็ให้บอก เราจะได้แจ้งไปทางเทศบาล” 

	 ปัจจัยที่สามคือ	ปัจจัยทางด้านประธานชุมชนในฐานะการเป็นผู้ประสานงาน	โดยผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ
ได้กล่าวว่า

 “โดยเริ่มมาจากก่อนที่จะมีโครงการอะไรต่างๆ ลงไป เริ่มมาจากความต้องการ
ของประชาชน มันเร่ิมมาจากตรงน้ันขึ้นมาแล้วคุณก็มาเขียนแผนเอง คุณบอกว่า คุณ
ต้องการอะไร คุณก็มาเขียนแผนเองด้วย เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าความต้องการของคุณ
เป็นอะไร เป็นยังไง เวลาท่ีเราจะทำา เวลาท่ีเทศบาลจะทำา หมายถึง ไปบอกว่าจะทำาให้ 
คุณนะ เป็นความต้องการของเรา เราจะทำาประชาคมในชุมชนก่อนว่าเราต้องการอะไรใน
ปีนี้ จะต้องเข้ามีส่วนร่วมและจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วย”  

	 ปัจจัยสุดท้ายคือ	ปัจจัยทางด้านค่านิยมเรื่อง	ความมีจิตอาสา	เป็นปัจจัยท่ีมีความสำาคัญอย่างยิ่ง
ปัจจัยหนึ่งในการผลักดันจากภายในให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำางานของเทศบาล	
ซึ่งแม้จะมีช่องทางหรือกฎหมายที่พยายามส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	แต่หากประชาชนไม่มี 
ค่านิยมเรื่องความมีจิตอาสาแล้ว	การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยากที่จะเกิดขึ้น
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	 ปัจจัยทางด้านค่านิยมเรื่อง	ความมีจิตอาสา	หากประชาชนมีจิตอาสาจริงๆ	ก็จะไม่ถามเรื่องเงิน	 
โดยผู้ให้ข้อมูลสำาคัญกล่าวว่า	

 “ถ้าจิตอาสาจริงๆ มีเงินก็มา ไม่มีเงินก็มา ได้ไม่ได้พวกเรามาอยู่แล้ว ก็คนที่ไม่มี
ใจมา เราจะไปพูดยังไง จะไปเถียง เราก็เลิก เราก็ไม่ไปยุ่งกับเขา แต่ว่ามันอยู่กับเขา คน
ที่มาแล้วทำาอะไรสำาเร็จ ก็จะค่อยๆ ไปกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ไป โดยบอกว่า ผลงาน
ของ อสต. ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้โครงสร้างท่ีไม่ได้มาตรฐานเลย ส่วนมากเราจะเอา
ความสำาเร็จไปกระจายให้รู้” 

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมด	ในส่วนนี้ถือได้ว่า	เป็นบทเรียนสำาคัญท่ีได้จากการศึกษาความเป็นมาและ 
การทำางานของ	อสต.	จากมุมมองของผู้ที่เป็น	อสต.	และผู้ที่เคยเป็น	อสต.	มาก่อน

อสต.

เทศบาล

แรงผลักดันจากภายใน

ประชาชน

-	เป็นผู้ริเริ่ม
-	เป็นผู้ให้การสนับสนุนบทบาท
-	ให้ความรู้

หน่วยงานภายนอก

-	ป.ป.ช.

-	สตง.

-	สำานักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น

จังหวัด

ประธานชุมชน

ในฐานะผู้ประสาน

ให้ค
วาม

รู้

ค่านิยมจิตอาสา

ภาพที่ 2.	ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการดำาเนินงานของ	อสต.

 ข้อดีของการมี อสต.
	 จากการศึกษา	ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญกล่าวถึงผลดีที่เกิดขึ้นจากการทำางานของ	อสต.	ว่า	

 “อสต. มีความจำาเป็น เป็น อสต. ทำาให้เรามีบทบาท รู้ความเป็นไปของเทศบาล
มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็น อสต. การที่มี อสต. ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของเทศบาลว่า เทศบาลมี
ความโปรง่ใสในการจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล การมหีอประชุมใหญ่ๆ  กเ็พราะม ีอสต.ๆ 
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กระบวนการการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 

ถอดบทเรียนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและเทศบาลเมืองบัวขาว

มีไว้ตรวจสอบเทศบาล ทำาให้เทศบาลโปร่งใส เป็นตัวช้ีวัดอันหนึ่งเลย ตำาแหน่ง อสต.  
แม้ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก คาดหวังแค่ว่าอยากให้ถนนหนทางบ้านตนเองดีแค่นั้น แต่ละ
คุ้ม แต่ละชุนชนก็จะดูแลบ้านตนเอง และไม่ไปก้าวก่ายกัน นอกจากจะเรียกกันไปเอง” 

	 ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญอีกคนหนึ่งกล่าวว่า	

 “อสต. มีความจำาเป็นคือ หมายถึงว่า บางทีมันก็จำาเป็นนะ พนักงานก็มีการ 
แตง่ตัวเหมอืนกนั มคีนตรวจสอบ คอยสอดสอ่ง เรากต็ืน่ตวั เวลามงีานโครงการ เจา้หนา้ที ่
สำานักงานต่างๆ เขาก็ตื่นตัวกลัวว่าเราจะเข้ามาตรวจสอบว่าไม่ดียังไง ก็ร้องเรียนได้”  

	 ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญได้กล่าวถึง	ประโยชน์ของการมี	อสต.	ว่า	

 “การมี อสต. นั้นเป็นเรื่องที่ดี เราสามารถที่จะเข้าไปในองค์กรต่างๆ ได้ ตรวจสอบ
ในองค์กรต่างๆ ได้ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถเข้าไปตรวจสอบ  
อย่างเช่น โรงเรียนก็ได้ที่อยู่ในสังกัดของท้องถิ่น”

 ปญัหาและกระบวนการในการตรวจสอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จากอาสาสมคัรรว่มตรวจสอบ
การบริหารงาน (อสต.) จากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 ปัญหาของการทำางานของ อสต. ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
	 ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอาสาสมัครร่วม
ตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	จากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น	สรุปได้ดังนี้

	 ปัญหาแรกคือ	บทบาทของ	อสต.	ที่ลดลงในปัจจุบัน	อสต.	บางคนเห็นว่า	อสต.	เริ่มมีบทบาท 
น้อยลง	ดังเช่นที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญกล่าวว่า

 “อสต. มีไว้กันเขาเฉยๆ แทบไม่มีบทบาทอะไรเลย แล้วเราก็ไปทำาอะไรไม่ได้ 
เพราะว่าเวลาที่จะให้ไปตรวจสอบจัดซื้อ จัดจ้างก็ไม่มี แล้วก็ไม่บอกว่าทำางานกันวันไหน 
บอกเฉพาะวันที่งานเสร็จ อย่างที่จะไปทำาศาลา เขาก็จะทำาเลยไม่บอกไม่อะไร ไม่ให้ 
เซ็นรับ ไม่รับรู้ นี่คือแสดงว่า เขาเอา อสต. มาจะไม่ให้ทำาอะไรคือ ตั้งไว้เฉยๆ ไม่มีบทบาท
อะไร บัตร อสต. ทำาไปก็ไม่ได้ ประธานชุมชนทำาอะไรไม่ได้”

	 ในส่วนของปัจจัยทางด้านผู้บริหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่	อสต.	มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบ
ของ	อสต.	ดังที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญกล่าวว่า	

 “ผูบ้รหิารไมเ่ปดิโอกาสใหเ้ราเขา้ไปตรวจสอบ ยกตวัอยา่ง กองชา่งไมม่ปีระธาน
ชุมชนไปตรวจสอบ มีแต่เอาคนข้างนอกมาแล้วบอกว่าผ่าน ถ้าเราร้องเรียนก็บอกว่าเป็น
อย่างนั้นอย่างนี้ นี่คือเหตุผลที่อยากให้มีการตรวจสอบทุกหน่วยงาน”

	 จากปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นการทำางานของ	อสต.	ในด้านการตรวจสอบการบริหารของเทศบาลนั้น	
ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญได้กล่าวว่า	
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 “อยากให ้อสต. เขา้มามสีว่นร่วม ไดร้บัรู ้ไดเ้หน็กบัตาในการทำางานไมว่า่จะเปน็
รับเหมาหรืออะไรก็ตามให้คนในชุมชน หรือคนในท้องถ่ิน ตัวแทนของชุมชน มีส่วนร่วม
เข้าไปมีบทบาทในการตรวจสอบบ้าง อย่างเช่น การทำาร่องระบายนำ้าดีไม่ดี เราถ่ายรูปมา
ให้ ติอย่างนั้นอย่างนี้ เขาก็ไม่ว่าเราดี ผ่าน โครงการผ่าน ผ่านยังไง ใช้ปูนขนาดไหน เหล็ก
ขนาดไหน ปูนเท่าไหร่”

	 ปญัหาทีส่องคือ	ปญัหาทางด้านกฎหมาย	ยงัไมม่กีฎหมายรองรบัสถานภาพของ	อสต.	ถงึแมว้า่	อสต.	
จะได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำางานของเทศบาลหรือส่วนอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการทำางาน
ของเทศบาลน้ัน	ไม่สามารถนำามาบังคับใช้ได้	เพราะ	อสต.	ไม่มีอำานาจตามกฎหมาย	ไม่สามารถจะสั่งให้ 
ผูรั้บเหมาดำาเนินการแก้ไขในสว่นทีไ่มถ่กูต้องได	้ทำาไดเ้พยีงการทว้งติง	หรอืแจง้ใหท้างเทศบาลดำาเนนิการตอ่	 
ซึ่งหากทางเทศบาลไม่รับเรื่องหรือนำาไปดำาเนินการต่อ	ก็ทำาให้การตรวจสอบโดย	อสต.	นั้นไม่มีความหมาย

 นอกจากนี	้ผูใ้ห้ขอ้มลูสำาคัญยงัไดเ้สนอวา่	อยากใหมี้กฎหมายรองรบั	ดังทีผู้่ใหข้้อมูลสำาคญัได้กล่าวว่า 

 “หากมกีฎหมายรองรบั การทำางานของ อสต. กจ็ะด ีเพราะว่าเราจะไดม้สีทิธมิากขึน้ 
บางทีมีสิทธิแค่นี้คุณจะมาทำาไม อสต. เป็นแค่จิตอาสา ตั้งขึ้นมาเพราะเป็นนโยบายของ
เทศบาล โดยไม่มีกฎหมายรองรับ เวลาเราทำาอะไรไป กลัวเหมือนกัน เพราะไม่ใช่หน้าที่
ของเราจรงิๆ ซึง่ อสต. เปน็เพียงผูท้ีค่อยเปน็หเูปน็ตาใหก้บัเทศบาล ไมม่อีำานาจทีจ่ะไปสัง่
เขาหยุด หรือทำาอะไรเขาได้ ไม่สามารถทำาอะไรได้ถึงขนาดนั้น”

											รวมถึง	อสต.	ต้องการให้ทางผู้บริหารส่งเสริมบทบาทของ	อสต.	มากขึ้น	ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า	

 “อยากให้เทศบาลมคีำาสัง่ให ้อสต. สามารถตรวจสอบถนนหนทางไดก้บัผูร้บัเหมา 
สมมติว่า ถนนไม่ได้มาตรฐานเราจะได้มีสิทธิ์มีส่วนออกเสียงกับเขาบ้าง ต้องมีกฎหมาย
รองรับเราก่อน แต่ว่าเราก็เสนอไปอยู่อยากจะเข้ามาตรวจสอบด้วย เวลาเขามอบงานจะ
ผ่านหรือไม่ผ่าน เราอยากเข้าไปดูตรงนั้น แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเหมือนกันทุกชุมชนหรอก 
ส่วนมาก อสต. เราจะคลุกคลีอยู่ในชุมชน เราจะเห็นการทำางานของผู้รับเหมา”

	 จากที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวข้องกับปัญหาและกระบวนการในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากอาสาสมัครร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	จากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้นพบว่า	ในส่วน
ของกระบวนการทำางานของ	อสต.	ในการตรวจสอบการทำางานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ซึง่ในกรณนีี้
คือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ถ้าเปรียบเทียบกับปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทั่วไปแล้ว	ที่มักจะ
มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมาย	และวิธีการทำางานของเทศบาล	ความไม่กล้าที่จะเข้ามาตรวจสอบ
อนัสบืเน่ืองมาจากความไมรู่ข้า้งต้น	และสง่ผลต่อเนือ่งมาถงึความไมส่นใจแลว้	การม	ีอสต.	ขึน้มานัน้	สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ	ข้างต้นได้	นั่นคือ	ในการเข้ามาเป็น	อสต.	นั้น	จะได้รับการอบรมจาก	ป.ป.ช.	และ	สตง.	
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ	ที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินการตรวจสอบการทำางานของเทศบาลและ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของเทศบาล	ทำาให้	อสต.	มีความกล้าท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การทำางาน	มีส่วนร่วมในกระบวนการทำางาน	รวมถึงการตรวจสอบติดตามโครงการต่างๆ	มีความกล้าที่จะ
เข้าไปพูดคุยสอบถามกับผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างต่างๆ	และกล้าที่จะท้วงติง	เมื่อเห็นความไม่ถูกต้อง
เกิดขึ้น	ซึ่งบุคคลที่ได้เข้าร่วมเป็น	อสต.	ซึ่งมีความสนใจในการเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำางานของ
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เทศบาลอยู่แล้ว	เมื่อได้รับแรงเสริมจากการได้รับความรู้	และการได้ฝึกฝนทำาความคุ้นเคยกับการดำาเนินการ 
ตรวจสอบ	ทำาให้ยิ่งเพิ่มความสนใจในการตรวจสอบการทำางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น	 
ซึง่หากแนวโนม้เป็นเชน่นีไ้ปอยา่งตอ่เนือ่ง	ยอ่มจะทำาใหก้ารบรหิารนัน้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ภายใตก้ารตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดจากภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาเป็น	อสต.	

	 ทั้งน้ี	จะเห็นได้ว่า	ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดำาเนินงานของ	อสต.	ที่สะท้อนออกมาจากผู้ให้ข้อมูล
สำาคญัน้ัน	มาจากรากฐานที	่อสต.	มาจากการเปน็อาสาสมคัรโดยไมม่กีฎหมายรองรบั	ฉะนัน้	จงึไมม่อีำานาจใน
การสั่งการหรือบังคับใดๆ	ได้	เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นบางครั้งจึงทำาได้เพียงการทักท้วงหรือท้วงติง	แต่ไม่สามารถ
ดำาเนินการได้มากกว่านั้น	ซึ่งจะต้องแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลต่อไป	หากเทศบาลรับเรื่องและดำาเนินการต่อ 
ก็จะทำาให้ปัญหานั้นสามารถถูกแก้ไขไปได้	แต่หากทางเทศบาลไม่ได้ดำาเนินการใดๆ	ปัญหานั้นก็จะไม่ได้รับ
การแก้ไข	ซึ่งความสำาเร็จของ	อสต.	นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังและความใส่ใจของฝ่ายบริหาร 
เชน่กัน	หากผูบ้รหิารไมเ่ปดิโอกาสให	้อสต.	มสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ	การมสีว่นรว่มของ	อสต.	ในการตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาลซึ่งไม่มีอำานาจทางกฎหมายรองรับก็จะไม่ก่อให้เกิดผลอันใด

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

ไม่มีกฎหมายรองรับ

ได้รับบทบาทให้
สามารถดำาเนินการ

ร่วมติดตาม
ตรวจสอบ

เทศบาล

อสต.

ท้วงติง/เสนอแนะ

แก้ไข

ไม่แก้ไข

บังคับให้มีการ
แก้ไข

ผู้รับเหมา

ไม่มีกฎหมายรองรับ

มีกฎหมายรองรับ

ภาพที่ 3.	ปัญหาของ	อสต.	ในการติดตามการทำางานของเทศบาล

	 ปญัหาของการมสีว่นร่วมในการตรวจสอบการทำางานของเทศบาลของประชาชนทัว่ไปของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์	ซึ่งประชาชนก็ถือเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการตรวจสอบการดำาเนินงาน	และประชาชน 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่ไม่ได้เข้ามาร่วมเป็น	อสต.	และมักจะประสบปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วม	
นอกจากปัญหาในการทำางานของ	อสต.	แล้ว	ปัญหาอีกส่วนหนึ่งมีความสำาคัญเช่นกันคือ	การที่ประชาชน 
ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น	จากผลการศึกษา 
จะพบว่า	จะมีลักษณะที่ประกอบไปด้วย	3	“ไม่”	ก็คือ	“ไม่รู้	ไม่กล้า	ไม่สนใจ”	
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	 ในกรณีของการ	“ไม่รู้”	นั้น	ดังเช่น	การถามว่าประชาชนทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดซื้อ	
จัดจ้างหรือไม่อย่างไร	ก็จะพบว่า	

 “ไม่ค่อยทราบเท่าไรครับ เพราะว่ามันเป็นกฎระเบียบทางเทศบาล ส่วนมากก็
เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล” 

	 หรือที่คำาตอบที่ว่า	

 “คนในชุมชนความรู้น้อย ประสบการณ์น้อย”

	 ส่วนในกรณีของการ	“ไม่กล้า”	น้ันก็จะพบจากการคำาถามท่ีว่า	ถ้าสมมติว่า	รัฐบาลมีการแก้ไข	
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ	จัดจ้าง	คือให้ประชาชนเข้าไปตรวจรับได้	จะไปเป็นไหม	ก็จะได้คำาตอบว่า	

 “ไม่เป็นครับ เพราะกลัวความรู้ไม่ถึง”  

	 ขณะทีใ่นกรณีของ	“ไมส่นใจ”	น้ัน	ดังเชน่ปญัหาท่ีวา่ทุกพืน้ท่ี	ทุกท้องถ่ิน	ไม่วา่จะเป็น	อบต.	เทศบาล	
ขาดผู้เชี่ยวชาญ	เทศบาลควรให้ความรู้หรือดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	เรื่องขาดผู้เชี่ยวชาญเป็นปัญหาอยู่
ตอนนี้	ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญในพื้นที่ก็ได้กล่าวว่า	

 “มีอยู่ แต่ไม่ช่วย ไม่ให้ความร่วมมือ”

 กรณีเทศบาลเมืองบัวขาวซึ่งไม่มี อสต.
	 การทีป่ระชาชนไม่เขา้มามสีว่นรว่มในการตรวจสอบการดำาเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้น	จากผลการศึกษาจะพบว่า	จะมีลักษณะที่ประกอบไปด้วย	3	“ไม่”	ก็คือ	“ไม่รู้	ไม่กล้า	ไม่สนใจ”	ทั้งใน
ส่วนของผู้นำาชุมชนและประชาชนทั่วไป

	 ในกรณีของการ	“ไม่รู้”	นั้น	ดังเช่นที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญได้กล่าวว่า	

 “จากตามที่ท่านเลขาพูดว่า ประธานชุมชนมีหน้าที่ตรวจสอบโดยอัตโนมัตินั้น 
เท่าที่เข้ามาเป็นกรรมการระยะนี้ไม่เคยไปตรวจสอบที่ไหน ไม่เคยตรวจสอบ เพราะ 
รู้อยู่ว่า โครงการทำาที่ไหน แต่ว่าตัวเองไม่เคยเข้าไปตรวจสอบ เพราะว่าไม่มีหนังสือ 
มาถึงทาง ส.ท. แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปก้าวก่าย ไม่กล้า ถึงแม้ว่าบางคร้ังอาจจะผิด แต่ประธานชุมชน
ก็ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่เคยรู้ สมัยก่อนน้ีเคยได้ไปตรวจสอบเปิดโครงการอีกโครงการหนึ่งมี 
ชื่ออยู่ แต่ระยะปีหรือสองปีมานี้ เพราะว่าพวกป้าไม่รู้เลยว่าตัวเองมีหน้าท่ีจะไปตรวจสอบ
ตรงนั้น สมมติทำาคลองหรือร่องนำ้าอย่างหมู่ 9 ถ้าว่าประธานชุมชนมีหน้าที่ไปตรวจสอบ
ไหมคะ แต่ว่าพวกป้าไม่ได้ไปตรวจสอบ ไม่ได้ไปดู ผ่านไปเฉยๆ ดูคลองนำ้าแล้ว 
ไมก่ลา้พดู เพราะวา่ตนเองไม่มัน่ใจวา่ตนเองจะมหีนา้ท่ีไปตรวจสอบตรงนัน้ อยา่งท่ีผ่านมา
ไมม่ ีไมม่ไีมเ่คยไป แตถ่า้วา่เปน็โดยตำาแหนง่กข็อโทษดว้ย เพราะวา่ไมไ่ดแ้จง้วา่คณุป้าตอ้งไป 
ตรวจสอบตรงนั้นตรงนี้นะ ไม่มีหนังสือแจ้งก็เลยไม่กล้าไป”

	 หรือที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญอีกคนกล่าวว่า	
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 “คอืทางเทศบาลของเราจะมรีะเบียบในการเลอืกประธานชมุชน ประธานชมุชน
จะอยู่ในวาระ 2 ปี แล้วก็จะเลือกใหม่ ส่วนมากจะเป็นประธานใหม่บ้างประธานเก่าบ้าง
สลับกันไป บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ เพราะมาใหม่”

	 ส่วนในกรณีของการ	“ไม่กล้า”	นั้น	ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการคิดว่า	ตนเองไม่มีประสบการณ์	 
ดังเช่นที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญคนหนึ่งกล่าวว่า	

 “ประสบการณ์ก็ไม่ค่อยเท่าไร เพิ่งเข้ามาได้ 3 ปีเอง จริงๆ แล้วนี่มันเป็นเรื่อง
กฎหมาย กฎหมายนีม่นัมหีลายขอ้ แตล่ะองคก์าร แตล่ะขอ้มนัลำาบาก พอจะทำาอะไรตอ้ง
มอีงคก์ารตรวจรบั อยา่งต้องผา่นทีป่ระชมุเสรจ็แลว้ก็ตอ้งไปผ่านจังหวดั บางโครงการกไ็ม่
ผ่าน แล้วก็ส่งกับมาที่เทศบาลเหมือนเดิม เพราะว่าโครงการไม่ผ่าน เทศบาลเมืองบัวขาว 
ก็หลายโครงการ บางโครงการก็ไม่ผ่าน ก็เลยไม่ได้ตามท่ีบางชุมชนต้องการ เพราะว่าจะ
ทำาอะไรลงไป สตง. กค็อยแตย่ดึเงนิคนือยา่งเดยีว จงึทำาใหก้ารทำางานเปน็ไปอยา่งลำาบาก  
นี่คือสิ่งอยากเสนอเพียงเท่านี้ เพราะว่าประสบการณ์ยังไม่เยอะ”

	 หรืออาจจะเป็นทั้ง	“ไม่รู้”	และ	“ไม่กล้า”	รวมกัน	ดังเช่นที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญกล่าวว่า	

 “เรามีพี่เลี้ยงที่เทศบาลอยู่แล้ว เวลาจะจัดซื้อ-จัดจ้างอะไรทางเทศบาลเป็น 
พ่ีเล้ียง...เพราะว่าเราความรู้น้อย ประธานชุมชนไม่ได้มีความรู้มากเหมือนทางเทศบาล  
เจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ เขามีความรู้อยู่แล้ว”

	 ขณะท่ีในกรณีของการ	“ไมส่น”	หรอืสนใจเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเอง	ดงัทีผู่ใ้หข้อ้มลูสำาคญั	
กล่าวว่า	

 “ในส่วนของชุมชนแต่ละชุมชนจะสนใจเฉพาะในโครงการว่าชุมชนได้โครงการ
อะไร ชุมชนนี้ได้โครงการอะไรแล้วก็ส่วนจัดซื้อ-จัดจ้างจะไม่สนใจ”

											หรือที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญอีกคน	กล่าวว่า	

 “สว่นมากคณะกรรมการชุดใหมบ่างคนอาจจะไมไ่ดอ้า่นหนงัสอืเล่มเหลอืงท่ีทาง
เทศบาลเขาเอามาแจก มันมีระเบียบเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการชุมชน”

	 ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า	ปัญหาและกระบวนการในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการดำาเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัจะมาจากการไมรู่	้หรอืไมก่ลา้	หรอืไมส่นใจ	หรอื
อาจจะมสีว่นผสมกนั	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	ในกรณขีองการไม่รูม้กัจะนำาไปสู่การไมก่ลา้	และในทา้ยทีส่ดุอาจจะ
ไปสู่การไม่สนใจ	ซึ่งจะยิ่งซำ้าเติมปัญหาและกระบวนการในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจ
สอบการดำาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น

	 ในทั้งสองเทศบาลแม้จะมีปัญหาของการ	“ไม่รู้	ไม่กล้า	ไม่สนใจ”	ปรากฏอยู่ทั้งสองเทศบาล	แต่จะ
เห็นได้ชัดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า	ในกรณีของเทศบาลเมืองบัวขาวจะมีปัญหามากกว่ากรณีของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกรณีของผู้นำาชุมชนหรือกรรมการชุมชนท่ียังประสบปัญหาของการไม่รู้ถึง
บทบาทของตนเองที่สามารถกระทำาได้	อย่างเช่นที่กล่าวถึงการเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ	ซึ่งมีความไม่รู้	 
ส่งผลถึงความไม่กล้าที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่รู้จะเข้ามาอย่างไร	ตามนัยนี้แสดงให้เห็นว่า	การอบรมหรือ
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การใหค้วามรู้เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มในการตรวจสอบนัน้เปน็สิง่ทีส่ำาคญัมากทีจ่ะสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามี
สว่นร่วมและมบีทบาทในการตรวจสอบการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นถ่ิน	เพราะหากประชาชนไมม่ี
ความรู	้จนไมก่ล้าเขา้มามสีว่นรว่มและกจ็ะนำาไปสูค่วามไมส่นใจในทีส่ดุ	ซึง่เปน็อปุสรรคอยา่งยิง่ตอ่การสรา้ง
สำานึกความเป็นพลเมืองหรือความเป็นภาคพลเมืองที่มีความเข้มแข็งต่อไป

บทสรุป

	 ในส่วนของปัญหาและกระบวนการในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอาสาสมัคร
ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน	(อสต.)	จากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น	สรุปได้ดังนี้	ปัญหาแรกคือ	บทบาท
ของ	อสต.	ที่ลดลง	ในปัจจุบัน	อสต.	บางคนเห็นว่า	อสต.	เริ่มมีบทบาทน้อยลง	ปัจจัยทางด้านผู้บริหารก็เป็น
อีกส่วนหนึ่งที่	อสต.	มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบของ	อสต.	ดังที่ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญกล่าวว่า	ผู้บริหาร
ไม่เปิดโอกาสให้	อสต.	เข้าไปตรวจสอบเหมือนช่วงแรก	ปัญหาต่อมาคือ	ปัญหาทางด้านกฎหมาย	การไม่มี
กฎหมายรองรับสถานภาพของ	อสต.	แม้ว่า	อสต.	จะได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำางาน
ของเทศบาลหรือส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับการทำางานของเทศบาลนั้น	ไม่สามารถนำามาบังคับใช้	เพราะ	อสต.	
ไม่มีอำานาจตามกฎหมาย	ไม่มีอำานาจเต็มที่จะสั่งให้ผู้รับเหมาดำาเนินการแก้ไขในส่วนท่ีไม่ถูกต้องได้	ทำาได้
เพียงการทว้งตงิ	หรอืแจ้งใหท้างเทศบาลดำาเนนิการตอ่	ซึง่หากทางเทศบาลไมร่บัเร่ืองหรอืนำาไปดำาเนนิการต่อ	 
กท็ำาใหก้ารตรวจสอบโดย	อสต.	นัน้ไมม่คีวามหมาย	ในจดุนีป้ระชาชนอาจลมืไปวา่ถงึแมไ้มม่	ีอสต.	กส็ามารถ
ตรวจสอบการดำาเนินงานของท้องถิ่นได้	ซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามกฎหมายอยู่แล้ว		

	 จะเหน็ไดว้า่	ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัการดำาเนนิงานของ	อสต.	ทีส่ะทอ้นออกมาจากผูใ้หข้อ้มลูสำาคญันัน้	
มาจากรากฐานที่	อสต.	มาจากการเป็นอาสาสมัครที่ไม่มีกฎหมายรองรับ	เพราะฉะนั้น	จึงไม่มีอำานาจในการ
สั่งการ	หรือบังคับใดๆ	ได้	เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นบางครั้งจึงทำาได้เพียงการทักท้วง	หรือท้วงติง	แต่ไม่สามารถ
ดำาเนินการได้มากกว่านั้น	ซึ่งจะต้องแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลต่อไป	หากเทศบาลรับเร่ืองและดำาเนินการต่อก็
จะทำาให้ปัญหาน้ันสามารถถูกแก้ไขไปได้	แต่หากทางเทศบาลไม่ได้ดำาเนินการใดๆ	ปัญหานั้นก็จะไม่ได้รับ
การแกไ้ข	ซึง่ความสำาเรจ็ของ	อสต.	นัน้	สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัความเอาจรงิเอาจงัและความใสใ่จของฝา่ยบรหิาร 
เชน่กัน	หากผู้บรหิารไมเ่ปดิโอกาสให้	อสต.	มสีว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ	การมสีว่นรว่มของ	อสต.	ในการตรวจสอบ
การบริหารของเทศบาลที่ไม่มีอำานาจทางกฎหมาย	ก็จะไม่ก่อให้เกิดผลอันใด

	 ในกรณีเทศบาลเมืองบัวขาวซึ่งไม่มี	อสต.	การท่ีประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน	จากผลการศึกษาพบว่า	มีลักษณะที่ประกอบไปด้วย	 
3	“ไม่”	ก็คือ	“ไม่รู้	ไม่กล้า	ไม่สนใจ”	ทั้งในส่วนของผู้นำาชุมชนและประชาชนทั่วไป

	 นอกจากปัญหาในการทำางานของ	อสต.	แล้ว	ปัญหาอีกส่วนหนึ่งมีความสำาคัญเช่นกันคือ	ปัญหา
ของการมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการทำางานของเทศบาลโดยประชาชนทัว่ไปในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์
ที่ไม่ได้เข้ามาร่วมเป็น	อสต.	และมักจะประสบปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วม	การที่ประชาชนไม่เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น	จากผลการศึกษาพบว่า	 
มีลักษณะที่ประกอบไปด้วย	3	“ไม่”	ก็คือ	“ไม่รู้	ไม่กล้า	ไม่สนใจ”	เช่นกัน		
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กระบวนการการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 

ถอดบทเรียนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและเทศบาลเมืองบัวขาว

	 ในทั้งสองเทศบาลแม้จะมีปัญหาของการ	“ไม่รู้	ไม่กล้า	ไม่สนใจ”	ปรากฏอยู่ทั้งสองเทศบาล	แต่จะ
เห็นได้อย่างชัดเจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า	ในกรณีของเทศบาลเมืองบัวขาวมีปัญหามากกว่ากรณีของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกรณีของผู้นำาชุมชนหรือกรรมการชุมชนที่ยังประสบปัญหาของการ
ไมรู่บ้ทบาทของตนเองทีส่ามารถกระทำาได	้อยา่งเชน่ทีก่ลา่วถงึการเปน็กรรมการโดยอตัโนมตั	ิซึง่ความไมรู่น้ี ้
ส่งผลถึงความไม่กล้าที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่รู้จะเข้ามาอย่างไร	ตามนัยนี้แสดงให้เห็นว่า	การอบรมหรือ
การใหค้วามรู้เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มในการตรวจสอบนัน้เปน็สิง่ทีส่ำาคญัมากทีจ่ะสง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามี
สว่นร่วมและมบีทบาทในการตรวจสอบการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นถ่ิน	เพราะหากประชาชนไมม่ี
ความรู	้จนไมก่ลา้เขา้มามสีว่นรว่มและกจ็ะนำาไปสูค่วามไมส่นใจในทีส่ดุ	ซึง่เปน็อปุสรรคอยา่งยิง่ตอ่การสรา้ง
สำานึกความเป็นพลเมืองหรือความเป็นภาคพลเมืองที่มีความเข้มแข็งต่อไป

ข้อเสนอแนะ 

	 จากศึกษากระบวนการในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตเทศบาลเมือง	จังหวัด
กาฬสินธุ์	ทั้งในกรณีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลเมืองบัวขาว	ทั้งในประเด็นที่เป็นจุดเด่นและ
ประเด็นที่เป็นปัญหานั้น	สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนา	ได้ดังนี้

	 1.	ภาครัฐทีก่ำากับดูแลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินควรสง่เสรมิใหทุ้กภาคสว่นไมเ่ฉพาะภาคประชาชน
เท่านั้น	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งในรูปแบบตามกฎหมาย	และการสร้างรูปแบบของการเป็นอาสาสมัครเข้ามาร่วมตรวจสอบ	เพ่ือสร้าง
จิตสำานึกของความเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกันในเชิงพื้นที่	เพื่อขจัดความไม่สนใจซึ่งกันและกันออกไป
	 2.	ภาครฐัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ควรสง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูใ้นกระบวนการทำางาน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	และความรูท้างกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการตรวจสอบการดำาเนนิงานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	เพือ่ขจดัความไมรู่แ้ละความไมก่ลา้ของประชาชนในการเขา้มามสีว่นรว่มในการ
ตรวจสอบ
	 3.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสร้างช่องทางเชื่อมต่อการทำางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรภาคประชาชน	โดยให้ท้องถิ่นเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการก่อต้ังองค์กรชุมชนหรือที่
ประชาชนจัดตั้งขึ้นมาเอง
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