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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจยั  เร่ือง  การต่อรองงบประมาณของชมรมผูสู้งอายุกบัเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบถึงรูปแบบและลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
นักการเมืองท้องถ่ินกบัผูสู้งอายุเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก มูลเหตุจูงใจท่ีท าให้คณะกรรมการชมรม
ผูสู้งอายุ เรียกร้องงบประมาณเพื่อน ามาจดักิจกรรมผูสู้งอาย ุรวมทั้งผลกระทบ ทั้งดา้นบวกและดา้น
ลบในการอนุมัติงบประมาณโดยใช้การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) ด้วยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนในต าบลข้ีเหล็กในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ในการ
วิจยั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มชมรมผูสู้งอายุ  กลุ่มผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลข้ีเหล็กท่ีรับผดิชอบ  พบวา่ผูสู้งอายมีุความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพฒันาทอ้งถ่ินในต าบล
ของตนเอง ซ่ึงชมรมผูสู้งอายไุดร้วมตวักนัเพื่อจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย  

กลุ่มผูสู้งอายุต  าบลข้ีเหล็ก เป็นกลุ่มท่ีเขม้แข็ง มีบทบาทต่อการก าหนดทิศทางการพฒันา
ต าบลข้ีเหล็ก จากกลุ่มผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกนั มกัจะส่งตวัแทนในกลุ่มของตน หรือคนท่ีเคยใหก้าร
สนบัสนุนลงสมคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆในทอ้งถ่ินต าบลข้ีเหล็ก 

ชมรมผูสู้งอายุ และเทศบาลต าบลข้ีเหล็ก ต่างฝ่ายต่างให้การอุปถมัภ์กนั กล่าวคือ เทศบาล
ต าบลข้ีเหล็ก อนุมติังบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมให้กบัชมรมผูสู้งอายุ  ส่วนชมรมผูสู้งอายุ ก็ได้
งบประมาณเพื่อน าไปจดักิจกรรมภายในชมรมโดยท่ีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและจดักิจกรรม
สาธารณประโยชน์ใหก้บัผูสู้งอาย ุ 
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ในดา้นผลกระทบของการอนุมติังบประมาณ พบว่าการเมืองในกระบวนการงบประมาณ
ของเทศบาลต าบลข้ีเหล็กเป็นความต้องการของผูบ้ริหารท่ีต้องการมีอ านาจเหนือและสามารถ
ควบคุมสมาชิกสภาเทศบาลโดยหวัคะแนนและราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งภายใตร้ะบบความสัมพนัธ์
เชิงอุปถมัภโ์ดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการให้ส่ิงตอบแทนแก่ผูใ้ตอุ้ปถมัภ์ท า
ให้ราษฎรอีกกลุ่มหน่ึงท่ีอยูน่อกเครือข่ายอุปถมัภไ์ม่ไดรั้บการ จดัสรรงบประมาณช่วยเหลือหรือได้
นอ้ยกวา่ 

การจดัสรรงบประมาณหลายโครงการค านึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองหรือความ เป็นไป
ไดท้างการเมือง (Political Feasibility)  แมส้ามารถผกูความสัมพนัธ์ตามระบบอุปถมัภ์ไดแ้น่นแฟ้น 
แต่ราษฎรผูอ้ยู่นอกเครือข่ายก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมท าให้เกิดความไม่ศรัทธา  
เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ใหค้วามร่วมมือกบังานท่ีเป็นภารกิจของเทศบาล ท าใหโ้ครงการบางอยา่ง
ของเทศบาลไม่ประสบผลส าเร็จ  
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ABSTRACT 
 

 This study titled “Budget Bargaining Between the Elderly Club and Kee-Lek Sub-district 
Municipality, Mae Rim District, Chiang Mai Province” has objectives; to determine the form and 
nature of the relationship between local politicians to senior citizens; to study motivations that 
make the elderly calls for the budget to organize the activities of the elderly their group and to 
study the impact both positive and negative of the approval of the budget.  

This study uses qualitative research methodology by interviewing the residents of the 
district on various issues related to the topic of the research. The interviewees were divided into 
three groups consisting of: elderly and local government executives and government officers 
responsible the district.  

The study found that older people have a deep understanding of the local government and 
has participation in the local management and development. The elderly have banded together to 
organize a variety of activities. 

Elderly group in Kee-lek district was strengthened and has a role in setting the direction 
for the development of the district via the common interest groups. They often send 
representatives in their group or people who had supported as candidates in the local elections in 
several levels. 
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Elderly Club and the Municipal provide benefit to each other. The municipality approves 
budget support to the elderly. The elderly use budget to organize activities with the aim to 
develop local and public activities for the elderly. 

The impact of budget approval: politics in the Municipality's budget process is related 
with executives who want to have control and power over council members and election 
campaigner under the patronage relationship with the budget process, another group outside the 
networks would get less budget to support their activities. 

The budget process is concerning the political interests or political feasibility. Although, 
it could tie a strong relationship based on patronage, but the people outside the network feel that 
they did not receive a fair treatment and cause dividing in the community. Some projects of the 
municipality did not get success because groups that get less budget support had less 
participation.  

 


