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บทคัดย�อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของสมาชิกสภาองค�การบริหาร      
ส�วนตําบลในการตรวจสอบการทํางานของฝ ายบริหารในอําเภอยะหริ่ง จังหวัดป%ตตานี และ           
2) เปรียบเทียบบทบาทของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลในการตรวจสอบการทํางานของฝ ายบริหาร
โดยจําแนกตามป%จจัยส�วนบุคคล กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างตามสูตรของทาโร� ยามาเน� โดยกลุ�ม
ตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลในอําเภอยะหริ่ง จังหวัดป%ตตานี 
จํานวน 117 คน เครื่องมือท่ีใช�เก็บรวบรวมข�อมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลในการตรวจสอบก�อนยกมือให�ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล
และการตรวจสอบหลังจากท่ีนายอําเภออนุมัติข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย สถิติท่ีใช�ในการ
วิเคราะห�ข�อมูล ได�แก� ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค�าสถิติที ค�าสถิติเอฟ  
 ผลการศึกษาพบว�า 
 1) บทบาทของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลในการตรวจสอบการทํางานของ      
ฝ ายบริหารในอําเภอยะหริ่ง จังหวัดป%ตตานี พบว�า มีความรู�ความเข�าใจในหน�าท่ีของสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลในการตรวจสอบการทํางานฝ ายบริหารโดยรวมอยู�ในระดับมาก (X  = 3.56, S.D. = 0.31) 
ส�วนบทบาทการตรวจสอบก�อนยกมือ และตรวจสอบหลังยกมือ อยู�ในระดับมาก (X  = 3.73, S.D. = 0.45) 
(X  = 3.64, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
 2) เปรียบเทียบบทบาทของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลในการตรวจสอบ      
การทํางานของฝ ายบริหาร โดยจําแนกตามป%จจัยส�วนบุคคล พบว�า สมาชิกองค�การบริหารส�วนตําบล
ในเขตอําเภอยะหริ่ง จังหวัดป%ตตานี ท่ีมี เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานะการดํารงตําแหน�ง
ในองค�การบริหารส�วนตําบล และอาชีพ ท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทการตรวจสอบ
การทํางานของฝ ายบริหารในอําเภอยะหริ่ง จังหวัดป%ตตานี ไม�แตกต�างกัน 
 
คําสําคัญ : บทบาทของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล การตรวจสอบการทํางานของฝ ายบริหาร 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to 1) study the role of the Subdistrict 

Administrative Organization council in inspecting the executives’ work in Yaring district, 
Pattani province, 2) compare the role of the Subdistrict Administrative Organization 
council in inspecting of the executives’ work in Yaring district, Pattani province classified 
by personal factors.  The sample for this study consisted of 117 respondents who were 
members of the Subdistrict Administrative Organization council in Yaring district, Pattani 
province. The sample size was obtained by calculations done with Taro Yamane’s 
formula. The tool for data collecting was a rating scale questionnaire on the roles of the 
council before the SAO development plan agreement and after the approval of the 
budget by the district chief officer. The data were analyzed using the statistics of 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

The research results showed that: 
1) The study of the role of the Subdistrict Administrative Organization council in 

inspecting the executives’ work in Yaring district, Pattani province revealed that the 
knowledge and understanding of the duties of the SAO council to inspect the executives’ 
work were, overall, at a high level (X = 3.56, S.D. = 0.31).  The role of the council before 
the SAO development plan agreement and after the district chief officer approved the 
local legislation on expenditure budgeting were, overall, at high levels (X = 3.73, S.D. = 0.45), 
and (X = 2.34, S.D. = 0.64), respectively. 

2) The comparisons done of the role of the Subdistrict Administrative Organization 
council in inspecting of the executives’ work in Yaring district, Pattani province classified by 
personal factors revealed that the factorsgender, age, religion, education level, position in 
SAO and occupation has no effect on how the inspection roles were viewed. 

 
Keywords: Roles of the Subdistrict Administrative Organization Council, Inspection of
 the Executives’ Work 
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