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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาว่าการเมืองมีผลต่อการจดัทาํงบประมาณของ
เทศบาลนครลาํปาง และการจดัทาํงบประมาณส่งผลต่อการเมืองอย่างไรในช่วง 8 ปีท่ีผ่านมา และ
กระบวนการจดัทาํงบประมาณของเทศบาลนครลาํปางในช่วงเวลาดงักล่าว และตอ้งการศึกษาปัจจยั
ท่ีมีบทบาทในการกาํหนดการจดัทาํงบประมาณและบทบาทของกลุ่มการเมืองต่างๆ ในการจดัทาํ
งบประมาณ ใชว้ิธีการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํงบประมาณของเทศบาลนครลาํปาง
ตลอดจนการสงัเกตการณ์ (Observation) ผลการศึกษา ปรากฏดงัน้ี 

1.  ฝ่ายการเมืองและฝ่ายสภาพิจารณาจดัทาํงบประมาณ/ โครงการ/ แผนงานต่างๆ โดย
มีการยึดตามแผนพฒันาเทศบาลและแผนชุมชน และยึดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีวางไวข้อง
กลุ่มตนเป็นสาํคญั 

2.  ฝ่ายการเมืองเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการพิจารณาจดัทาํงบประมาณหรือโครงการต่างๆ 
โดยเฉพาะนายกเทศมนตรีซ่ึงมีบทบาทเด่นมาก การเมืองและการบริหารของเทศบาลนครลาํปางมี
ลกัษณะแบบผูน้าํเด่ียวท่ีเขม้แขง็ ส่วนฝ่ายสภามีหนา้ท่ีในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจดัทาํ
งบประมาณของเทศบาล โดยการตั้งกระทูถ้าม อภิปรายไม่ไวว้างใจการทาํงานของฝ่ายบริหาร และ
ออกเทศบญัญติัควบคุมการทาํงานของฝ่ายบริหาร 
 3.  ระบบอุปถมัภ ์เช่น การเป็นญาติพี่นอ้ง เพื่อน คนสนิท รวมถึงกลุ่มธุรกิจ ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไป แต่ไม่พบว่ามีการให้ความช่วยเหลือท่ีมากเกินไป หรือโจ่งแจง้จนผิด



 จ

กฎหมายจนทาํใหเ้กิดเร่ืองร้องเรียนต่างๆข้ึนมา จึงไม่ควรสรุปว่าการจดัทาํงบประมาณของเทศบาล
นครลาํปางข้ึนอยูก่บัอาํนาจของระบบอุปถมัภ ์
 4.  สมาชิกสภาเทศบาลทาํหน้าท่ีตามบทบาทในการตรวจสอบการบริหารและจดัทาํ
งบประมาณไดค่้อนขา้งดี แต่มีในส่วนของการตรวจสอบจากภาคประชาชนและส่ือท่ียงัไม่ชดัเจน 
หรือยงัไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการสํารวจพบว่า หนังสือพิมพ ์รวมถึงองคก์รต่างๆแทบไม่มี
เร่ืองของการตรวจสอบการบริหารและการจดัทาํงบประมาณของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ
สมาชิกสภาเทศบาล หรือบทบาทของส่ือมวลชน จึงพบว่าการตรวจสอบโดยภาคประชาชนและส่ือ
ยงัอ่อนแอ 
 
คาํสําคญั : การเมือง, การจดัทาํงบประมาณ, เทศบาลนคร 
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ABSTRACT 
 

         This research aims to study how the politics affect Lampang Municipality budgetary 
process for the previous eight years, the budgetary processes for this period. Finding suggestions 
and proposing the ways to improve the budget allocation of Lampang Municipality are also the 
objectives of the study. The conceptual model in the budget allocation of Lampang Municipality 
will relate with the executive politics or the politics parties who take the important roles in 
making budgetary processes policy. Compromising, bargaining for interests and the patronage 
system are also related and this research studied the factors influencing the process and the role of 
political parties in budget allocations. The methods of study were documentary research, 
observation and in-depth interviews with the persons who relate in Lampang Municipality 
budgetary process. The research findings were as follows 
         1.  The politics faction and council consider making the budgets, projects and all 

frameworks by following the plans developed by the municipality, community plan, policy and 

strategies laid out to keep themselves principled. 

          2.  The politics faction, especially the mayor who has a role in the meditation for 

making the budgets or the projects. Therefore the politics and the administration of Lampang 

Municipality are considered as the strong executive and the council performs criticize and balance 

the municipality budgetary process. 



 ช

         3.  The patronage system, such as being a relative, friend, a confident and includes 

business groups are the characters that happens generally. The assistance is not overabundant or 

illegal. Thus Lampang Municipality budgetary process does not depend on the patronage system. 

        4. Members of the municipal council perform their duties to examine the 

administration and the budgetary processes. People and media checking are not obvious or 

inefficient. According to the poll, the administration and the municipality budgetary process are 

not almost checked by the publishers including other organizations. 
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