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บทคัดยอ 
 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อตองการศึกษาอิทธิพลของการเมืองใน
กระบวนการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลชางเผือกชวงป พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550  และแนวทาง
การแกไขปญหาในกระบวนการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตําบลชางเผือก  โดยศึกษาถึงปจจัยตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนดและปจจัยท่ีนอกเหนือจากท่ีระเบียบกฎหมายกําหนดไว ท่ีมีสวนใน
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ  บทบาทขององคกรและบุคคลในกระบวนการจัดสรรงบประมาณ   
สัดสวนของงบประมาณท่ีหมูบานตาง ๆ ไดรับ  ปญหาในกระบวนการจัดสรรงบประมาณและแนว
ทางการแกปญหาในกระบวนการงบประมาณของเทศบาลตําบลชางเผือก  โดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ  ซ่ึงประกอบดวย การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  การสัมภาษณเชิงลึกบุคคลท่ี
เกี่ยวของ  และการสังเกตการณอยางมีสวนรวม  ผลของการศึกษาพบวา 
 1 .   กระบวนการงบประมาณยึดหลักความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ  (Economic 
Rationality)  ควบคูกับการยึดหลักการเมือง (Political Feasibility) อยางไรก็ดีโดยสวนใหญพบวา การ
ยึดหลักการเมืองเปนเหตุผลสําคัญท่ีสุดของผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณ   เนื่องจากตองการตอบ
แทนฐานคะแนนเสียง  รักษาฐานคะแนนเสียง  และขยายฐานคะแนนเสียง 
 



จ 
 
2.  ระบบอุปถัมภยังคงมีความสําคัญในกระบวนการจัดสรรงบประมาณของผูบริหาร  มีการ

จัดต้ังเครือขายระบบอุปถัมภท่ีทําใหนักการเมืองทองถ่ินผูอุปถัมภไดประโยชนจากการมีฐานคะแนน
เสียงท่ีแนนอน  สวนประชาชนผูใตอุปถัมภไดประโยชนจากโครงการพัฒนาและชวยแกไขปญหาบาง
ประการของชุมชนตามท่ีฝายบริหารจัดสรรงบประมาณให 
 3.  ภาคประชาสังคมมีบทบาทความสําคัญสูงข้ึนโดยผานเวทีการประชุมประชาคมในการ
ผลักดันโครงการเขาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล  ซ่ึงผูบริหารจะรับฟงและใหความสําคัญมากถาจะมี
ผลบวกตอคะแนนนิยมของตนเอง  ดังนั้นการสงเสริมบทบาทของประชาคมในการมีสวนรวมรับรูและ
เสนอความเห็นในบางข้ันตอนของกระบวนการงบประมาณ ไดทําใหการจัดสรรงบประมาณมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ABSTRACT 
  
 

The purpose of this study was (1) to examine the influence of politics in budgetary process of 
Changpuak Municipality during 2003-2007, and (2) to find solutions on budgetary process of 
Changpuak Municipality. The scopes of this study were factors, both specified and unspecified by 
law, in budgetary process; individual and organizational roles in budgetary process, proportion of 
budget allocated to each village, and solutions in budgetary process of Changpuak Municipality. The 
qualitative method was used in a collection and analysis of related documents, in-depth interview 
with individuals concerned and participant observation. The findings revealed that: 

1.   Budgetary process was based on economic rationality and political feasibility. Most of the 
administrators, however, preferred political feasibility due to reasons of rewarding, maintaining, and 
expanding their voting base. 

2.   Patronage system still plays an important role in budgetary process of the administrators. 
Network of this system was established in order to gain voters for local politicians. For the villagers 
within the network, they had benefits from the administrative affairs’ budget for a development plan. 
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3.   A civic society played more important role through civic forums in proposing projects for 
the municipal development plan which were attracted by the administrators. Consequently, the 
promotion of the civic society’s role in participating and proposing ideas in certain budgetary 
procedures enhanced the effectiveness of the process. 
 


